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APRESENTAÇÃO 
 

 
A Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional – ABRAPEE foi 

fundada em 1990 por um grupo de psicólogos interessados em congregar os 
estudiosos e profissionais da área, visando o reconhecimento legal da necessidade do 
psicólogo escolar nas instituições de ensino, bem como estimular e divulgar pesquisas 
nas áreas de psicologia escolar e educacional. A Associação Brasileira de Psicologia 
Escolar e Educacional é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade 
incentivar o crescimento da ciência e da profissão de psicólogo escolar e educacional, 
como um meio de promover o bem-estar e o desenvolvimento humano, enfocando 
para isto o processo educacional no seu sentido mais amplo. Conforme seu Estatuto, a 
Associação tem os seguintes objetivos: 
a) Incentivar a melhoria da qualificação e serviços dos psicólogos escolares e 
educacionais, assegurando padrões éticos e profissionais;  
b) Estimular a realização de estudos científicos nas áreas da psicologia escolar e 
educacional; 
c) Promover condições para o reconhecimento legal da necessidade do psicólogo nas 
instituições ligadas ao ensino;  
d) Divulgar atividades práticas e de pesquisa dos psicólogos escolares e educacionais; 
e) Congregar psicólogos e entidades afins nas áreas da psicologia escolar e educacional 
promovendo encontros, congressos estaduais, nacionais e internacionais e outros 
similares; 
f) Incentivar o intercâmbio entre psicólogos escolares e educacionais; 



                                                        

 
 

g) Atualizar os psicólogos escolares e educacionais promovendo seminários, encontros, 
conferências e palestras; 
h) Fomentar a criação de um banco de dados sobre estudos referentes às áreas de 
atuação do psicólogo escolar; 
i) Organizar um registro nacional sobre os psicólogos escolares e educacionais 
brasileiros; 
j) Publicar informativos, revistas e/ou periódicos sobre tópicos de interesse dos 
psicólogos escolares e educacionais; 
k) Estimular e apoiar a criação de grupos de estudo sempre que houver psicólogos 
escolares que possam se agrupar com este fim; 
l) Recuperar e preservar a história da psicologia escolar e educacional no país; 
m) Colaborar com outros grupos e entidades que tenham objetivos afins com os da 

ABRAPEE; 
n) Divulgar e cooperar com as ações da Associação Internacional de Psicologia Escolar – 

ISPA, do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira – FENPB e da União 
Latino-americana de Psicologia – ULAPSI. 

 
A ABRAPEE conta com as seguintes representações regionais: Minas Gerais, 

Rondônia, Paraná, Goiás e São Paulo, sendo esta a mais recente, instaurada em 
dezembro de 2010.      
 
 
 
 
 
 



                                                        

 
 

 
A Representação Paulista da ABRAPEE  
 
O Estado de São Paulo congrega cerca de 70mil psicólogos, ou seja, por volta de 

40% dos psicólogos do Brasil, cerca de 90 cursos de Psicologia; um número 
considerável de municípios do estado conta com a atuação do psicólogo na educação, 
contratados pelas secretariais de educação, saúde e assistência social além de 
demanda da atuação do psicólogo nas políticas públicas educacionais, a partir de 
diversos projetos de lei nos âmbitos do estado e de municípios.  

Por outro lado, os atuais índices de desempenho escolar no estado, bem como as 
taxas de evasão e as constantes situações de violência ocorridas no contexto escolar, 
indicam a necessidade premente de discussões organizadas e de caráter propositivo, 
que visem enfrentar tais fenômenos no estado de São Paulo. 

A Representação Paulista foi organizada visando o enfrentamento destas 
graves questões de nosso Estado. 
  Dentre seus objetivos, destacamos a realização de eventos regionais e locais, 
visando ampliar os conhecimentos da área, bem como congregar os psicólogos do 
estado de São Paulo, estimulando sua filiação à entidade.  

A proposta do I Encontro Paulista coaduna-se perfeitamente com as metas 
nacionais, tendo como metas: 

- Contribuir com referências técnicas para a formação profissional; 
- Possibilitar discussões coletivas que subsidiem os profissionais diante dos desafios 

encontrados no cotidiano;  
- Integrar psicólogos, professores e estudantes que atuem ou pretendam atuar nas 

áreas de interseção entre psicologia e educação, no Estado de São Paulo;  
- Aproximar e fomentar a organização de uma rede de profissionais de Psicologia 

na Educação. 
 
 
 
 



                                                        

 
 

 
DIRETORIA – ABRAPEE – BIÊNIO 2011-2013 

 
DIRETORIA 
Presidente Atual 
Beatriz Belluzzo Brando Cunha – Universidade Estadual Paulista /SP 

Presidente Futura 
Marilda Gonçalves Dias Facci – Universidade Estadual de Maringá/ PR 

1ª Secretária 
Marilene Proença Rebello de Souza – Universidade de São Paulo/ SP 

2ª Secretária 
Iracema Neno Cecílio Tada – Universidade Federal de Rondônia/ RO 

1ª Tesoureira 
Silvia Maria Cintra da Silva – Universidade Federal de Uberlândia/ MG 

2ª Tesoureira 
Fátima Regina Pires de Assis – Pontifícia Universidade Católica de SP/ SP 

 

CONSELHO FISCAL ELEITO PARA O BIÊNIO 2010/2012 

Membros Efetivos 
Mercedes Villa Cupolillo – Faculdades Paraíso/ RJ 
Lino de Macedo – Universidade de São Paulo/ SP 
Lygia de Sousa Viégas – Universidade Federal da Bahia/ BA 
Roseli Fernandes Lins Caldas – Universidade Presbiteriana Mackenzie/ SP 

Membros Suplentes 
Anabela Almeida Costa e Santos Peretta – Universidade Federal de Uberlândia/ MG 
Sueli Édi Rufini Guimarães – Universidade Estadual de Londrina/ PR 
 
 
 



                                                        

 
 

 
COORDENAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES ESTADUAIS DA ABRAPEE 
 
 
Goiás – Profa. Dra. Maria Betania Gondim da Costa 
              Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
 
Minas Gerais – Profa. Dra. Silvia Maria Cintra da Silva 
                          Universidade Federal de Uberlândia 
 
Paraná – Profa. Dra. Marilda Facci  
                Universidade Estadual de Maringá 
 
Rondônia – Profa. Dra. Iracema Tada 
                    Universidade Federal de Rondônia 
 
São Paulo – Profa. Dra. Roseli Fernandes Lins Caldas 
                     Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
 
 
 
 
 

 
COMISSÕES 



                                                        

 
 

 
 

PRESIDENTE DO CONGRESSO: Dra. Roseli Fernandes Lins Caldas 
(Representação Paulista ABRAPEE e UPM). 
 

PRESIDENTE DE HONRA: Magnífico Reitor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Prof. Dr. Benedito Aguiar Neto. 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
Presidente: Dra. Roseli Fernandes Lins Caldas – Representação Paulista 
ABRAPEE e UPM/SP 
Vice Presidente: Ms. Susete Figueiredo Bacchereti – UPM/SP 
 
Dra. Carla Biancha Angelucci – UPM/SP e CRP SP;  
Dra. Carmem Silvia Rotondano Taverna – ABRAPEE e CRP SP;  
Dr. Fabiano Fonseca da Silva – UPM/SP;  
Psicóloga Fernanda de Lima Rodrigues – Grupo Interinst. Queixa Escolar – GIQE/SP;  
Dra. Mônica Cintrão França Ribeiro – UNIP/SP;  
Dr. Roberto Salazar – UniCSul/SP 
Psicólogo Rogério Giannini – SINPSI/SP;  
Ms. João Roberto de Souza Silva – Faculdades Claretianas de São Paulo/SP;  
Psicólogo Eduardo Prates – SP. 
 
COMISSÃO CIENTÍFICA 
Presidente: Dra. Marilene Proença Rebello de Souza – IP USP/SP 
Dra. Adriana Marcondes Machado – IP USP/SP;  
Dra. Alacir Valle Villa Cruces – Universidade Metodista/SP;  
Dr. Alex Moreira Carvalho – UPM/SP;  
Dra. Ângela Soligo – ABEP; 
Dra. Carla Biancha Angelucci – UPM/SP; 
Dra Cecília Azevedo Lima Collares – Unicamp/SP;  
Dra. Deborah Rosário Barbosa – UMC/SP; 
Dra. Elenita de Riccio Tanamachi – Lieppe/SP; 
Dra. Flávia Asbahr – Faculdades Anhanguera/SP; 
Dr. Lineu Norio Kohatsu – IP USP/SP;  
Dr. Luís Antonio Gomes Lima – Universidade São Judas; 
Dr. Marcos Vinicius de Araujo – UPM/SP; 
Dra. Maria Aparecida Affonso Moysés – Faculdade de Ciências Médicas Unicamp/SP  
Dra. Marilda Gonçalves Dias Facci – ABRAPEE;  
Dra. Mitsuko Aparecida Makino Antunes – PUC/SP;  
Dr. Rinaldo Molina – UPM/SP; 
Dra. Roseli Fernandes Lins Caldas – UPM/SP; 
Dra. Raquel de Souza Lobo Guzzo – PUC Camp/SP;  
Dr. Sergio Antonio da Silva Leite – Faculdade de Educação Unicamp/SP;  
Dra. Solange Aparecida Emilio (Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise - Nesme).  
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LOCALIZAÇÃO DO CONGRESSO 
 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua Itambé, 135 – Higienópolis  
São Paulo/SP 

 

 

LOCAIS DAS ATIVIDADES 

 
AUDITÓRIO DA ESCOLA AMERICANA (PRÉDIO 29)                                     
Credenciamento 
Abertura 
Conferências 
Mesas Redondas 
Exposição: Galeria dos Pioneiros 
Apresentações Culturais  
Reunião Geral  
Lançamento de Livros                                                       
Encerramento 
 
EDIFÍCIO MODESTO CARVALHOSA (PRÉDIO T)                                                                 
Hall 
Painéis 
4º. e 5º. Andares  
Partilhando Experiências 
Comunicações Orais 
Mesas Redondas 
Exposição: ABRAPEE 
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PROGRAMAÇÃO 
5A FEIRA – 28/6/2012 6ª FEIRA – 29/6/2012 SÁBADO – 30/6/2012 

 

8h 
Colocação de Painéis 

 
(Hall do Edifício Modesto Carvalhosa) 

 

 

8h30 - 10h 
Partilhando Experiências  

 
(Ed. Modesto Carvalhosa, 5º andar) 

9h- 10h30 
Comunicações Orais 

 
(Ed. Modesto Carvalhosa, 4º. e 5º. andares) 

 

10h – 11h30 
Reunião Geral 

 
(Auditório da Escola Americana) 

10h30 – 12h 
Mesas-Redondas 

 
(Ed. Modesto Carvalhosa, 4º. e 5º. andares) 

 

11h30 
Lançamento de Livros e 
Apresentação cultural 

 
 (Auditório da Escola Americana) 

 
12h -13h 

Avaliação de Painéis 
 

(Hall do Edifício Modesto Carvalhosa) 

 

13h30 – 15h30 
Conferência  

Medicalização na Educação: um desafio a ser 
enfrentado 

Profa. Dra. Maria Aparecida A. Moysés – 
Unicamp 

 
 (Auditório da Escola Americana) 

 
 
 

13h – 14h30 
Propostas e Encaminhamentos ABRAPEE  

 
 

(Auditório da Escola Americana) 

 

 
 

 
15h30 – 17h 

 
Comunicações Orais 

 
 
 

(Ed. Modesto Carvalhosa, 4º. e 5º. Andares) 

15h30 – 16h 
Mesa de Encerramento 

A Psicologia Escolar e Educacional encontrou novos 
rumos: e agora? Que práticas construir? 

Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza – IP 
USP; 

Profa. Dra. Mitsuko Aparecida Makino Antunes – 
PUC SP 

 
(Auditório da Escola Americana) 

 
 
 
 

17h 
Credenciamento 

 Café de boas vindas 
 
 
 

(Auditório da Escola Americana) 

17h30 – 19h30 
Mesa Redonda   

Violência nas escolas – humilhação social, 
sofrimento psíquico e possibilidades de 

transformação 
Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci – UPM e 

CRP SP;   
Profa. Dra. Zilda Márcia Gricoli Iokoi – FFLCH 

USP 
 

(Auditório da Escola Americana) 

 
 
 

16h 
 Encerramento 

Apresentação Cultural 
 
 
 
 

(Auditório da Escola Americana) 
 
 

19h 
Solenidade de Abertura 
Apresentação Cultural 

 
 

(Auditório da Escola Americana) 

19h30 – 21h 
Conferência  

O processo de registro na atuação do psicólogo 
escolar 

Profa. Dra. Adriana Marcondes Machado – IP 
USP 

 
(Auditório da Escola Americana) 

 

 
20h – 21h30 

Conferência de Abertura 
Construção histórica da Psicologia 
Escolar no Estado de São Paulo – 

a importância da ABRAPEE 
Profa. Dra. Raquel Lobo Guzzo  - 

PUC CAMP 
 

(Auditório da Escola Americana) 

  

EXPOSIÇÕES  
PERMANENTES 

EXPOSIÇÕES PERMANENTES 
 

EXPOSIÇÕES PERMANENTES 
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ATIVIDADES: DIA 28 DE JUNHO DE 2012 
 

 
 

19h – 20h 
Local: Auditório da 
Escola Americana 
(Prédio 29) 
 

 
Solenidade de Abertura 
Atividade Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
20h – 21h30 

Local: Auditório da 
Escola Americana 
(Prédio 29) 
 

 
 
Conferência de Abertura 
Profa. Dra. Raquel Lobo Guzzo – PUC CAMP/SP 
 
Construção histórica da Psicologia Escolar no Estado 
de São Paulo – a importância da ABRAPEE 
 

    E 
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13 

 

 

ATIVIDADES: DIA 29 DE JUNHO DE 2012  
 
 

8h 
Local: Hall do 
Ed. Modesto 
Carvalhosa 
(prédio T) 
 
 

Colocação de Painéis 
 

8h30 – 10h 
Local: Ed. 
Modesto 
Carvalhosa 
(Prédio T) 
 5º. andar 

      Partilhando Experiências 
Encontros Temáticos com o objetivo de reunir profissionais em 
torno de questões comuns, compartilhar e produzir propostas 
de enfrentamento dos fenômenos. 
Os temas a serem trabalhados durante a sessão de Partilhando 
Experiências foram organizados a partir dos desafios 
encontrados na atuação profissional, tendo como principal 
eixo os processos de escolarização. Desse modo, espera-se 
que, ao reunir pessoas com diferentes abordagens teóricas e 
diversas experiências em torno das problemáticas vividas no 
dia a dia dos espaços educativos, possa ser favorecida a 
articulação de coletivos a respeito da atuação diante de 
questões substanciais da Educação Brasileira. 
Temas:  
1) Processos de Avaliação Psicológica na Educação;  
2) Diálogos entre o Mundo do Trabalho e os Espaços 
Educativos;  
3) Intervenções no Processo de Ensino e Aprendizagem;  
4) Medicalização na Educação; 
5) Violência em Escolas e Demais Espaços Educativos; 
6) Atuação em Processos de Inclusão Escolar; 
7) Discriminação e Preconceito em Espaços Educacionais. 
  
 

10h – 11h30  
Local: 
Auditório da 
Escola 
Americana 
(prédio 29) 

 

      Reunião Geral  
       Sínteses das discussões feitas:  

Relatos, encaminhamentos e indicativos para atuação, a partir 
das discussões temáticas. 
 
 

11h30 
Local: 
Auditório da 
Escola 
Americana 
(prédio 29) 

      Lançamento de Livros  
      Apresentação Cultural 

      
 
 
     
 
    E 

X 
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P 
E 
R 
M 
A 
N 
E 
N 
T 
E 
S 
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12h – 13h30 
 
 
ALMOÇO 
 
 

13H30 –15H30 
Local: 
Auditório da 
Escola 
Americana 
(prédio 29) 

 
 

      Conferência  
Profa. Dra. Maria Aparecida Affonso Moysés – Faculdade de 
Ciências Médicas – Unicamp/SP  
 
Medicalização na Educação: um desafio a ser enfrentado 
 
 

15H30 – 17H 
Local: Ed. 
Modesto 
Carvalhosa 
(Prédio T) 
4º. e 5º. andar 

 

      Comunicações Orais  
Atividades organizadas segundo as temáticas de discussão 
deste I Encontro 
  
 

17h – 17h30 Intervalo 
17h30 – 19h30 
Local: 
Auditório da 
Escola 
Americana 
(prédio 29) 

 
 
 
 
 

      Mesa Redonda  
Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci – Mackenzie/SP e CRP SP  
Profa. Dra. Zilda Márcia Gricoli Iokoi – FFLCH USP/SP 
 
Violência nas escolas – humilhação social, sofrimento psíquico e 
possibilidades de transformação 
 

19h30 – 21h 
Local: 
Auditório da 
Escola 
Americana 
(prédio 29) 

 
 

      Conferência  
Profa. Dra. Adriana Marcondes Machado – IP USP/SP  
 
O processo de registro na atuação do psicólogo escolar 
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ATIVIDADES: DIA 30 DE JUNHO DE 2012 
 
 

9h- 10h30 
Local: Ed. 
Modesto 
Carvalhosa 
(PrédioT) 
4º. e 5º. andar 
  

      Comunicações Orais 
Sessões temáticas, com duração de 15 minutos por trabalho. 
Cada sessão temática terá um coordenador, previamente 
indicado pela Comissão Científica.  
 
 

10h30 – 12h 
Local: Ed. 
Modesto 
Carvalhosa 
(PrédioT) 
4º. e 5º. andar 

      Mesas-Redondas 
Tem como propósito discutir a mesma questão, a partir de 
uma ou mais perspectivas teóricas, bem como colocar em 
debate práticas profissionais ou pesquisas. Os integrantes 
podem ser de instituições diferentes ou da mesma instituição.  
 
 

12h-13h Avaliação de Painéis 
Almoço 

13h – 14h30 
Local: 
Auditório da 
Escola 
Americana 
(prédio 29) 

 

     Propostas e 
     Encaminhamentos – ABRAPEE 

14h30 – 16h 
Local: 
Auditório da 
Escola 
Americana 
(prédio 29) 

 

      Mesa de Encerramento  
Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza – IP USP/SP 
Profa. Dra. Mitsuko Aparecida Makino Antunes – PUC/SP 
 
A Psicologia Escolar e Educacional encontrou novos rumos: e 
agora? Que práticas construir? 
 
 

16h 
Local: 
Auditório da 
Escola 
Americana 
(prédio 29) 

 

      Encerramento  
      Apresentação Cultural 

     
 
     E 
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EXPOSIÇÕES PERMANENTES 
 
DATA: 28, 29 e 30 de junho de 2012 
 
  
1. GALERIA DOS PIONEIROS DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR 
NO BRASIL 
  
LOCAL – Auditório da Escola Americana 
 

A exposição apresenta no formato painel dados biográficos de alguns dos 
importantes personagens que contribuíram reconhecidamente, no processo de 
construção da área de Psicologia Escolar e Educacional no país, realizando práticas e 
pesquisas, no período que antecedeu a regulamentação da profissão (1920 – 1960). 
São eles: Helena Antipoff (1892-1974), Ulisses Pernambucano (1892-1943), Lourenço 
Filho (1897-1970), Noemy da Silveira Rudolfer (1902-1988), Durval Marcondes (1899-
1981), Betti Katzenstein (1906-1981), Norberto de Souza Pinto (1895-1968), Virgínia 
Leone Bicudo (1915-2003). 

Esta produção foi realizada pelo CRP-SP em parceria com o Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e com o Laboratório 
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar da USP. 
  
  
2. ABRAPEE: Uma trajetória de 20 anos 
 
LOCAL – Edifício Modesto Carvalhosa (prédio T) – 5º. andar 
 

A ABRAPEE, desde a sua fundação em 1990, tem como um dos seus objetivos, 
incentivar a melhoria da qualificação e serviços dos psicólogos escolares e 
educacionais, assegurando padrões éticos e profissionais. Uma das possibilidades de a 
Associação contribuir na qualificação profissional é preservar a história da psicologia 
escolar e educacional no país, incluindo sua própria trajetória. É nessa perspectiva que 
apresentamos esta exposição, em formato slide show e cartazes originais que 
constituem parte da pesquisa para preservação e difusão do acervo documental da 
ABRAPEE. São fotos, documentos referentes à constituição da Associação, relação das 
diretorias e das comissões responsáveis pelos Congressos Nacionais. No conjunto dos 
cartazes originais de divulgação dos Congressos é possível acompanhar as temáticas 



                                                        

 
18 

 

relevantes da área nos últimos 20 anos. 
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PAINÉIS / RESUMOS 
 
 
Data: 28, 29 e 30 de junho. 
Local: Hall do Edifício Modesto Carvalhosa (prédio T) 
 
 
 Os painéis ficarão expostos durante todo o tempo e estarão organizados a 
partir dos sete eixos temáticos do evento. 
 
 No dia 30/6, entre 12h e 13h, os painéis serão avaliados por um conjunto de 
pareceristas indicados pela Organização do Encontro. Assim, nesse período, é essencial 
que os autores permaneçam junto a seus painéis, no hall do Edifício Modesto 
Carvalhosa. 
 



PAINÉIS 
Eixo1. Processos de Avaliação Psicológica na Educação 

LOCAL: Hall do Edifício Modesto Carvalhosa (Prédio T) 
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 CÓDIGO 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E SUAS INTERFACES COM A SAÚDE: ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS DA ESFERA MUNICIPAL DE SÃO PAULO” 
MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA, DAUEBA ZANINI FERREIRA, CRISTIANE 
TOLLER BRAY, HILUSCA LEITE 

A presente pesquisa, intitulada “Políticas públicas de educação e suas interfaces com a saúde: análise das 
propostas da esfera municipal de São Paulo”, é parte do projeto intitulado "Desenvolvimento humano, 
escolarização da criança e do adolescente e processos institucionais: contribuições da Psicologia", 
desenvolvido junto ao Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - Ação Novas Fronteiras entre as 
Universidades Federal de Rondônia (UNIR), São Paulo USP) e Maringá (UEM). Tem por objetivo realizar 
levantamento e a análise das políticas públicas de educação da esfera da Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo que lidam com o enfrentamento das dificuldades escolares, e articula-se com outra esferas, 
em âmbito estadual e nacional, que também estão sendo analisadas. Tem como fonte de dados: 
levantamento de bibliografia sobre o tema, documentos produzidos pelo estado de São Paulo e 
depoimentos de gestores e profissionais que realizam tais políticas. O levantamento bibliográfico iniciou 
pelas bases de dados Scielo e Pepsic com o intuito de sistematizar, a partir do campo científico, as 
principais questões postas pela política estadual para o Ensino Básico mais precisamente o Ensino 
Fundamental I e assim orientar a leitura dos textos legislativos. Em um segundo momento, considerou-se 
importante a elaboração de uma Linha do Tempo que contemplasse as políticas públicas Nacionais, 
Estaduais e Municipais de 1988 às atuais. A escolha da cronologia dos fatos deu-se em função do grande 
número de políticas vigentes bem como da importância de compreendermos sua criação no âmbito das 
esferas federal e municipal. Por estar organizado cronologicamente e em diferentes esferas (nacional, 
estadual e municipal / marcos legislativos e políticas), esse mapeamento possibilita: a visualização dos 
marcos legislativos, suas dimensões estadual e municipal e sua relação com o programa nacional de 
governo;  a visualização das relações entre os programas de governo, sua continuidade, implementação ou 
não, seu tempo de duração e abrangência; a relação entre as diferentes esferas. Em seguida, para a 
constituição da linha do tempo, o caminho escolhido pela equipe foi o levantamento bibliográfico de 
artigos e teses que buscassem organizar historicamente e criticamente essas políticas. O material 
encontrado foi sistematizado em dois modos de registro: 1) Compilação dos textos em tabelas contendo 
dados importantes dos artigos e teses que abordem concomitantemente ensino fundamental e políticas 
públicas (seja no âmbito federal, estatal ou municipal) e que se situem historicamente a partir de 1988, 
possibilitando pesquisa e acesso posterior aos textos encontrados. 2) Organização em um documento os 
artigos mais relevantes que serão analisados para o levantamento das políticas públicas que interessam ao 
objetivo da pesquisa. O levantamento bibliográfico constatou a realização de 57 teses e 98 artigos sobre o 
tema de políticas públicas. Do conjunto de trabalhos, dois deles apenas referem-se ao município de São 
Paulo, 15 ao Estado de São Paulo e 81 às políticas nacionais. durante o período de levantamento 
bibliográfico, foram encontradas poucas teses que abordem políticas públicas em Educação no município e 
no Estado de São Paulo, pois a maioria referem-se às políticas nacionais . 
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM DEFICIENTES VISUAIS 
MIRELLA MARTINS DE CASTRO MARIANI, ADRIANA CRISTINA DE MORAIS 

A neuropsicologia estuda as relações entre cérebro e comportamento humano, ou seja, dedica-se a 
investigar como diferentes lesões causam déficits em diversas áreas da cognição humana processo esse 
que envolve percepção, atenção, memória, raciocínio, planejamento e linguagem. A cegueira é uma 
alteração grave ou total de uma ou mais funções da visão que afeta a capacidade do indivíduo perceber 
tamanho, forma, posição, cor, movimento etc, sendo que pode ocorrer desde o nascimento denominado 
de cegueira congênita, ou cegueira adquirida causada por algum acidente ou condições orgânicas.  Deste 
modo, ao realizar-se procedimentos, com este público e promove modificações  podem ser de dois tipos: 
mudanças no estímulo e mudanças nas respostas, mas essas modificações nos procedimentos podem 
alterar os resultados, restringindo o uso desses instrumentos à avaliação funcional desses sujeitos. Assim 
este trabalho visa através de realização de pesquisa em referencial bibliográfico estudar a avaliação 
neuropsicológica de pessoas com deficiência visual, por meio de levantamento em artigos e teses sobre o 
assunto na produção científica na área de avaliação neuropsicológica de pessoas com deficiência visual e 
identificar as adaptações e o desenvolvimento de pesquisas para a população em questão. Para isso foram 
utilizadas as estratégias: busca computadorizada na base de dados Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), no Portal SciELO (http://www.scielo.br), PsychINFO 
(http://psycinfo.apa.org/ psycarticles/direct/), sem sucesso. Seguiu-se a busca no Portal da CAPES 
(http://servicos.capes.gov.br/webqualis/), no qual foram verificadas as revistas qualis A, B e C nas áreas de 
áreas de saúde, avaliação neuropsicológica e psicologia. Foram revisadas por título do periódico em meio 
eletrônico, pois algumas não estão indexadas no Portal SciELO; (d) na base de dados BVSPSI 
(http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php). Realizada busca no Banco de Teses da BVS, na base de dados 
LILACS (http://lilacs.bvsalud.org/). Foram incluídos artigos publicados em periódicos nacionais e 
internacionais qualis A, B e C da CAPES e não houve restrição quanto à data da publicação e deste modo, 
foram localizados um total de 55725 artigos, dos quais 14 foram selecionados a partir dos cinco critérios 
definidos para a inclusão, além de uma tese. O presente trabalho procurou selecionar artigos que 
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descrevessem a utilização de instrumentos de avaliação neuropsicológica em pessoas com deficiência 
visual. Verificou-se a escassez de instrumentos validados e padronizados, no âmbito nacional como 
internacional, para a avaliação da deficiência visual, porém estudos apontam para a relevância de realizar a 
avaliação neuropsicológica bem conduzida metodologicamente, e deste modo, compreender-se 
mecanismos de aquisição, comunicação, interação, qualidade das experiências e pensamentos da criança 
ou adulto e assim identificar habilidades e potencialidades, que os permitam aperfeiçoar aspectos a 
desenvolver e busca de informações e aperfeiçoamento. Para populações com deficiência, sobre seu 
funcionamento intelectual não há produção sobre o desenvolvimento cognitivo de pessoas cegas. Conclui-
se que são poucos os estudos com foco específico na avaliação neuropsicológica de deficientes visuais e 
que os existentes carecem de normas adequadas para esta população, cabe ainda ressaltar que as 
amostras pequenas referidas sugerem novos estudos com maiores amostras. 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E SUAS INTERFACES COM A SAÚDE: ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS DA ESFERA ESTADUAL DE SÃO PAULO 
MARIE CLAIRE SEKKEL, CAROLINA FREITAS ALVES, ANGELINA PANDITA-PEREIRA 

A presente pesquisa, intitulada “Políticas públicas de educação e suas interfaces com a saúde: análise das 
propostas da esfera estadual de São Paulo”,  é parte do projeto intitulado "Desenvolvimento humano, 
escolarização da criança e do adolescente e processos institucionais: contribuições da Psicologia", 
desenvolvido junto ao Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - Ação Novas Fronteiras entre as 
Universidades Federal de Rondônia (UNIR), São Paulo USP) e Maringá (UEM). Tem por objetivo realizar 
levantamento e a análise das políticas públicas de educação da esfera da Secretaria Estadual de Educação 
de São Paulo que lidam com o enfrentamento das dificuldades escolares, e articula-se com outra esferas, 
em âmbito municipal e nacional, que também estão sendo analisadas. Tem como fonte de dados: 
levantamento de bibliografia sobre o tema, documentos produzidos pelo estado de São Paulo e 
depoimentos de gestores e profissionais que realizam tais políticas. O levantamento bibliográfico iniciou 
pelas bases de dados Scielo e Pepsic com o intuito de sistematizar, a partir do campo científico, as 
principais questões postas pela política estadual para o Ensino Básico mais precisamente o Ensino 
Fundamental I e assim orientar a leitura dos textos legislativos. Em um segundo momento, considerou-se 
importante a elaboração de uma Linha do Tempo que contemplasse as políticas públicas Nacionais, 
Estaduais e Municipais de 1988 às atuais. A escolha da cronologia dos fatos deu-se em função do grande 
número de políticas vigentes bem como da importância de compreendermos sua criação no âmbito de 
todas as esferas. Por estar organizado cronologicamente e em diferentes esferas (nacional, estadual e 
municipal / marcos legislativos e políticas), esse mapeamento possibilita: a visualização dos marcos 
legislativos, suas dimensões estadual e municipal e sua relação com o programa nacional de governo; a 
visualização das relações entre os programas de governo, sua continuidade, implementação ou não, seu 
tempo de duração e abrangência; a relação entre as diferentes esferas. Em seguida, para a constituição da 
linha do tempo, o caminho escolhido pela equipe foi o levantamento bibliográfico de artigos e teses que 
buscassem organizar historicamente e criticamente essas políticas. O material encontrado foi 
sistematizado em dois modos de registro: 1) Compilação dos textos em tabelas contendo dados 
importantes dos artigos e teses que abordem concomitantemente ensino fundamental e políticas públicas 
(seja no âmbito federal, estatal ou municipal) e que se situem historicamente a partir de 1988, 
possibilitando pesquisa e acesso posterior aos textos encontrados; 2) Organização em um documento os 
artigos mais relevantes que serão analisados para o levantamento das políticas públicas que interessam ao 
objetivo da pesquisa. O levantamento bibliográfico constatou a realização de 57 teses e 98 artigos sobre o 
tema de políticas públicas. Do conjunto de trabalhos, dois deles apenas referem-se ao município de São 
Paulo, 15 ao Estado de São Paulo e 81 às políticas nacionais. Durante o período de levantamento 
bibliográfico, foram encontradas poucas teses que abordem políticas públicas em Educação no município e 
no Estado de São Paulo, pois a maioria refere-se às políticas nacionais. 
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 CÓDIGO 
A INSERÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO BRASIL 
ALACIR VILLA VALLE CRUCES, EDUARDO RIBEIRO MARQUES, VALQUIRIA 
LEONESSA ALVES 

Para o presente estudo foram classificados 148 artigos sobre a psicologia escolar e o psicólogo escolar, 
publicados em sites científicos. Esses artigos foram selecionados dos sites por meio de busca com 
palavras-chave e classificados segundo as seis dimensões de pesquisa apontadas por APPOLINARIO 
(2004, 2006) e que se referem a sua natureza, a sua finalidade, ao tipo e a origem dos dados, ao modo 
de realização da pesquisa, à temporalidade de seu desenvolvimento e ao seu delineamento. A leitura e 
classificação dos artigos evidenciaram a diversidade na produção de conhecimento nessa área da 
Psicologia e as dificuldades para a construção de uma identidade profissional. Apontaram, também, para 
as divergências nas políticas publicas dos diversos estados brasileiros em relação ao tema e a diversidade 
relativa ao conceito de atuação do psicólogo nas escolas públicas e privadas. Mostraram as expectativas 
que o público em geral tem em relação a esse profissional como um “coadjuvante” no processo e 
agregador de soluções para o aluno problema, limitando-o ao contexto clinico. Evidenciou-se a 
necessidade de liberdade para uma atuação crítica do psicólogo a fim de desmitificar concepções de as 
dificuldades do aluno são próprias de sua natureza, uma vez que a escola se isenta na constituição 
dessas dificuldades. Pode-se constatar que essas idéias já foram questionadas e reformuladas, dando 
subsídios à construção de outras concepções e práticas, mas, tais pressupostos ainda não foram 
incorporados pela comunidade escolar que continua a culpabilizar o aluno das classes menos favorecidas 
pelo seu baixo desempenho escolar. Desta forma, as escolas públicas, através das queixas escolares, 
continuam encaminhando os alunos para uma avaliação psicológica, vendo essa como a única função do 
psicólogo e não abrindo possibilidades de atuação para esse profissional que deveria atuar na área 
escolar na utilização das técnicas psicológicas, com finalidade de promover a eficiência do ensino em 
todos os seus aspectos. Ao lado de orientadores, supervisores, administradores e, mais recentemente, 
assistentes sociais, o psicólogo seria um dos chamados "especialistas do ensino" que teria como 
finalidade a promoção da saúde dos envolvidos nos processos de desenvolvimento e de aprendizagem 
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BÔNUS (DE)MÉRITO: PSICOLOGIA, DOCÊNCIA E MERITOCRACIA 
JULIANA CAPUCHO ROSSI, ROSELI FERNANDES LINS CALDAS, BEATRIZ COGAN, 
ANDERSON RIBEIRO DA SILVA 

Este estudo tem como proposta a discussão da política de bônus mérito do governo do estado de São 
Paulo, adotando como referencial teórico a Psicologia Histórico-Cultural e a compreensão do modelo 
que influencia as políticas educacionais. Os objetivos desta pesquisa são identificar como os docentes 
veem essas políticas públicas meritocráticas e os possíveis desdobramentos que isso pode trazer à 
educação; identificar o que dizem as leis e como elas são aplicadas; identificar o histórico das políticas 
públicas de meritocracia na educação paulista e como ela é aplicada e identificar as vantagens e 
desvantagens do modelo paulista de meritocracia.  É um trabalho cujo método de investigação é do tipo 
qualitativo, bibliográfico documental e ilustrado com relatos de educadores. Para isso, analisou-se as leis 
que regulamentam ou dizem sobre a política de Bônus mérito, desde sua promulgação. Além disso, foi 
realizado levantamento, em mídia online, de artigos e reportagens com as palavras-chaves: educação, 
bônus e professor, publicadas entre janeiro de 2009 e outubro de 2011. Já para os relatos foram 
realizadas entrevistas semidirigidas com cinco profissionais de educação, sendo um supervisor de ensino, 
dois coordenadores pedagógicos (um que recebeu o bônus no último ano e um que não recebeu) e dois 
professores (um que recebeu o bônus no último ano e um que não recebeu). A pesquisa encontrou 
grande discrepância entre o que é proposto pela lei, sua interpretação através do conceito de 
representação social, o que é divulgado pela mídia online, além do que é relatado a respeito da realidade 
dessa política nas escolas pelos profissionais de educação. Essa pesquisa se coloca tanto como uma 
denúncia em relação à política do Bônus mérito, quanto na direção de propor reflexões sobre o processo 
de remuneração desses profissionais, e a necessidade de se criar planos de carreira, que visem valorizar 
o trabalho do docente. 
Palavras-chave: Bônus mérito, Psicologia Escolar, Política Pública, Docente, Meritocracia 
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COMPREENDENDO O AMBIENTE ESCOLAR POR MEIO DO PERFIL DOS ALUNOS DE 3º 
ANO DE UMA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
CAMILA GALAFASSI, CÁRITA PORTILHO, LINEU NORIO KOHATSU, MIRELLA 
GUALTIERI 

Este trabalho tem por objetivo apresentar reflexões a partir de uma pesquisa desenvolvida na disciplina 
“Estágio Supervisionado I: Compreensão do Ambiente Escolar”, do curso de licenciatura em Psicologia, 
que ocorreu no decorrer do primeiro semestre de 2011. Nessa disciplina os discentes observaram o 
cotidiano de uma escola técnica estadual a fim de compreendê-la, visto ser esse um campo de atuação 
possível para o professor de psicologia. Com o objetivo de estudar o ambiente escolar e contribuir com a 
escola campo de estágio foi feita pesquisa sobre as motivações de jovens do 3º ano do ensino médio 
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envolvidas em sua escolha por cursar apenas o ensino médio ou cursá-lo concomitantemente ao técnico. 
Para tanto, foi feita a aplicação de um questionário semiestruturado em 83 alunos de 5 turmas da 3ª 
série do Ensino Médio. O questionário investigou o perfil socioeconômico e cultural, histórico de 
escolarização, escolhas referentes aos estudos e planos futuros dos alunos participantes. Tal 
questionário foi elaborado coletivamente em supervisão de estágio a partir das observações na escola e 
foi composto de 41 questões de múltipla escolha. As questões foram distribuídas em três seções: 33 
questões que deveriam ser respondidas por todos os participantes; 3 questões que eram exclusivas a 
alunos que cursassem apenas o ensino médio; e 5 questões que eram exclusivas para alunos que já 
cursaram ou cursassem o ensino técnico. Destacam-se nesse trabalho as informações referentes aos 
participantes que cursavam ou haviam cursado o ensino técnico e seus planos para o futuro, visto 
possibilitarem a reflexão sobre os objetivos da educação profissional.  Dentre os participantes da 
pesquisa 71% estavam cursando ou já haviam cursado o ensino técnico concentrando-se em cursos 
relacionados à prestação de serviços, como pode-se ver em sua distribuição por cursos: 25% 
administração; 17% meio ambiente; 9% design de móveis; 8% eletrônica; 2% rede de computadores; 2% 
edificações e os demais 37% fazem outros cursos que não foram especificados. Do total de participantes, 
62% afirmaram como certa a continuidade dos estudos no ensino superior, e a proporção destes é maior 
justamente entre os alunos que fazem curso técnico. Embora vários alunos tenham optado pela 
educação técnica por motivos relacionados ao mercado de trabalho, apenas um desses trabalha em uma 
área relacionada a seu curso técnico. Dos que cursam ou cursaram ensino técnico, 63% pretende 
ingressar no ensino superior, 30% pretende trabalhar na área do curso técnico e os demais 7% pretende 
trabalhar em outra área. Com base nas respostas obtidas nesta pesquisa concluiu-se que os participantes 
não estão em sua maioria interessados no ingresso no mercado de trabalho enquanto técnicos, ao 
contrário do que pretende, por princípio, o Ensino Técnico. A escolha pela escola técnica aparece 
relacionada ao interesse no ensino superior e, nesse sentido, entendeu-se que buscam na mesma algo 
que não encontram na rede regular de ensino: qualidade de educação que possibilite esse acesso. Isso 
revela o papel propedêutico do ensino, presente mesmo em uma escola técnica estadual, ao menos no 
que se refere à amostra estudada. 

     Palavras-chave: ensino técnico, escolha, profissão. 
 
O FIO MÁGICO DA VIDA 
MARA MARGARETH ZAMINGNANI 

Adolescência é a fase de grandes transformações e com ela vem a incerteza, os medos, a insegurança, 
pois as mudanças são tantas que o jovem sente-se não pertencer a lugar algum. juntamente com todos 
esses sentimentos chega também o mundo de escolha da profissão, uma escolha real, de vida, que irá 
refletir em seu futuro próximo. Segundo Lucila de Camargo (2006) essa escolha no Brasil acontece 
precocemente, portanto a necessidade de favorecer a reflexão para uma decisão mais adequada. 
Portanto "Orientação Vocacional, é aconselhamento, é pedagógico e psicológico, em nível de 
diagnóstico, de investigação, de prevenção e a solução da problemática vocacional" BOROSLAVSKY 
(1998). Sendo assim, orientar, refletir sobre a escolha da profissão e sua influência externa, promover o 
autoconhecimento, seus talentos e habilidades; proporcionar o conhecimento das variadas profissões 
existentes; facilitar informações em relação ao mercado de trabalho; entre outros, são os objetivos deste 
projeto. Participaram deste projeto de orientação vocacional 30 alunos do 3º ano do ensino médio de 
uma escola estadual situada na cidade de Jacareí SP,sendo o mesmo ministrado no contra turno do 
horário de aula, com 2 hs e 30 minutos de duração cada encontro, uma vez por semana, perfazendo um 
total de 10 encontros, desenvolvendo-se por meio de vivências como dramatização, dinâmicas, 
discussões de grupo, pesquisas na internet, desenho, pintura, colagem, entrevistas com familiares e 
profissionais da área de interesse. Cada encontro dividiu-se em 3 fases: aquecimento, vivências e 
discussão. A pesquisadora entendeu como resultado positivo o que se segue: formou-se 2 grupos de 
O.V., o 1º grupo com 12 alunos e o 2º com 18 alunos, sendo que este 2º grupo no primeiro encontro não 
compareceram 5 alunos e, após o 3º encontro esse grupo se extinguiu. Quanto ao grupo que 
permaneceu no projeto, houve um crescimento e amadurecimento visível,pois cumpriram todas as 
tarefas propostas, 4 deles ainda participando da O.V. saíram em busca do primeiro emprego / trabalho e 
3 conseguiram : recepção,balconista e vendedor de loja; 2 se inscreveram para o vestibular, u, para 
direito e outro administração e um terceiro que estava indeciso entre direito e administração tentou a 
Universidade Federal do ABC conseguindo uma vaga. Entendendo que este foi um projeto revolucionário 
para aquela população, de acordo com a pesquisadora, devido ser a escola na periferia, distante do 
centro da cidade, sua população de nível sócio econômico médio / baixo, pois a maioria (seus pais) term 
profissões autônomas como pedreiro, pintor, eletricista, gesseiro, e a minoria trabalharem em indústria 
local, absorveram com avidez a possibilidade de escolha, como para qualquer outro de escola central e 
particular. Porém percebe-se que o grupo extinto demonstrou não ter maturidade suficiente para esse 
momento de escolha - apresentaram desde o inicio diferenças visíveis de maturidade em relação ao 
grupo concluinte da O.V. Contudo foi uma experiência relevante para a pesquisadora e para a escola. 

     Palavras Chaves: Adolescência, Educação, Ensino Médio, Escolhas, Orientação Vocacional. 
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O PSICÓLOGO ESCOLAR EM INSTITUIÇÃO DE IDIOMAS: UMA EXPERIÊNCIA NA 
WIZARD 
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SABRINA GASPARETTI BRAGA, CAROLINE DOMBI-BARBOSA 
A Psicologia Escolar é um campo de atuação que analisa e intervém nos processos e interações 
constituintes de nossa subjetividade, produzidas em torno do processo ensino-aprendizagem. Está a 
serviço de todos os que são educados ou influenciam o processo de desenvolvimento do educando 
considerando-se, de modo geral, o processo ensino-aprendizagem, a estrutura curricular, a orientação e 
formação continuada de professores e o estabelecimento de parcerias com as famílias.  O presente 
trabalho descreve a atuação do psicólogo escolar em uma instituição de ensino de idiomas, contexto no 
qual sua atuação é ainda incipiente. O trabalho acontece a partir de um espaço individual disponibilizado 
aos estudantes, pais, professores e funcionários para escuta, discussão e reflexão sobre o cotidiano de 
trabalho, processo ensino-aprendizagem, relação professor-estudante, dentre outros temas. Na maior 
parte dos casos os atendimentos não se caracterizam em processos psicoterápicos individuais e buscam 
movimentar as redes de relações instituídas e/ou compreensão sobre como vem acontecendo a 
apropriação do conhecimento de uma nova língua, quais as principais dificuldades e como se relacionam 
à história de escolarização do estudante, seja ele adulto, adolescente ou criança. Acontecem triagens 
com os professores para que questões pertinentes à instituição, ao grupo, método de ensino ou à 
relação professor-estudante possam ser resolvidas de maneira coletiva, inclusive com a participação dos 
coordenadores pedagógicos. Paralela à atuação no âmbito individual, são realizadas reuniões para 
apresentação de temas concernentes à educação, aplicados de maneira teórico-prática por meio de 
discussões de casos para os professores que não receberam formação inicial para atuarem, mas tem tido 
oportunidade de completarem sua formação em serviço com a contribuição de referenciais da Psicologia 
Escolar. 

 
PROJETO DE LEI INCLUI PSICÓLOGOS NA EDUCAÇÃO NA PMSP 
CARMEM SILVIA ROTONDANO TAVERNA, ALACIR VILLA VALLE CRUCES 

Uma das ações do CRP de São Paulo é propor, acompanhar e fazer gestões junto aos psicólogos e 
parlamentares, visando à criação e implantação de Projetos de Lei relacionados à Psicologia e Educação, 
bem como, contrapor-se a Projetos que Lei que apresentem proposições contrárias aos princípios da 
Psicologia no campo da Educação reconhecidos por este Conselho. Um exemplo de ação refere-se ao PL 
280/09 de autoria do vereador paulistano Jamil Murad, que tem sido acompanhado desde sua 
elaboração, e tem a aprovação e o apoio deste Conselho. Este projeto dispõe sobre a inserção da 
Psicologia e do Serviço Social nas escolas da rede de ensino municipal de São Paulo. Com vistas ao 
atendimento integral à escolarização, à garantia do processo ensino-aprendizagem e, 
consequentemente à melhoria da qualidade de vida, as áreas de Serviço Social e da Psicologia poderão 
contribuir na formulação das políticas educacionais para a cidade de São Paulo. Ele propõe que sejam 
desenvolvidas atividades voltadas para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 
com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais; à 
observação, juntamente com a equipe escolar, das situações que afrontem a dignidade humana, 
providenciando o devido encaminhamento junto aos órgãos competentes; ao atendimento através de 
profissionais nas áreas de Serviço Social e Psicologia, que poderão, quando necessário, atuar em parceria 
com os profissionais do SUS e SUAS. Importante o que segue no parágrafo único: O trabalho da equipe 
multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico da rede municipal de ensino. Aprovado 
pela Câmara Municipal de São Paulo o PL recebeu o veto do prefeito Gilberto Kassab, em janeiro de 
2010. No mês seguinte, o CRP-SP manifestou-se contra ao veto, em ofício encaminhado ao Prefeito. Em 
junho de 2011, o CRP-SP participou do debate Expressões sociais no cenário escolar: promovido pelo 
vereador Jamil Murad, na Câmara Municipal de São Paulo, como uma tentativa à reversão ao veto, à 
sensibilização do Poder Executivo quanto à importância da aprovação deste PL. No âmbito da Psicologia 
o CRP-SP considera equivocados pelo menos dois argumentos utilizados pelo Poder Executivo como 
justificativas ao veto, demonstrando que em sua essência o PL não foi compreendido: o de que as 
escolas da rede pública da cidade de São Paulo supostamente já disporiam de condições e instrumentos 
necessários para o equacionamento de questões do âmbito psicossocial – o que dispensaria o trabalho 
do psicólogo – e o de que as Unidades Básicas de Saúde já ofereceriam este tipo de acompanhamento. 
Entretanto, o que o PL visa é a garantia do processo ensino-aprendizagem e a atuação do psicólogo e 
assistente social na mediação das relações nas instituições de ensino, nas escolas, sem deixar de 
considerar o projeto político-pedagógico da rede municipal. O projeto propõe um programa de 
psicologia que enfrente, em conjunto com os demais profissionais da educação, os históricos baixos 
índices de desempenho escolar na rede pública. 
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE EMANCIPA DE 
CURSINHOS POPULARES 
OMAR CALAZANS NOGUEIRA PEREIRA, MAYARA FERREIRA DA COSTA PATRÃO, 
JULIA CASAROTTO CAPEL NARVAI, NATÁLIA FERREIRA CAMARGO 

A Rede Emancipa é um movimento social de cursinhos pré-universitários populares. Criada em 2007 na 
cidade de São Paulo, atualmente conta com sete cursinhos espalhados pela Grande São Paulo, possuindo 

10 



PAINÉIS 
Eixo 2. Diálogos entre o Mundo do Trabalho e os Espaços Educativos 

LOCAL: Hall do Edifício Modesto Carvalhosa (Prédio T) 
 

 
25 

 

cerca de 1.000 estudantes. Além destes cursinhos, a Rede possui outros dois em Campinas, um em 
Belém e outro em Porto Alegre. A Rede se organiza como uma alternativa de construção de um projeto 
coletivo que defende uma verdadeira democratização do acesso à universidade e a educação pública, 
gratuita e de qualidade. São realizadas atividades baseadas na educação popular de Paulo Freire, 
estimulando os alunos a se organizarem politicamente em grêmios, a participarem de atos políticos e 
debates. O público alvo, geralmente, são jovens das periferias que estudam o ensino médio em escolas 
públicas.  Muitos trabalham durante a semana e no final de semana estudam ao Emancipa. Em 2011, foi 
iniciado o serviço de psicologia dos cursinhos localizados na cidade de São Paulo. Em 2012, o serviço 
divide-se, basicamente, em três atividades principais: oficinas de orientação profissional, feira de 
profissões, projeto de acolhimento. As oficinas são atividades pontuais, realizadas durante o horário de 
almoço, cujo objetivo é auxiliá-los no processo de escolha de curso, desenvolvendo o autoconhecimento 
e uma postura ativa na busca por informação. As feiras de profissões, realizadas no início do segundo 
semestre, tem por objetivo levá-los a conhecer diversas opções de cursos e faculdades, expandindo seu 
conhecimento para além das tradicionalmente conhecidas como “profissões de sucesso”. Por fim, o 
projeto de acolhimento baseia-se em rodas de debate e troca de saberes, medos, angústias, problemas e 
soluções. Os estudantes compartilham seus anseios e cabe aos psicólogos auxiliar na elaboração desses 
sentimentos. Através da utilização deste espaço, os estudantes vão para as provas do vestibular mais 
tranquilos, melhorando seu desempenho. 
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O TEMA: “ESCOLA, FAMÍLIA E COMUNIDADE” NAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO 
(PERÍODO DE 2000-2010) 
ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA PAULINO, ROBERTA STANGHERLIM, 
GRAZIELA LIONETTI DE FEO 

Este trabalho corresponde aos resultados parciais do projeto de iniciação científica em andamento, o 
qual está vinculado aos trabalhos do Grupo de Pesquisa Práticas Político-Sociais (GRUPESC), do Programa 
Mestrado Profissional em Gestão e Práticas Educacionais (PPGEPE) da Uninove. Conforme FREIRE (2007); 
ANTUNES (2002); GADOTTI (2010); ROMÃO (2000) um dos pressupostos da concepção de Escola Cidadã 
e Popular, defendida por Paulo Freire, corresponde à ideia de que todos aqueles e aquelas que 
compõem a comunidade escolar – gestores, professores, funcionários de apoio, estudantes, familiares e 
comunidade do entorno – participem de forma democrática dos processos de elaboração e de tomada 
de decisão em relação aos rumos da gestão administrativa e pedagógica da escola. Tal pressuposto é 
coerente com outra ideia defendida por Freire, qual seja: a educação, embora não seja a única 
responsável, é fundamental na criação de condições para que as pessoas se tornem sujeitos de sua 
própria história. O objetivo deste projeto é o de mapear as pesquisas em educação, concluídas entre os 
anos de 2000-2010, que têm investigado o tema “Escola, Família e Comunidade” e se Paulo Freire se faz 
presente como referencial teórico destes estudos. O levantamento foi feito por meio da leitura dos 
resumos das dissertações de mestrado e teses de doutorado disponíveis no endereço eletrônico do 
Banco de teses da CAPES (http://capes.gov.br/servicos/banco-de-teses). Para a seleção dos resumos foi 
utilizado como critério a palavra-chave na forma da expressão exata “gestão democrática e escola”. Do 
total de 115 trabalhos, constatou-se que sete deles não tratavam da temática investigada. Dos 108 
estudos selecionados para análise, verificou-se que cinco citavam Paulo Freire como referencial teórico 
(em 04 dissertações e 01 tese). Por meio das primeiras análises chegou-se a definição das seguintes  
categorias temáticas: 1) Gestão democrática na escola: foram agrupados 44 resumos que trouxeram em 
suas análises ora os sistemas de ensino, ora as políticas educacionais, ou ainda o estudo de unidades 
educacionais de redes públicas e não públicas (sistema S; escola cooperativa; assentamento do MST) ; 2) 
Cultura escolar, concepções e práticas dos diferentes segmentos escolares: foram identificadas 37 
investigações, sendo que 18 enfocaram integrantes da equipe gestora (diretores e coordenadores 
pedagógicos), 11 a comunidade escolar (equipe gestora, professores, funcionários de apoio, estudantes 
e familiares), 05 os professores, 01 a família, 01 os estudantes e 01 a comunidade local; 3) Colegiados 
Escolares – conselhos de escola, associação de pais e mestres (APM), grêmios estudantis, conselhos de 
classe e série: foram encontrados 19 trabalhos, sendo que 13 deles abordaram os Conselhos de Escola, 
na perspectiva da gestão democrática; 4) Processos de elaboração e implantação do Projeto Político-
Pedagógico: 08 estudos trataram desta categoria. Pelo levantamento realizado até o momento o que se 
pode afirmar é que “Escola, Família e Comunidade” não foi tratado como objeto de estudo específico, no 
entanto o tema se fez presente de forma dispersa dentre as pesquisas que compuseram as quatro 
categorias distribuídas em 108 resumos. Palavras-Chave: Gestão democrática e escola; Escola, família e 
comunidade; Paulo Freire. 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 
REGIANNE ALVES JARDIM, ROSELI FERNANDES LINS CALDAS 

A aproximação entre família e escola possibilita maior integração beneficiando a qualidade do processo 
de escolarização das crianças e jovens. Embora estas duas instituições tenham objetivos e funções 
específicas, têm em comum a tarefa de preparar as crianças e os jovens para a inserção crítica, 
participativa e produtiva na sociedade. Na tentativa de superar as descontinuidades entre esses dois 
ambientes, o psicólogo escolar pode colocar-se como mediador das relações entre família e escola, 
procurando conhecer essas realidades em suas múltiplas determinações, compreendendo os processos e 
fenômenos existentes e buscando formas de enfrentamento das dificuldades. O presente estudo teve 
como principais objetivos investigar as concepções de mães e professoras sobre as relações entre família 
e escola; bem como verificar as expectativas de pais e professores sobre a atuação do psicólogo escolar. 
Participaram da pesquisa três mães de alunos e três professoras do Ensino Fundamental I de uma escola 
da rede pública de São Paulo. A análise de conteúdo foi organizada primeiramente por categoria de 
participantes (mães e professoras) havendo, posteriormente, a análise comparativa a partir dos 
principais temas levantados nas entrevistas, entre os quais destacamos: escolha da profissão; relações 
interpessoais no processo de escolarização; relação família-escola; benefícios e obstáculos da relação 
família-escola; função dos pais na educação escolar; medidas para o favorecimento da relação família-
escola; intervenção do psicólogo escolar. Dentre as principais conclusões, destacou-se a importância da 
aproximação como medida central para facilitar a relação entre a família e a escola, no entanto 
verificaram-se divergências quanto à autoria da iniciativa para que esta aproximação, de fato, ocorra. A 
atuação do psicólogo escolar foi compreendida na vertente do atendimento clínico, associada à 
facilitação do processo de inclusão escolar, entendendo a função deste profissional como sinônimo de 
solução de problemas. As entrevistas revelaram que profissionais de psicologia contribuem para 
estabelecer e fortalecer essa imagem, atribuindo aos indivíduos fatores institucionais e sociais presentes 
nos espaços escolares, limitando, assim, seu campo de compreensão e de ação. Portanto, apesar dos 
avanços teóricos sobre a atuação do psicólogo escolar, ainda é preciso vencer o desafio de romper com o 
modelo clínico tradicional da profissão e promover atuação que possibilite a ampliação da qualidade dos 
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processos educacionais considerando a importância da interlocução entre família e escola. 
Palavras-chave: Relação Família-Escola; Atuação do Psicólogo Escolar; Educação Infantil. 

 
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA POSSÍVEL RESISTÊNCIA ENTRE PAIS E EDUCADORES 
FRENTE ÀS CAUSAS DA INDISCIPLINA ESCOLAR DOS ALUNOS 
LARA RIBEIRO, RINALDO MOLINA 

A partir de uma experiência própria em uma escola, levanta-se a hipótese que há possibilidade de 
desavença na interação família-escola perante a indisciplina escolar, por isso surgiu o interesse de 
pesquisar a atuação do psicólogo nesta temática. O objetivo geral é compreender quais são as possíveis 
formas de intervenções do psicólogo nas divergências que podem surgir na relação escola-família 
quando a questão discutida entre pais e educadores são as origens da indisciplina escolar. Pesquisa com 
abordagem qualitativa; como amostra uma psicóloga escolar, um orientador educacional, uma 
professora e duas mães de alunos. A resistência entre pais e educadores com as causas da indisciplina 
escolar é um fato que persiste principalmente no lado da família e demanda muito a atuação da 
Psicologia. As formas de intervenções do psicólogo podem ser: contextualização da situação, 
considerando os valores do aluno e a tolerância do educador; mostrar ao educando que ele é importante 
dentro da escola, apontar para o mesmo e sua família que ele é o foco principal na instituição; investigar 
a dinâmica familiar do aluno para obter dados sobre sua educação primária e assim, ter indicadores para 
lidar em casos de indisciplina; evitar o estigma do aluno; cobrar a instituição em reparar seus atos com 
alunos, pois atitudes da escola podem influenciar na indisciplina; incentivar o professor a deixar o 
educando se mostrar na sala de aula para conhecê-lo e obter recursos para lidar com ele e reforçar o 
vínculo com a família; contar para a família que a escola necessita do apoio e confiança dela; nos casos 
da família culpar a escola pela indisciplina, apontar que ninguém julga a educação dada pelos pais, mas 
tem um regimento interno a cumprir e esclarecer que há contextualização da situação; esclarecer aos 
pais as propostas da instituição e verificar se concordam para evitar conflitos que envolvem a discórdia 
das regras; apontar para os pais a importância de participarem do cotidiano escolar de seus filhos. 
Conclui-se que o psicólogo deve considerar o diálogo como essência para tentar evitar o conflito diante a 
resistência tanto da escola quanto da família e enfatizar frequentemente que o papel da escola e da 
família não é culpabilizar um ao outro e sim se unirem para atender as necessidades e aprimorar a 
educação e o desenvolvimento daquele que realmente interessa: o aluno. 
 Palavras-chave: Indisciplina, relação família-escola, psicólogo. 
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A EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E DA EDUCACÃO EM UMA 
ESCOLA INTEGRADA À COMUNIDADE 
FLAVIA ROBERTA EUGENIO, DALVA LOREATTO DOS SANTOS 

Estágio Supervisionado em Psicologia Escolar, realizado em um Escola Municipal de Ensino Fundamental 
da periferia da zona sul da cidade de São Paulo. Com o objetivo de elaborar um diagnóstico institucional 
e psicopedagógico, levantando necessidades para a elaboração de um projeto de intervenção no âmbito 
da psicologia escolar, o projeto de estágio se desenvolveu por meio de uma metodologia com recursos e 
técnicas psicopedagógicas, como a observação participativa, escuta e análises psicológicas e entrevistas 
semi-aberta. Apesar das dificuldades que a rede pública de ensino frequentemente apresenta, a 
presente escola estimula novas práticas na luta contra o fracasso escolar, baseada em princípios que 
regem esta educação - Autonomia, Responsabilidade, Solidariedade, A escola como centro de liderança 
na comunidade onde está inserida, Tudo passa pela educação - A compreensão destes se fez 
imprescindível para a aproximação destes alunos e intervenção na dinâmica escolar. Uma vez que, estes 
principios estiveram presentes na elaboração do diagnóstico e no grupo de intervenção. Um projeto de 
intervenção foi proposto então a partir das dificuldades que se fazem manifestas no Diagnóstico 
Institucional da presente escola. A intervenção baseou-se em se aproximar das dificuldades evidentes 
vividas no período da adolescência dos alunos da escola. Se propôs a criação de um espaço em que o 
adolescente pudesse dividir suas questões deste período da vida com o grupo, que consiste entre alunos 
e estagiária de psicologia. Para a realização dos encontros, utilizou-se dinâmicas de grupo, apresentação 
de vídeos e atividades para maior apropriação do debate. O grupo objetivou de maneira especifica 
promover saúde e bem-estar psicológico aos adolescentes; Diminuir a ansiedade que dificulta o processo 
de aprendizagem dos mesmos; Contribuir para o projeto pedagógico e social da presente escola. Os 
encontros visaram estimular o debate sobre os temas Autoconhecimento, Adolescência, Sexualidade, 
Projeto de Vida e Cidadania. 
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AÇÃO PEDAGÓGICA: LAÇOS ENTRE A ESCOLA PÚBLICA E A ESCOLA PRIVADA 
GLADYS CRISTINA R. DI CIANNI, CLAUDIA TIZUCO NAKAMURA CHIAPPA, MARIA 
ALVES DE MELO FIGUEIREDO 

O presente trabalho pretendeu analisar criticamente as aplicações das teorias psicológicas no cotidiano 
escolar – sob o eixo da psicopedagogia - e suas respectivas implicações sociais. Na atualidade, quando 
ainda são observados modelos epistemológicos retrógrados, com tendência a patologizar as crianças, é 
fundamental um olhar que facilite ou beneficie preventivamente o processo escolar. Assim, o ambiente 
deste estudo foi a própria sala de aula a partir de observações da prática pedagógica e do diálogo com a 
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professora. Desta forma, foram selecionadas duas escolas - uma pública e outra privada - para registrar o 
visto e o ouvido. A intenção, ao selecionarmos uma escola pública e uma escola privada para este 
trabalho, não foi a de produzir uma reflexão que afluísse em juízo de valor. Com base no objetivo desse 
estudo, a pretensão é a de tecer uma análise crítica que permita vislumbrar relações saudáveis entre 
todos os envolvidos na realização escolar: alunos, professores e familiares, independente de sua origem - 
pública ou privada -, até porque escolas são diferentes como são suas abordagens e as pessoas que as 
formam. A instituição pública apresentou a abordagem pedagógica diretiva e um modelo epistemológico 
empirista, de concepção tradicional. Para além da sala de aula, verificou-se um modelo coercitivo, que 
mantém um sistema em que o aluno deve obedecer ao professor, que obedece à coordenação, que deve 
obedecer à direção e que, finalmente, obedece as regras do Estado. Notou-se que a escola pública 
observada perpetua o seu estar adoecido e seu status adoece-dor, com uma didática tradicional, 
reproduzindo e mantendo modelos distantes das demandas expostas. Autonomia, participação ativa e 
liberdade: esses são alguns dos pressupostos da escola privada observada, indicando uma didática não 
diretiva, com base psicológica humanista. Foi possível perceber que a relação professor-aluno, permeada 
por espontaneidade, congruência, empatia, confiança e cooperação, possibilita a construção de um 
espaço promotor de conhecimento. A criança ouve e é ouvida, o que facilita a construção do 
conhecimento. Concluiu-se a necessidade da construção de projetos que favoreçam contextos 
produtores de aprendizagens mais significativas e humanizadoras, em especial em escolas públicas, 
tarefa esta para psicólogos interessados em desenvolver práticas psicológicas críticas. 

 
ANSIEDADES E FANTASIAS EM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA FRENTE AO PRIMEIRO 
ATENDIMENTO CLÍNICO 
RICARDO TACINI IBAÑES, TEREZINHA A. DE CARVALHO AMARO, IAN DANIEL 
CRAVO, LUCAS TORQUATO DE REZENDE 

A formação do Psicólogo é um processo longo e multifacetado, que envolve a aquisição de 
conhecimentos teóricos, práticos, e também experiências práticas e vivências pessoais. O curso de 
graduação deve possibilitar ao aluno experiências na área, como os estágios que devem ser 
supervisionados e distribuídos ao longo do curso. Entre os estágios, que habitualmente compõem a 
formação, está o de psicodiagnóstico, no qual o aluno, em geral, tem sua primeira experiência de 
atendimento clínico e realiza o atendimento individual. Este atendimento proporciona o 
desenvolvimento do raciocínio clínico por meio da prática do atendimento e discussões grupais dos 
casos atendidos. Além disso, escolher e utilizar instrumentos apropriados para o desenvolvimento do 
processo diagnóstico, integrar os dados obtidos, elaborar relatórios clínicos e documentos decorrentes 
da Avaliação Psicológica. O objetivo deste estudo foi identificar as ansiedades e as fantasias presentes 
em estudantes de Psicologia frente ao primeiro atendimento clínico. Método: foram entrevistados 15 
estudantes matriculados, pela primeira vez, no estágio da disciplina de Psicodiagnóstico, independente 
de sexo e idade. As entrevistas foram individuais, semi-dirigidas, elaboradas para este estudo, gravadas 
em áudio e realizadas no período entre cinco dias antes, até quinze dias depois do primeiro atendimento 
realizado pelo participante. Os resultados mostraram que a ansiedade está presente em todas as 
manifestações observadas, algumas em sua maioria (80%) com sentimentos bem definidos como medo, 
insegurança e desconforto. Outros em minoria com dificuldade de serem nomeados.  No entanto, pode-
se concluir que os sentimentos, fantasias e reações observadas neste grupo mostraram a importância do 
envolvimento do aluno com esta atividade. A ansiedade, o medo, expectativa, certo desconforto e 
responsabilidade citados pelos participantes se configuram em formas de lidar com a situação e que de 
acordo com Aguirre (2000) amadurecem e melhor preparam. O importante observado é que todos os 
participantes mostraram-se bem preparados por seus supervisores, sentiam-se acolhidos e preparados 
para a atividade. O suporte dado pelo professor bem alinhado com a proposta e preparação do aluno se 
constitui no enriquecimento do processo em um todo. 
Palavras-chave: entrevista, ansiedade, estágio clínico.  
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ENSINO NA ADMINISTRAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA DINÂMICA DA SALA DE AULA NA 
RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM EM CURSOS SUPERIORES 
PAULA PAMPLONA DE CASTRO, SILVIO POPADIUK, MARCOS ALEXANDRE DOS 
REIS CARDILLO, BRUNO AMORIM CAMPOS 

O problema central de uma sala de aula consiste na relação entre o ensinar e o aprender. O professor 
encontra-se de um lado, com a função de ensinar; e o aluno, do outro lado, na função de aprender 
(SANTOS, 2001). Lowman (2004) compreende as salas de aula como arenas dramáticas que visam 
objetivos intelectuais, sendo que os relacionamentos que os alunos e professores desenvolvem são até 
mais importantes que os estabelecidos entre atores e espectadores em uma arena dramática tradicional, 
o teatro. Para este autor, tanto as atitudes dos alunos quanto as atitudes dos professores afetam a 
motivação e a moral da classe, e que essa moral dependerá muito de fatores relativos a satisfação e 
insatisfação do professor e aluno em sala de aula. Lowman (2004) propõe um modelo bidimensional do 
ensino universitário efetivo, em que “a qualidade do ensino resulta da habilidade de um professor 
universitário em criar tanto estímulo intelectual como empatia interpessoal com os estudantes” 
(LOWMAN, 2004, p. 37). Afirma que essas habilidades são independentes e que um professor que tem 
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um bom domínio das duas habilidades tem grande probabilidade de atuar com excepcionalidade e 
alcançar seus objetivos na maior parte dos estudantes em qualquer tipo de classe. Segundo o autor, o 
professor exemplar é aquele que alcança essas habilidades. Diante desse embasamento teórico, o 
objetivo deste artigo foi verificar a efetividade e a importância da dinâmica professor-aluno e da moral 
de sala de aula para o processo de ensino-aprendizagem, além de observar, da parte dos professores, 
características similares ao que Lowman denomina “professor exemplar”. Foi utilizado um método de 
estudo exploratório, tendo como técnica a observação não participante. As observações foram 
realizadas em uma instituição de ensino superior de grande porte na cidade de São Paulo-SP. Foram 
estudadas oito turmas de quatro disciplinas diferentes do curso de Administração de Empresas e 
Administração com ênfase em Comércio Exterior, constituindo um total de quatro professores e 190 
alunos. Foi possível observar um maior nível de interesse e participação em alunos cujos professores 
apresentavam maior entusiasmo, eram mais previsíveis e mantinham um bom relacionamento 
interpessoal, além de domínio da disciplina. Diante disso, podemos observar o que Lowman propõe em 
sua teoria: de que o problema da aprendizagem pode, às vezes, estar no ensino. E que, na maior parte 
das vezes, a aprendizagem se dá mais facilmente em salas dinâmicas e com professores que conseguem 
estimular seus alunos não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente. 
 

O PROFESSOR EM ATIVIDADE DE ESTUDO NO MOVIMENTO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA: CONTRIBUIÇÕES DA PRESPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL  
SANDRA APARECIDA SANTANA ASSALI, MARIA ELIZA MATTOSINHO BERNARDES 

A pesquisa em andamento analisa o processo de constituição de uma coletividade de estudos com a 
finalidade de contribuir para a melhor compreensão das condições necessárias para formação de 
professores em exercício. O estudo de campo ocorre em uma escola pública municipal, da cidade de São 
Paulo, quando se viabiliza uma proposta de acompanhamento de atividades de estudo na formação de 
professores em exercício, dentro do horário coletivo denominado Jornada Especial Integral em formação 
– JEIF. Os pressupostos do materialismo histórico dialético e da teoria histórico-cultural, nos campos da 
Educação e da Psicologia, fundamentam o entendimento da constituição do sujeito pela mediação do 
conhecimento no coletivo de estudos, considerando-se a complexidade que envolve as relações sociais 
neste contexto. Salienta-se que as contribuições da teoria da atividade para o estudo da práxis 
pedagógica, considerada essencial para o desenvolvimento das ações pedagógicas e para a formação do 
professor. Os procedimentos metodológicos da investigação visam explicar o conjunto de ações e as 
condições para a apropriação de conhecimentos científicos, articulando teoria e prática, para orientar a 
constituição do trabalho educativo do professor no contexto escolar. A pesquisa em movimento explicita 
as ações pedagógicas organizadas no processo de formação que criam possibilidades para que o 
professor entre em atividade de estudo, assim como evidencia as ações e operações que favorecem a 
constituição dos sujeitos pela práxis pedagógica na coletividade de estudo. Tais fatores são considerados 
relevantes para o desenvolvimento concreto da consciência e da práxis dos professores que integram a 
coletividade de estudo, junto ao programa de formação em exercício, visando à qualificação deste 
profissional. A partir das necessidades produzidas na coletividade de estudo, pretende-se criar condições 
objetivas para que os professores se constituam como sujeitos ativos da atividade pedagógica, 
entendendo-a como mediadora do processo de desenvolvimento humano. Assim, na articulação da 
atividade teórico/prática, busca-se explicitar as condições e as circunstâncias na coletividade de estudo 
que implicam na constituição do professor como sujeito ativo em atividade. Tais condições particulares 
são entendidas como necessidades para o desenvolvimento da consciência crítica de tais profissionais da 
educação, mediante as reais possibilidades do ensino no movimento de transformação da realidade. 
Diante dos dados obtidos na pesquisa participante é possível identificar que o movimento de formação 
de professores na coletividade de estudo deva criar condições concretas para uma formação de práticas 
educativas para a apropriação de um conhecimento que promova a superação das condições alienantes 
da escola atual, próprias das políticas educativas vigentes no sistema capitalista.  
Palavras Chaves: Formação de Professores, Coletividade de Estudos, Práxis Pedagógica. 
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O VALOR DA COMUNICAÇÃO – UMA INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR NUMA 
ESCOLA PÚBLICA PAULISTA 
ANA CAROLINA MISCHIATTI SOARES, DÉBORA CURY MARTINS, ROSELI 
FERNANDES LINS CALDAS 

O estágio em Psicologia Escolar é desenvolvido por alunos do último ano do curso de Psicologia e 
dividido em dois semestres. No primeiro são realizadas observações para levantamento de demandas, 
então um projeto é elaborado e apresentado para a escola. No segundo semestre de estágio as 
intervenções ocorrem de forma mais pontual de acordo com as propostas do projeto. Estabelecemos 
como objetivo aprimorar as formas de comunicação dentro da escola, criando espaços para que tanto os 
alunos quanto a equipe pudessem expor suas opiniões. Foram desenvolvidos espaços em cada sala, por 
meio de um jornal, em que pais, alunos e professores podiam escrever suas preferências, recados, 
memórias, etc. Foram realizadas também rodas de conversa com os alunos para que pudessem expor 
suas ideias e sugestões para atividades lúdicas durante o recreio. Com os professores foram realizados 
encontros semanais durante HTPC nos quais foram discutidos temas sugeridos pelo próprio grupo a fim 
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de trocarem experiências e compartilharem os resultados de seus trabalhos. Concomitantemente 
realizamos técnicas de relaxamento que estimularam o retorno à calma, concentração e foco para o 
aprendizado e para o trabalho. Com as crianças as técnicas de relaxamento foram aplicadas durante os 
encontros para confecção do jornalzinho e durante as rodas de conversa. Já com os professores, as 
técnicas foram aplicadas no início dos grupos de discussão.   
A partir da confecção dos jornaizinhos foi possível proporcionar aos alunos a retomada de conteúdos 
estudados ao longo das semanas, a união da turma em um objetivo comum, além do espaço para que as 
crianças se expressassem positiva ou negativamente, sempre buscando sugestões para melhora a partir 
de posicionamentos críticos. As rodas de conversa ofereceram a oportunidade das crianças 
compreenderem a importância de falar suas opiniões, ouvir as opiniões dos colegas e se posicionarem de 
forma democrática em um ambiente coletivo. Os grupos de discussão com os professores durante o 
HTPC foram importantes para que pudessem trocar experiências bem sucedidas e também expor 
angústias vividas pela equipe dentro da escola com a finalidade de refletirem coletivamente sobre as 
possíveis soluções. Após as aplicações das técnicas de relaxamento foi possível observar a equipe com 
maior foco nas atividades desenvolvidas posteriormente, além de se apresentarem menos agitadas por 
um período prolongado. Já com as crianças os efeitos do relaxamento eram menos duradouros, porém 
acreditamos que a prática com maior frequência poderia melhorar os resultados. 

 
OBSERVAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDO EM TRÊS EM ESCOLAS PAULISTAS 
ANA CHARLENE ALVES PENNA, FÁTIMA REGINA MACHADO, ROSINÉIA BRAZ 
SILVA, ROMÊNIA TELES DE OLIVEIRA 

De acordo com Becker (1993), as práticas pedagógicas subjazem concepções epistemológicas que 
norteiam as ações em sala de aula. Essas ações produzem e refletem, ao mesmo tempo, as relações 
professor-aluno e podem determinar o curso e grau de sucesso no processo ensino-aprendizagem. 
Objetivo: Este estudo teve como objetivo verificar quais teorias psicológicas fundamentam a prática 
pedagógica de professores no cotidiano das escolas e a coerência dos professores em relação à 
abordagem adotada (discurso vs. prática). Método: Foram entrevistados três professores do Ensino 
Fundamental de três escolas paulistas (duas públicas e uma privada) e realizadas observações em sala de 
aula, utilizando-se para isso os indicadores conceituais das teorias psicológicas. Assim, tanto a coleta dos 
dados como a análise individual e comparativa da ação pedagógica dos professores foram feitas à luz das 
seguintes teorias psicológicas: tradicional de Snyders, comportamental de Skinner, construtivista de 
Piaget e sócio-interacionista de Vygotsky. Resultado: Observou-se que um dos professores da escola 
pública e o da escola particular utilizam estratégias tais como trabalhos em grupo, discussão de assuntos 
do cotidiano e atividades de avaliação como parte do processo ensino-aprendizagem e não como um fim 
em si mesmas. Essas ações são indicativas da perspectiva sócio-interacionista. Esses professores 
demonstram bons resultados com os alunos, tanto em termos de aproveitamento escolar quanto de 
cooperação e comportamento solidário entre os alunos. Por outro lado, o outro professor observado em 
escola pública, tem como práticas principais aulas expositivas, matéria escrita na lousa e copiada pelos 
alunos, recompensas e advertências, e a avaliação como um fim em si mesma, ações indicativas da 
abordagem tradicional de ensino. O professor apontou, em sua fala, que encontra dificuldades com os 
alunos em termos de aproveitamento escolar, envolvimento com as tarefas escolares e problemas de 
comportamento.  Conclusão: As práticas pedagógicas de tipo sócio-interacionista se mostraram mais 
eficazes, independentemente de sua utilização em instituição pública ou privada, do que a abordagem 
tradicional. Uma prática educativa motivadora e com bons resultados não dependeria, assim, das 
condições materiais oferecidas pela escola e das condições socioeconômica dos alunos. Condições 
materiais não deixam de ser importantes, mas para uma prática pedagógica de boa qualidade, o preparo 
do professor é fundamental. Propostas de intervenção: A partir do que foi observado, foram elaboradas 
propostas de possíveis intervenções por psicólogos embasadas numa perspectiva sócio-interacionista a 
fim de auxiliar na prática pedagógica para a formação de alunos mais autônomos, responsáveis e 
solidários. Essas intervenções consistiriam na proposta de reflexões sobre projetos que envolvam a 
prática pedagógica, sobre as estratégias de avaliação e suas implicações; construção de atividades 
significativas e de cooperação entre alunos (monitoria) e relações interpessoais (oficinas de criatividade 
com professores, alunos e a família/comunidade), visando a troca e a construção de conhecimento. 
Palavras-chave: teorias psicológicas; práticas pedagógicas; psicologia escolar. 
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PROGRAMA EDUCAÇÃO A CIDADANIA PLANETÁRIA: REPENSANDO O CURRÍCULO 
TELMA LOPES DE LAIA, PAULO ROBERTO PADILHA, MARINALVA DE OLIVEIRA 

O Programa Educação para a Cidadania Planetária – PECP surge como uma das ações desenvolvida no 
município de Osasco dentro do Programa Escola Cidadã - PEC, realizado desde 2006, em parceria com o 
Instituto Paulo freire, a partir das Diretrizes da política Educacional do município, a saber: - melhoria da 
qualidade social da educação, aumento do acesso e permanência dos alunos nas escolas municipais e 
democratização da gestão na educação. O PECP é um programa internacional que se propõe a construir 
novos referenciais prático-teóricos para uma educação para a cidadania planetária. Busca oferecer 
contribuições para a educação escolar no que diz respeito ao currículo da escola, com uma proposta de 
educação integral cidadã, emancipadora, transformadora, que contribua para o exercício da cidadania 
planetária. O objetivo deste programa foi de buscar respostas concretas e fundantes para as práticas 
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relacionadas aos desafios curriculares transdisciplinares da educação escolar e não escolar, pública e 
popular. A pesquisa e a formação foi desenvolvida no período de setembro de 2009 a maio de 2011 em 
uma unidade educacional de ensino fundamental. O referencial teórico fundamenta-se na área da 
educação, pelos estudos de FREIRE (1994; 1997), GADOTTI (2000; 2001) e PADILHA (2007; 2010). 
Constituímos equipes de pesquisadores com representantes dos diferentes segmentos da escola que se 
envolveram num trabalho dialógico de formação humana. A metodologia de pesquisa adotada foi a 
participante. Com encontros semanais, os pesquisadores discutiam e refletiam sobre a relação da escola 
com a sua comunidade e a necessidade de se construir um currículo, que esteja de acordo com os 
interesses dos alunos de hoje, numa perspectiva glocal, compreendendo que a ação tem uma 
interferência para além da sua relação individual. A pesquisa, dentre outros resultados, construiu 
indicadores de uma educação para a cidadania planetária, que passaram a subsidiar a elaboração dos 
planos de trabalho. Estes indicadores são: aprender a considerar o planeta como uma única comunidade 
e a todos os seres como integrantes da imensa comunidade; considerar a Terra como um organismo vivo 
e em evolução, com recursos esgotáveis e que sofre as consequências da ação humana; o ser humano 
como parte da natureza; desenvolver práticas e metodologias dentro e fora das instituições educativas, 
com responsabilidade na construção da cultura da paz; considerar a vida cotidiana e os processos de 
educação popular e comunitária como instâncias de aprendizagem; valorizar a simplicidade e cultivar o 
desprendimento, superando o individualismo, o consumismo e o utilitarismo; cultivar a ética do 
humano; respeitar e valorizar a diversidade das culturas e dos seres vivos, respeitando todas as formas 
de vida; buscar a paz com justiça social, a solidariedade planetária e a justiça socioambiental, 
promovendo a cidadania ativa; educar para pensar e agir globalmente e localmente; desenvolver e 
utilizar metodologias integradoras, inclusivas e participantes, nas quais todas as pessoas são sujeitos dos 
processos educacionais.  
Palavras-chave: cidadania planetária, educação cidadã, currículo. 
Autores: LAIA, Telma Lopes de (Universidade Nove de Julho/Secretaria de Educação do Município de 
Osasco); PADILHA, Paulo Roberto (Instituto Paulo Freire); OLIVEIRA, Marinalva (Secretaria de Educação 
do Município de Osasco) 

 
PROJETO MEMÓRIA ESCOLAR EE PROFª ANNA PONTES DE TOLEDO NATALI 
TIEKO FUJIYE 

O Projeto foi elaborado a partir do desejo de registrar e resgatar  a memória da escola que completou 25 
anos de existência, utilizando a ferramenta digital de cadastro de projetos descentralizados, elaborados , 
aprovados e executados pela equipe escolar com recursos provenientes da Secretaria de  Educação. 
Desde a sua elaboração contou com a participação de alunos, funcinonários, professores e comunidade. 
Várias pesquisas bibliográficas foram realizadas, bem como entrevistas, localização de materiais para 
iniciar o trabalho de pesquisa. Inicialmente, a equipe gestora orientou os professores para as ações a 
serem desencadeadas durante o projeto, em seguida foi realizada o levantamento de fontes de 
pesquisas tais como: histórico do bairro, a importância da construção da escola, biografia da patrona e 
levantamento dos dados da história da escola. Metodologias:  pesquisa-ação e grupo focal. Produto 
Final: Livro: Memória Escolar da EE Profª Anna Pontes de Toledo Natali - 25 anos para  muito além do 
pensar, ler e escrever - Editora Lexia. Os projetos descentralizados de implementação curricular 
colaboram para melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem, motivando a equipe escolar e dando 
suporte à proposta pedagógica. O resultado desta participação no projeto desenvolvido deverá vir a 
médio prazo, fazendo uma grande diferença na aprendizagem significativa dos participantes, tornando-
os autores. 
Palavras-chave: memória; pensar; ler e escrever. 
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PSICOLOGIA ESCOLAR: UMA POSSIBILIDADE DE ESCUTA- RELATO DE UM ESTÁGIO EM 
ESCOLA PÚBLICA 
JANE FERREIRA DA SILVA, MONICA CINTRAO F. RIBEIRO, ANA PAULA FERREIRA 
DE SOUZA, FERNANDA GABRIEL MARQUES 

Por muito tempo o foco em psicologia escolar foi tratar o aluno como sendo aquele portador de um 
problema, alheio à instituição na qual está inserido. Não havia conhecimento ou disponibilidade em 
trabalhar esta demanda com um diagnóstico e intervenção sobre o funcionamento adoecido da 
instituição produtora de fracassos escolares. Este trabalho tem como objetivo apresentar os 
atendimentos realizados nesta perspectiva na área de estágio Intervenção Psicológica na Queixa Escolar, 
realizado por alunos do último ano do curso de Psicologia da Unip. A proposta foi realizar intervenções 
psicológicas em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental I na zona norte de São Paulo, de forma a 
compreender os possíveis significados dos comportamentos de crianças com queixa escolar, assim 
identificados por seus professores e intervir nos processos de produção de tais queixas dentro da rede 
aluno/família/escola. Os objetivos específicos foram: colher e problematizar as versões de cada 
participante da rede; promover a circulação de informações e reflexões pertinentes e 
integração/confronto das mesmas dentro da rede, propiciar releituras e buscar soluções conjuntamente. 
Os alunos com dificuldade de aprendizagem foram indicados pelos professores e agrupados de acordo 
com a proximidade de idades e série em que estudavam. O grupo foi composto por 8 crianças. A 
intervenção foi constituída por meio de 6 oficinas com os alunos intercaladas entre 6 plantões para a 
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comunidade escolar; um questionário/aluno para o professor responder; fechamento com devolutiva 
para os alunos e para a escola; encaminhamentos e acompanhamento. No decorrer das atividades foram 
trabalhados aspectos afetivos e emocionais envolvidos no processo de aprendizagem, fortalecendo a 
criança internamente para que se perceba capaz de aprender e ajudando-a a recuperar sua autoestima 
para que, assim, possa apresentar melhores resultados em sala de aula. As oficinas, de um modo geral, 
contribuíram para que as crianças se percebessem capazes de aprender, no seu ritmo, e que podem ser 
as criadoras de suas histórias. As crianças se sentiram à vontade para contar seus temores, para mostrar 
onde achavam que deveriam melhorar, para apresentar suas dificuldades e conversar, por meio de 
atividades que estimulavam a criatividade, o conhecimento, a convivência e a reflexão. Com a troca de 
experiências em grupo, cada criança se sentiu à vontade para compartilhar e ajudar o outro que também 
estava em dificuldade; houve um interesse crescente em participar das atividades, embora com certa 
resistência de algumas crianças no inicio, pois tinham grande medo de errar e necessitavam de uma 
aprovação que lhes confirmassem que estavam fazendo tudo da forma correta. A maioria das crianças 
“diagnosticadas” pelos professores(as) como tendo déficit cognitivo, apresentaram um desenvolvimento 
na aquisição da linguagem escrita satisfatório. Acreditamos ser necessária uma intervenção junto ao 
corpo docente e à administração da escola, para que possamos envolver todos os participantes no 
processo ensino-aprendizagem na intervenção.  
Palavras-chave: psicologia escolar; queixa escolar; fracasso escolar. 
 

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: UMA INTERVENÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
LUCIANA CARVALHO MEDEIROS CUNHA, LARA RIBEIRO, SUSETE F. BACCHERETI 

A partir do estágio obrigatório do curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi 
realizado um trabalho de intervenção em uma escola estadual da região centro-oeste de São Paulo. 
Depois de observações feitas no primeiro semestre de estágio foi percebida uma demanda apresentada 
pelos alunos da sétima série voltada a sexualidade. A partir disso e frente a importância em orientar e 
informar os alunos sobre este tema, que não era discutido na escola, foi desenvolvido uma proposta de 
intervenção para os alunos da oitava série (ex-alunos da sétima série) no segundo semestre de estágio 
com o tema sexualidade. Foram realizados dez encontros, de cinquenta minutos cada um, com duas 
salas da oitava série do colégio, onde foram abordados diversos assuntos relacionados com a 
sexualidade, sendo estes divididos em três blocos: sexualidade na adolescência, prevenção e violência 
sexual. O trabalho desenvolvido atraiu os alunos que participaram com frequência significativa nos 
encontros e sempre mostrando interesses através de perguntas e comentários. Com isso, percebeu-se 
que o trabalho atingiu seus objetivos uma vez que propiciou a informação, orientação  e abriu um 
espaço no qual os alunos puderam refletir debater tirar dúvidas e  se colocar frente aos assuntos 
abordados. 
Palavras-chaves: sexualidade, adolescência; prevenção. 
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UMA INTERVENÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
MARCELA PETERS CREMASCO GONÇALVES, ADRIANA MARCONDES MACHADO, 
FELIPE OLIVEIRA 

Esta intervenção tem como subsídios teóricos a crítica de Patto (1977) sobre a história da psicologia 
escolar e seu olhar sobre o aluno, com a compreensão do aluno que se constitui dentro da escola 
dependente das relações das quais faz parte, sendo seu fracasso uma questão a ser problematizada a 
âmbito institucional. E, ainda nesta perspectiva, a reconfiguração da atuação do psicólogo escolar, que 
segundo Machado e Souza (2008), está intimamente relacionada aos campos de forças do ambiente 
escolar, sendo a compreensão da relação dessas forças o que permitirá o entendimento do modo do 
aluno se relacionar com a escola, seus personagens e suas tarefas. O objetivo da prática foi construir um 
projeto de intervenção em conjunto com a escola, pensando se havia questões provenientes dela que 
poderiam ser trabalhadas sob o viés da Psicologia Escolar. A partir de uma queixa formalizada como 
dificuldade de aprendizagem e comportamento de alguns alunos, pretendíamos investigar essas 
questões e transformar as histórias individuais em temas para serem pensados, buscando compreender, 
perante certos fenômenos, a sua produção. Nessa busca, participaríamos do cotidiano escolar como um 
olhar estrangeiro que por não conhecer a realidade da escola traria um estranhamento para relações e 
práticas tidas como naturais. Desse modo, como parte de nossa atuação, faríamos perguntas que 
possibilitassem a produção de pensamentos em relação ao que está acontecendo, abrindo a 
oportunidade de descoberta de outras formas de ser e de se ver os personagens e as relações.Nosso 
projeto de intervenção é composto por dois estudantes de graduação e uma professora supervisora do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ocorre em uma escola municipal de ensino 
fundamental do município de São Paulo (SP). A partir de um pedido da escola em relação a um aluno do 
2º ano passamos a participar das atividades e ambientes onde ele está presente, como sala de aula, 
recreação, recreio, informática e dança. Realizamos conversas em grupo e individuais com a mãe do 
aluno em questão, com a professora dele e com a coordenadora pedagógica. Nossa participação em sala 
de aula se iniciou em um momento de significativa mudança para o aluno, era o começo de uma 
experiência de troca de sala. Pudemos contribuir na reflexão sobre como essa mudança poderia ser uma 
estratégia interessante para esse aluno: quebra no ciclo vicioso de uma história de fracassos das 
estratégias anteriormente utilizadas e aposta da nova professora dele poder ser de outras formas, 
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diferente do que vem sendo – agitado, disperso, que desrespeita e bate na professora e nos colegas. 
Pudemos presenciar e participar de cenas em que este aluno se mostrava de outras formas. Em nossas 
conversas com a professora, a mãe, a coordenação e o próprio aluno, pontuamos algumas cenas como 
afirmação de uma nova realidade e, além disso, por meio de perguntas, foi possível alcançarmos um 
dialogo, em que esses personagens produzissem novas percepções dos acontecimentos. Os resultados 
ainda são parciais pois a intervenção ainda está em andamento. 
Palavras-chave: intervenção; psicologia escolar; escola pública; investigação 

 
A CULTURA INDÍGENA BRASILEIRA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM HISTÓRIA 
LEANDRO NUNES DOS SANTOS 

Este trabalho corresponde ao estudo em andamento a ser apresentado em dezembro de 2012 como um 
dos pré-requisitos para a conclusão do curso de Licenciatura em História da Universidade Nove de Julho. 
O interesse por pesquisar a cultura indígena brasileira se relaciona com a percepção de que este tema 
quase não tem sido abordado na formação de professores de História. Com base nos estudos sobre 
cultura (FREIRE, 2005; LARAIA, 2009; RIBEIRO, 2006), educação do ensino superior (MASETTO, 2003; 
PIMENTA, 2010) e formação de professores (FREIRE; 1996; SAUL, 2001) busca-se investigar que 
metodologias de ensino têm sido adotadas em instituições de ensino superior (IES) para abordar a 
cultura indígena brasileira na formação de professores de História. Na pesquisa “piloto” realizada com 
cinco estudantes de diferentes cursos de História (sendo uma das IES de caráter público e as outras 
quatro de caráter não público), constatou-se que o tema da questão indígena é tratado de diferentes 
formas pelas respectivas instituições. Cada universidade tem um jeito próprio de abordar o 
conhecimento sobre esta temática. Duas IES – sendo uma delas pública e a outra comunitária – possuem 
programas específicos que estudam os povos indígenas, por meio de centros de estudos como o CESTA 
Centro de Estudos Ameríndios (antigo NHII) e o Pindorama (projeto desenvolvido com estudantes de 
origem indígena que cursam o ensino superior). As outras três instituições, com exceção de uma delas 
que já possui uma disciplina especifica, apresentam o tema da cultura indígena brasileira apenas no 
contexto dos programas das disciplinas de Antropologia e de História do Brasil. Os próximos passos da 
pesquisa prevê, além da análise de documentos em andamento (legislação, propostas curriculares, 
planos de trabalho, cadernos e/ou subsídios de orientação etc) levantamento por meio de questionário 
eletrônico com professores universitários que atuam em cursos de licenciatura de História, encontro 
com estudantes de cursos de História e visitas de campo às aldeias indígenas localizadas na região do 
estado de São Paulo. Palavras-Chave: Cultura indígena Brasileira; Educação Superior; Formação de 
professores de História. 
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 CÓDIGO 
  

A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA A INCLUSÃO? 
PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARAES, VERÔNICA CARRAZZONE, FÁTIMA CASA 
NOVA, CAMILA SANTOS 

Na contemporaneidade, onde a sociedade organiza-se de acordo com padrões pré-estabelecidos, a 
população escolar brasileira tem sido vítima, em escolas públicas ou privadas, de um processo crescente 
intitulado de medicalização. Este processo transforma, muitas vezes, questões não médicas em casos 
médicos, anulando, em algumas ocasiões, valores éticos, a partir de psicodiagnósticos precipitados. Estes 
diagnósticos tendem, em vários episódios, a biologizar dificuldades que, na verdade, são externas ao 
sujeito. Esses “exames psicológicos” apontam, com muita frequência, a presença de patologias nos alunos 
analisados, trazendo, como consequência imediata, a exclusão social deles. Afinal, o que não se enquadra 
dentro dos padrões definidos pela sociedade como dentro da “normalidade”, é classificado, de antemão, 
como patológico. E uma vez classificadas como “doentes”, as pessoas tornam-se, automaticamente, 
“pacientes”. Ao se classificar jovens, de forma precipitada, como sendo “portadores de distúrbios de 
comportamento e de aprendizagem” (TDAH, dislexia, disgrafia, discalculia etc.), questões coletivas e 
externas ao sujeito são tratadas como problemas individuais, retirando-se, dessa forma, a responsabilidade 
dos profissionais de educação, e culpabilizando o indivíduo. Essa forma de se enfrentar o problema tem se 
espalhado de uma maneira crescente a ponto de ter recebido uma nova nomenclatura: “patologização”. 
Esta prática vem conquistando cada dia mais adeptos entre os profissionais que cuidam do problema, 
como psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros e psicopedagogos, que, dessa forma, se aliam aos médicos 
no olhar e fazer biologizante. Não se quer, aqui, por outro lado, desconsiderar a importância do uso de 
medicamentos. Nossa discussão alerta, na verdade, para a não generalização dos casos, visto que, 
comportamentos não patológicos diagnosticados como tal podem transformar pessoas sãs em “portadoras 
de distúrbios ou transtornos”. Acreditamos que em muitos casos, o que deve ser levado em consideração é 
o tempo de amadurecimento psicoemocional e cognitivo de cada pessoa, a sua cultura e as diversificadas 
formas de se aprender e apreender, levando-se em consideração o contexto biopsicossocial do sujeito, ou 
seja, o respeito à individualidade e à subjetividade. Esta discussão se propõe, portanto, a alertar, refletir e 
dialogar acerca da padronização e da medicalização na educação com aqueles profissionais que atuam, 
principalmente, com crianças portadoras de algum problema no processo de aprendizagem. Isso porque 
entendemos que a medicalização vem sendo utilizada de modo exacerbado, especialmente, no âmbito 
escolar. O conhecimento do assunto torna-se, dessa forma, um instrumento essencial para a defesa do 
bem estar biopsicossocial dos envolvidos nesse processo. 
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DA ESCOLA PARA A CLÍNICA-ESCOLA: UMA INVESTIGAÇÃO ACERCA DOS PRONTUÁRIOS 
COM ENCAMINHAMENTOS DE QUEIXA ESCOLAR DE UMA CIDADE DO INTERIOR DO 
PARANÁ 
MARCELA PEREIRA ROSA, DANIEL NAZAR KENGERSKI, LORENA CARRILLO COLAÇO, 
JOSÉ ALEXANDRE DE LUCCA 

Historicamente, os trabalhos sobre o fracasso escolar se desenvolveram culpabilizando crianças de séries 
iniciais, reduzindo ao plano individual a problemática das queixas escolares. Nesta linha, as clínicas-escola 
recebem cada vez mais encaminhamentos com esta temática, chamando a atenção para a necessária 
reflexão sobre este movimento patologizante. Encontramos no artigo de Asbahr, Martins e Mazzolini, que 
muitas crianças com dificuldades de aprendizagem são encaminhadas para serviços de atendimento 
e, então, a partir dos diagnósticos, o fracasso escolar é justificado como algo orgânico, genético, portanto, 
imutável. Partindo desta premissa, esta pesquisa teve como objetivo verificar o número de 
encaminhamentos de crianças e adolescentes, com perfil de queixa escolar, feitos a uma clínica-escola de 
Fonoaudiologia e Psicologia, a partir da consulta aos prontuários de encaminhamentos realizados no 
segundo semestre de 2011 e início de 2012. Justifica-se a definição deste período devido às mudanças 
ocorridas no processo de cadastro das crianças e adolescentes encaminhados, tornando as informações 
mais detalhadas. Pretendemos apontar também, quem são os disparadores desses encaminhamentos e 
como é feita a descrição das queixas nestes prontuários. A partir desta consulta, verificamos que são vários 
os campos e profissionais que encaminham crianças/adolescentes para estes serviços de atendimento: 
professores, pedagogas, médicos (pediatras, médico do trabalho, clínico-geral), psicólogas, gestoras e 
coordenadoras das escolas e a própria família. Os encaminhamentos vêm da escola, do conselho tutelar, 
da Secretaria de Saúde, do Consórcio Intermunicipal de Saúde, hospitais, etc. As queixas descritas nos 
prontuários são, em grande parte vagas, não deixando clara a justificativa do encaminhamento. As crianças 
encaminhadas durante este período têm entre 2 e 13 anos de idade e chegam com as mais variadas 
queixas, como, por exemplo, “criança desligada” ou “hiperativa”. Foi possível observar, também, que o 
número de encaminhamentos quadruplicou entre o segundo semestre de 2011 e o primeiro semestre de 
2012. Destacamos que, atualmente, as determinações dos sofrimentos da infância e adolescência são 
simplificadas e naturalizadas. Assim, uma problemática inserida no contexto sociopolítico torna-se uma 
problemática individual, tecida sobre a patologização dos fenômenos e dos sujeitos. Neste contexto, a não 
aprendizagem é entendida como decorrente da incapacidade do sujeito, e não como resultado das 

28 



PAINÉIS 
Eixo 4. Medicalização na Educação 

LOCAL: Hall do Edifício Modesto Carvalhosa (Prédio T) 
 

 
35 

 

dificuldades do sistema escolar. Compreendemos, a partir do referencial histórico-cultural que a escola é o 
espaço onde complexas relações ocorrem e que, assim sendo, a queixa escolar é um dentre tantos 
segmentos deste todo, o qual deve ser considerado. E, pensando nesse todo, ressaltamos que a clínica-
escola assume a missão de atender estas demandas, uma vez que o município em que está inserida não 
possui uma rede de apoio eficiente. Este trabalho servirá como base para a reorientação do enfrentamento 
a esses encaminhamentos, seja no plano interno, bem como na articulação com as políticas públicas de 
saúde, educação e assistência social. 
Palavras-chave: psicologia escolar; clínica-escola; medicalização. 

 
FÓRUM SOBRE MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE 
MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA, CARLA BIANCHA ANGELUCCI, HELENA 
REGO MONTEIRO, HELVIO NICOLAU MOISES 

O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade é uma articulação de psicólogos, médicos, 
fonoaudiólogos e educadores, representantes de entidades, do legislativo e de movimentos sociais com o 
objetivo de enfrentar e superar o fenômeno na medicalização e mobilizar a sociedade para a crítica à 
medicalização da aprendizagem e do comportamento. A medicalização é o processo que transforma 
questões de ordem social em problemas individuais, considerando crianças, adolescentes e adultos como 
portadores de distúrbios e transtornos cujas origens encontram-se nas políticas educacionais, nas relações 
sociais e na cultura. Atualmente, um número considerável de crianças é diagnosticado como portador de 
dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desconsiderando-se a complexidade dos fatores 
que envolvem o processo educacional e depositando sobre o comportamento e sobre as crianças e 
adolescentes as causas do não aprender na escola. Os diagnósticos são acompanhados de terapias 
medicamentosas, com destaque para o metilfenidato, droga “tarja preta” com inúmeros e graves efeitos 
colaterais. O Fórum foi lançado em 13/11/2010 por meio de um Manifesto que expressa seus princípios e 
ações do qual participaram 24 entidades e 450 pessoas. Dentre os princípios do Fórum, destaca-se: 
estabelecer mecanismos de interlocução com a sociedade civil e com a academia; socializar o significado 
da medicalização e suas consequências ampliar a produção teórica no campo da crítica à medicalização; 
intervir na formulação de políticas públicas; apoiar iniciativas de acolhimento e fortalecimento das famílias, 
desmitificando pretensos benefícios da medicalização e apoiar ações intersetoriais que enfrentem os 
processos de medicalização da vida. Os resultados do Fórum neste curto período de existência são vários e 
importantes: constituição de núcleos nos estados de São Paulo (Campinas e Santos), do Paraná (Irati), na 
Bahia (Salvador), no Rio de Janeiro e em Rondônia (Porto Velho). Participação em audiências públicas 
visando explicitar, ao poder público, questionamentos relativos a diagnósticos tão difundidos no campo 
dos chamados transtornos da aprendizagem.  Ações no campo legislativo contra projetos de lei que 
pretendem instituir como política pública, a implantação de programas de diagnóstico e tratamento de 
crianças com supostos distúrbios de aprendizagem. Entrevistas na imprensa televisiva, jornal, blogs 
esclarecendo a problemática junto à população e questionando as explicações organicistas às questões 
sociais. Constituição de um site www.medicalizacao.com.br e de facebook. Lançamento da primeira 
coletânea brasileira sobre o tema da Medicalização. Articulação com outros fóruns como o Forumadd da 
Argentina e o Fórum “Pas0Conduit”, na França e a aprovação do Dia Municipal de Luta contra a 
Medicalicalização na cidade de São Paulo, dia 11 de novembro que passa a fazer parte do calendário oficial 
da cidade. Assim, o presente Fórum tem-se mostrado um relevante dispositivo de mobilização contra a 
medicalização e de proposição de atividades de esclarecimento à população . 
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GIQE - GRUPO INTERINSTITUCIONAL QUEIXA ESCOLAR: CONSTRUINDO ATENDIMENTOS 
PSICOLÓGICOS ÀS DIFICULDADES DE ESCOLARIZAÇÃO QUE SE CONTRAPÕEM À 
MEDICALIZAÇÃO. 
FERNANDA DE LIMA RODRIGUES, ALECCXANDRA MARI ITO 

O GIQE é constituído por psicólogos de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, comprometidos 
com o avanço de teorias e práticas de atendimento psicológico que investiga o processo de escolarização 
na constituição de subjetividades dos sujeitos, buscando construí-las e fortalecê-las. O objetivo deste 
trabalho é apresentar o Grupo Interinstitucional Queixa Escolar, que desenvolve ações a partir da 
problematização dos processos de produção das queixas escolares, produzindo novas práticas de 
atendimento baseadas na concepção de Homem como Ser Social, que é constituinte e se constitui nas 
relações sociais.  O GIQE mantém crítica às abordagens reducionistas de diagnóstico e atendimento que 
biologizam e patologizam questões de outras ordens, desconsiderando o contexto social, histórico e 
político em que as queixas são produzidas. O grupo trabalha na criação de estratégias de enfrentamento 
aos problemas no processo de escolarização, considerando o contexto em que estes são produzidos e 
todos os envolvidos nesta rede de relações (escola, família, crianças\ adolescentes, etc). Assim, nas 
intervenções psicológicas, devem ser consideradas as condições objetivas da experiência escolar. Por isso, 
temas como os seguintes são discutidos: fracasso escolar e humilhação social, a história não contada dos 
distúrbios de aprendizagem, o que não tem remédio remediado está, saúde mental do trabalhador 
docente, atendimento às queixas escolares em Secretarias de Educação, atendimento às queixas escolares 
e o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), levantamento de pesquisas sobre os efeitos do 
metilfenidato (Ritalina), escolas democráticas, sucesso e fracasso escolar: uma questão de gênero, gênero 

30 



PAINÉIS 
Eixo 4. Medicalização na Educação 

LOCAL: Hall do Edifício Modesto Carvalhosa (Prédio T) 
 

 
36 

 

e educação, queixas escolares e o Conselho Tutelar, visita escolar e grupo de mães no atendimento às 
queixas escolares e violência escolar. Também são desenvolvidas estratégias de articulação com 
profissionais que se interessam em problematizar a construção das queixas escolares e espaço de apoio 
mútuo. A metodologia utilizada é a de realizar estudos, debates, sistematização das discussões através de 
publicações e articulações visando implementar ações coletivas e de gestão junto ao Poder Público, em 
parceria com o Sindicato dos Psicólogos, o Sistema Conselhos de Psicologia e outras entidades. Assim, é 
objetivo contribuir para a melhoria dos sistemas e instituições de Saúde Mental, Educação, Assistência 
Social e Terceiro Setor. Foram promovidos pelo GIQE três Encontros Interinstitucionais de Atendimento 
Psicológico à Queixa Escolar. Teve participação no Ano da Educação do Sistema Conselhos e das 
Conferências Municipais e Estadual de Educação. O grupo também mostrou-se atuante nas ações contra o 
“PL da Dislexia”em São Paulo e na organização de eventos como o I Seminário Internacional “A Educação 
Medicalizada: dislexia, TDAH e outros supostos transtornos” e o Seminário “Bullying???” 

 
MAPEAMENTO SOBRE COMPRA E DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE 
METILFENIDATO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2012 
LUIZ TADEU PESSUTTO  

O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, composto por mais de 40 entidades e 
profissionais das áreas de Educação, Saúde, Assistência Social dentre outras, realizou no ano de 2011 uma 
pesquisa a respeito da compra e dispensação do medicamento Cloridrato de Metilfenidato. Para tanto, os 
Conselhos Municipais de Saúde dos 645 municípios do Estado de São Paulo foram consultados, por meio 
de um questionário enviado por correio. O levantamento, de natureza quantitativa, objetivou identificar, 
em termos absolutos, a compra e dispensação do medicamento no período entre 2005 e o primeiro 
semestre de 2011. As respostas foram devolvidas por carta-resposta e os dados relativos à quantidade de 
compra e dispensação do medicamento Cloridrato de Metilfenidato foram organizados em forma de 
gráficos. Entretanto, novos contatos ainda estão sendo feitos junto às Secretarias Municipais de Saúde que 
ainda não se manifestaram, a fim de completar essa pesquisa. Os dados coletados mostram a tendência 
crescente da compra e dispensação do medicamento Cloridrato de Metilfenidato pelos órgãos públicos nos 
últimos cinco anos. Este fato é visto com muita preocupação por um conjunto significativo de professores e 
de estudos, no Brasil e exterior, de Universidades e Centros de Pesquisa renomados, que têm questionado 
a prescrição de remédios controlados, e com fortes efeitos colaterais, para crianças e adolescentes que 
apresentam dificuldades na escolarização, seja de comportamento, seja de aprendizagem. 
Palavras-chaves: mapeamento; medicalização; cloridrato de metilfenidato; Fórum sobre Medicalização da 
Educação e da Sociedade. 
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MEDICALIZAÇÃO DA VIDA E DA EDUCAÇÃO: UM DIÁLOGO COM A PSICOLOGIA 
ESCOLAR E OS ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS ÀS QUEIXAS ESCOLARES 
FERNANDA DE LIMA RODRIGUES 

O psicólogo, ao atuar no campo das relações do sujeito consigo mesmo, com o mundo, envolvido com o 
processo de subjetivação, torna-se importante discutir a medicalização, conhecer como esse processo foi 
se dando ao longo da história e tem se engendrado na sociedade contemporânea. O objetivo deste 
trabalho é possibilitar pensar em como se deu o processo da medicalização, seus efeitos, sua relação com a 
Educação e, consequentemente, com o atendimento psicológico às queixas escolares. Objetivou-se, 
também, compreender como a Psicologia, em muitos momentos de sua história, contribuiu para que o 
ideário patologizante ganhasse cada vez mais espaço na sociedade brasileira. Estudos sobre história da 
educação e sociologia da educação buscaram enfatizar a forma como o saber médico em relação às 
doenças foi usado para explicar o fracasso escolar. Almejavam analisar como este saber atravessou a 
prática escolar, que produziu um projeto de educação para a saúde. As propostas pedagógicas também 
foram influenciadas, dirigindo-se a moralizar e organizar o encontro entre adultos e crianças. Ao nos 
deparamos com o quadro da medicalização e a realidade escolar brasileira, apesar de haverem ações 
coerentes e bem sucedidas com finalidades educativas, deve-se voltar os olhos para o interior da escola, 
rever as políticas públicas, a prática docente, métodos e práticas político-pedagógicas. É o momento de ser 
efetuada uma revisão estrutural do sistema educacional para compreensão do porque que crianças 
passam anos na escola e não estão alfabetizadas e o psicólogo deve estar atento a este fenômeno. Não 
devem ser atribuídas aos sujeitos as causas da não aprendizagem. Se assim o fizer, o profissional da 
Educação penaliza estes sujeitos pelo fato de não cumprir o seu papel social (deixando de oferecer uma 
escola de qualidade) e, ao encontrar no corpo da pessoa os sinais do não cumprimento desse papel social, 
daremos a atribuição de distúrbio às dificuldades no processo de escolarização e continuarão sendo 
utilizadas terapias, tratamentos para avaliar o peso do não aprender. A Psicologia e a Psicologia Escolar 
devem atuar no sentido de defender a participação de seus conhecimentos para garantir três eixos de 
ação: o compromisso com a luta por uma escola democrática e com qualidade social; ruptura 
epistemológica referente à visão adaptacionista de Psicologia e a construção de uma práxis psicológica 
diante da queixa escolar. Os transtornos de aprendizagem ganharam campo na sociedade. A visão 
patologizante dos problemas escolares tem culpabilizado as vítimas do contexto escolar e não tem 
proporcionado mudanças que caminham para superação das dificuldades, no movimento da rede de 
relações dinâmicas a caminho do desenvolvimento de seus participantes. Percebe-se um retrocesso no 
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campo educacional quando é transformamos em patologia algo que é produto das dificuldades vivenciadas 
em um sistema escolar que não dá conta de suas finalidades. “Sistema este fruto de políticas que durante 
décadas empobreceu a escola pública e dificultaram que desempenhasse seu papel social e político. Essa 
percepção deve pautar o atendimento psicológico às queixa escolares. 

 
MEDICALIZAÇÃO NA ESCOLA: UMA NOVA FORMA DE EXCLUSÃO? 
JULIANA SOARES DE JESUS, VERA LÚCIA TREVISAN DE SOUZA 

A presente pesquisa vincula-se ao grupo de pesquisa “Processos de Constituição do Sujeito em Práticas 
Educativas (PROSPED)”, do programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Puc-Campinas e faz 
parte de um projeto maior, intitulado “O papel dos afetos no desenvolvimento humano: um estudo dos 
processos de ensino e aprendizagem em práticas educativas”. Este estudo objetiva compreender quais os 
sentidos atribuídos pelos professores à medicalização infantil, sobretudo aqueles que se  relacionam às 
soluções para os insucessos dos processos de aprendizagem. O aumento da medicalização de crianças 
deflagra um alerta que indica a necessidade de uma maior compreensão sobre quais são as condutas 
discentes que têm sido interpretadas como patológicas pelos agentes escolares, sobretudo os professores, 
ocasionando o seu encaminhamento para os serviços médicos. Utilizam-se os pressupostos teórico-
metodológicos da Psicologia histórico-cultural, sobretudo os de Vigotski, Wallon e seus leitores. Consoante 
a seu método, o materialismo histórico e dialético, utilizou-se como instrumentos para construção de 
informações entrevistas semiestruturadas e situações caso. Os sujeitos da pesquisa foram três professores 
da educação infantil, quatro do ciclo II e quatro do ensino médio. Análises preliminares revelam que no 
processo ensino-aprendizagem, os professores atribuem diferentes significados ao não aprender,  
associando-o, via de regra, ao desinteresse, falta de atenção e envolvimento por parte da criança, logo á 
aspectos afetivos e comportamentais, e não intelectuais. Tal modo de conceber o aluno acaba por 
inviabilizar investimentos, por parte do professor, em ações que poderiam transformar este modo de ser, 
estar, e agir na escola. O que se revela é um professor que se sente confuso e impotente diante do não 
aprendizado do aluno, e, que, frustrado por não conseguir viabilizar o processo de ensino-aprendizagem 
com eficácia, parece encontrar na medicalização algum alívio para a angústia e o sofrimento gerados por 
essa situação. A transformação do discente em doente resulta na desresponsabilização da escola e de seus 
agentes pela ineficácia do processo. Dessa perspectiva o não aprendizado do aluno passa a ser algo que 
deve ser trabalhado extra muros da escola, tornando-o culpado e responsável pelo seu próprio insucesso 
nos processos escolares.   
Palavras-Chaves: Psicologia histórico-cultural; Professores; Sentidos; Psicologia Escolar; Medicalização. 
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O TDAH E A ESCOLA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA, MARCOS CEZAR DE FREITAS 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem sido estudado e difundido a partir de 
diferentes abordagens. Uma baseada em pressupostos biológicos, outra comprometida a estudar os 
fatores históricos, sociais e culturais que entretecem o diagnóstico do TDAH ao de processo de 
medicalização. A pesquisa visa investigar as produções relativas ao  TDAH e como estas tem sido pensadas 
em relação à escola através das publicações das ciências da saúde e da educação. Foram encontradas 18 
publicações no banco de dados do Domínio Público e 88 publicações no banco de dados da Biblioteca 
Virtual em Saúde (Bireme) e 105 publicações no banco de dados do Scielo sobre o TDAH no período de 
setembro a novembro de 2011. Os critérios utilizados para selecionar os trabalhos foram: diagnóstico do  
TDAH em crianças e adolescentes; escola e TDAH e trabalhos que abordassem a contextualização do TDAH. 
Foram selecionados vinte e seis trabalhos, dez destes  estavam disponíveis em dois bancos de dados 
diferentes. No decorrer da pesquisa observamos uma série de divergências no que diz respeito à etiologia 
e aos critérios de diagnóstico, estas na maioria dos trabalhos eram discutidas de forma incompleta, 
buscando justificar as lacunas e sem problematizá-las, impedindo uma abertura para outros campos de 
discussão.  Observamos em três trabalhos o relato da falta de  conhecimentos dos professores sobre o 
TDAH. Portanto, mesmo na tentativa de realizar uma discussão mais ampla,  TDAH fica restrito a um 
problema individual, no qual escola e família precisam conhecê-lo e aprender a lidar com ele. Observa-se 
uma grande preocupação em oferecer treinamento a professores para que possam diagnosticar seus 
alunos e  criar estratégias para lidar com as dificuldades apresentadas. Apesar de encontrarmos na maioria 
dos trabalhos o discurso hegemônico do TDAH, o discurso neurobiológico.  Há pesquisas que apresentam 
uma contextualização do TDAH e seu surgimento, assim como buscam compreender as minúcias de seu 
discurso. Pontuando as divergências e contradições existentes nos trabalhos que possuem uma abordagem 
que se distancia das questões sociais, históricas e culturais que constituem o cenário para o discurso do 
TDAH. Tais trabalhos abrem um leque de possibilidades para a compreensão deste fenômeno.  
Palavras chaves: pesquisa; TDAH; escola; medicalização. 
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 CÓDIGO 

INDISCIPLINA NO ENSINO INFANTIL: CRIANÇAS EM DESENVOLVIMENTO OU 
CRIANÇAS DESOBEDIENTES? 
TAMARA FRACALANZA 

Os comportamentos inadequados das crianças nas instituições escolares estão cada vez mais em 
evidência no âmbito educacional da sociedade atual. A compreensão, bem como a busca de 
alternativas para lidar com o fenômeno são necessárias para uma escola mais humana e capaz de 
cumprir seu propósito. A presente pesquisa tem como objetivo compreender o comportamento 
indisciplinado de crianças do último ano do ensino infantil de instituição pública da zona sul da cidade 
de São Paulo, a partir de entrevistas com questionários semiestruturados realizadas com três 
profissionais, a coordenadora pedagógica e duas professoras, para indicar possíveis alternativas 
interventivas. O objetivo das entrevistas consistia em compreender o que a profissionais entendem 
por indisciplina, quais as suas possíveis causas e qual a intervenção que adotam. Os resultados obtidos 
revelam que as profissionais definem o comportamento indisciplinado como: o não cumprimento de 
regras ou instruções dadas pelas professoras, agressividade e desrespeito.  Quanto às causas, no 
discurso das professoras a mudança de políticas educacionais, no caso dessa escola, a mudança de 
horário de quatro para seis horas de aula teve a maior contribuição para o agravamento do 
comportamento indisciplinado dos alunos. Já para a coordenadora, as famílias que deixam a criança 
fazer o que bem entende, sem regras ou limites, representa a principal razão deste comportamento. 
As professoras citam, ainda, a possibilidade da existência de transtornos psicológicos em alguns alunos 
e a relação que as crianças estabelecem com o professor – alguns professores são mais queridos que 
outros. A intervenção adotada é, principalmente, a punição seja atitudinal (semblante bravo), verbal 
(bronca) ou física (castigo). Os resultados obtidos na entrevista foram analisados a partir das teorias 
psicogenéticas de Henri Wallon e Jean Piaget, que indicaram um cotidiano escolar que não considera 
as necessidades de desenvolvimento da criança, tanto para apropriação de regras, quanto para 
assimilação de si e do outro, fundamentais para a formação das relações de reciprocidade e respeito 
no convívio social. 
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PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA NAS ESCOLAS 
THAÍS ABASTO IGLESIAS, DANIEL MARTINS FERRAZ, NEUSA MARIA LOPES 
SAUAIA 

O ambiente escolar, onde crianças e adolescentes passam grande parte de seu tempo, serve como 
terreno importante onde violências podem ser detectadas, reproduzindo a dinâmica familiar e social. 
Sociedade e escola possuem uma estreita relação que espelha aspectos tanto positivos quanto 
negativos da comunidade. As escolas já não são consideradas lugares de proteção, mas assemelham-
se a uma verdadeira prisão. Adotar medidas educativas e preventivas dentro das escolas, certamente 
ajudará no combate à violência. Esse projeto pretende contribuir para construção de cidadãos mais 
respeitosos e comprometidos com a sociedade onde vivem, auxiliando alunos em seu 
autoconhecimento, incremento da resiliência e construção de valores sociais que gerem tanto uma 
convivência sem violência quanto uma relação mais proveitosa e prazerosa com a aprendizagem. 
Incrementar fatores de proteção possibilita que crianças/jovens transformem adversidades em 
possibilidades. Este é um trabalho socioeducativo realizado em escolas públicas de São Paulo, 
diretamente com grupos de alunos, formados por 25 alunos cada. Realizamos 8 encontros por grupo, 
trabalhando temas relacionados à problemática da violência, construindo um processo até o último 
encontro. São realizadas atividades teóricas e vivenciais, utilizando o Método Espiral, que se baseia em 
5 pilares: Teoria Junguiana; Corpo; Símbolo; Resiliência;Vivência. A abordagem Junguiana aponta a 
visão prospectiva em lugar da visão causalista. O conceito de resiliência visa implementar e 
desenvolver recursos para o enfrentamento da violência. O símbolo atua como ponte que une mente e 
corpo na busca da auto-regulação, cumprindo a função de estruturar a personalidade. As vivências 
desenvolvem a auto-expressão, o autoconhecimento, a criação de vínculo entre as pessoas, o 
estímulo, a criatividade, a curiosidade e a regulação das emoções. Através das vivências e das 
sensações corporais, podem elaborar conteúdos de novas experiências e integrar recursos internos e 
externos de força e suporte. A intervenção em grupo propicia socialização e troca de experiências, 
permitindo o engajamento em novos e seguros vínculos, Além de exercitar limites, regras, respeito, 
empatia e liderança. Nosso público alvo são crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, alunos da rede 
pública escolar, que tenham algum histórico com violência. Trabalhamos com 8 grupos de alunos em 6 
escolas públicas diferentes, nos quais obtivemos resultados apontados pela equipe e pelo corpo 
docente das escolas, indicando significativas mudanças no comportamento, nas relações e no 
aprendizado dos alunos participantes. Professores indicam que houve diminuição das dificuldades em 
concentração (em 2%) e leitura (em 8%) nos alunos participantes. 79% dos alunos atendidos relataram 
ter percebidos novos recursos em suas vidas, ao final de nossos encontros. Ainda, temos muitos 
resultados não mensuráveis, mas de tamanha relevância para o trabalho, onde alunos escrevem sobre 
suas mudanças de comportamento e de pensamento durante o processo que participaram conosco, 
apontando: diminuição da agressividade; o estabelecimento de um relacionamento mais respeitoso 
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com os colegas, professores e a comunidade; melhor interação com a família; melhor percepção de si; 
e conscientização de seus próprios recursos. 

 
VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA REVISTA 
PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL (1996-2011) 
BRUNA BEZERRA OLIVEIRA, ELISA HARUMI MUSHA, TAUANE CRISTINA DO 
NASCIMENTO, JOÃO ROBERTO DE SOUZA-SILVA 

Nos últimos anos, a violência nas escolas é um tema que tem despertado certa inquietação por parte 
dos pesquisadores na área, porém, não tem sido tão investigada quanto os tempos instigam. Por outro 
lado, a mídia nacional e internacional através de veículos de comunicação, como jornais, televisão, 
internet, revistas, entre outros, ao se dirigirem às instituições educacionais, vêm denunciando 
severamente situações de violência nas escolas, incitando e alertando as autoridades e a sociedade em 
geral para esta problemática. Considera-se que a análise de produção cientifica pode contribuir para 
esta investigação, pois, na última década, tornou-se um instrumento de grande relevância para 
discussão e compreensão sobre quem, onde e o que está sendo produzido no meio acadêmico. Este 
trabalho tem o intuito de analisar a produção científica acerca da violência nas instituições 
educacionais por meio dos resumos das publicações da Revista Psicologia Escolar e Educacional. Para o 
levantamento, foi utilizada a Revista Psicologia Escolar e Educacional. Os artigos que tinham indícios 
que tratariam da temática foram selecionados e lidos mais detalhadamente. Foram lidos e analisados 
293 resumos no período de 1996 a 2011, sendo que do total de resumos apenas 2,39% abordam a 
temática e 85,71% das pesquisas que falam sobre violência aconteceram após o ano de 2001. Houve 
equilíbrio entre os tipos de estudo, sendo que 57,14% dos trabalhos são pesquisas de campo. Em 
relação aos temas, 57,14% dos trabalhos tratavam da superação de reducionismos para a 
compreensão do fenômeno violência. Assim, considera-se que o número de trabalhos que abordam a 
temática durante o período analisado é muito baixo. Este dado pode ter relação com a complexidade 
da pesquisa sobre violência em meio escolar no Brasil que, entre outras coisas, exige instrumentos 
teóricos e recursos metodológicos de investigação capazes de facilitar a compreensão das relações 
que o tema estabelece com outros setores. Além disso, os dados demonstram que a amplitude e a 
complexidade do fenômeno exigem um intenso trabalho de pesquisa, uma vez que a produção de 
conhecimento ainda é incipiente e somente nos últimos anos tem mobilizado, de forma mais nítida, os 
investigadores de algumas instituições de ensino superior e organizações não governamentais. 
Palavras-chaves: violência, escola, indicadores de produção científica 
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MEDICALIZAÇÃO EM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS EM SÃO PAULO 
TAMIRIS SALLES TOLEDO, JÚLIA BARROS - JULIANA GUERREIRO; MARIANA FRESCHET; 
MAYSA YASSUTAKE; MARCELA NUNES; ROSELI FERNANDES LINS CALDAS 

Introdução Medicalização é um termo referente à transformação de questões não médicas em 
questões estritamente de ordem biológica, buscando no campo médico as causas e soluções dos 
fenômenos da vida. Trata-se patologizar, com argumentos de cunho biológico, problemas, muitas 
vezes, de origem social e política. Entendemos que a aprendizagem é conscientização e crítica do 
mundo onde o sujeito está inserido, porém, identificamos constantemente que o aluno é visto como 
sujeito que deve se “encaixar” ao sistema de ensino, sendo o único responsável pela sua identidade de 
bom ou mau aprendiz. Objetivo O trabalho foi realizado como opção de temática a ser investigada na 
disciplina de Psicologia Escolar I, por alunos do 6º semestre do curso de Psicologia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Os alunos tiveram como objetivo analisar e compreender o processo da 
medicalização de crianças em uma escola pública, sob o olhar de uma coordenadora pedagógica. 
Método O estudo foi realizado a partir de uma entrevista semi-estruturada concedida por uma 
coordenadora pedagógica de uma escola pública, localizada na Zona Norte da cidade de São Paulo. A 
entrevista manteve os sigilos ditados pela comissão de ética e foi transcrita para posterior análise, com 
fins didáticos. A análise foi realizada por meio da interlocução entre as informações Resultados: Na 
entrevista foi relatada a atuação de professores em um pré-diagnóstico em crianças que aparentavam 
possuir distúrbios de aprendizagem. Após a elaboração de um relatório, os professores reúnem-se 
com a direção da escola para então decidirem se as crianças devem ou não ser encaminhadas ao 
psicólogo, neurologista, clínico geral ou fonoaudiólogo. Na escola visitada havia 12 (doze) alunos 
tomando ritalina, sendo que apenas uma delas (menina de 6 anos de idade) tinha seu diagnóstico 
concluído (TDAH) e fazia tratamento psicológico. A Coordenadora apontou que houve melhora notável 
dessa aluna, tanto na convivência com os outros alunos, como na aprendizagem, reforçando, portanto, 
sua adesão ao uso de medicamentos nas escolas. A entrevistada relatou ainda não enxergar uma 
relação entre os métodos de ensino e as dificuldades de aprender, indicando que, para ela, há grande 
responsabilidade sobre a criança cuja causa da dificuldade é associada a questões biológicas e à 
família, acusada de não conseguir cuidar adequadamente da saúde de seus filhos. 
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A INCLUSÃO DO SURDO NO ENSINO REGULAR 
RAQUEL APARECIDA LOPES, SIMONE DOS SANTOS CHIQUETO, VIVIAN DOS 
SANTOS FAGUNDES  

 O presente estudo discute as práticas pedagógicas do professor no ensino de Surdos em uma 
escola de ensino regular.  Na atualidade, a política de inclusão das pessoas com deficiência  ocupa 
grande proporção no Brasil. Diante desta realidade, a formação do professor necessita estar pautada no 
processo de construção de conhecimentos específicos, no entanto, o professor necessita realizar 
mudanças em suas práticas pedagógicas a fim  de proporcionar o desenvolvimento escolar destes 
alunos. O principal objetivo deste estudo foi analisar a preparação dos professores da escola regular 
para o ensino de alunos Surdos,  abordando questões relevantes que norteiam este processo. Optou-se 
pela pesquisa qualitativa onde foram aplicados questionários aos professores de uma Escola Pública 
Estadual de São Paulo. Os resultados  apontam dificuldades com adaptações curriculares e problemas 
referentes à comunicação entre professor e aluno, visto que os professores consideram que seus alunos 
apresentam pleno desenvolvimento da língua oral. Frente a isto, nota-se que  a falta de preparo das 
escolas está diretamente relacionada com o processo de formação continuada dos professores, 
problemas de estrutura física e à falta de políticas públicas eficazes no atendimento de alunos Surdos e, 
ainda, à inexistência de modelos de intervenção pedagógicas dentro da escola. Todavia, estes aspectos 
são negligenciados pela política de inclusão que neste modelo não leva em consideração as diferenças 
linguísticas existentes no ambiente escolar. Pretende-se contribuir para uma reflexão acerca das 
práticas inclusivas que envolvem alunos Surdos, apontando para a necessidade de mitigações de 
políticas públicas responsáveis e eficazes na educação destas pessoas. Diante desta realidade, é 
importante esclarecer que o processo de formação de professores para o ensino de alunos Surdos, deve 
vir acompanhado de uma transformação crítica no interior da escola, sobretudo na elaboração dos 
currículos escolares.  Para que tal mudança ocorra, o professor deve ser visto como agente no processo 
de inclusão, e este, também precisa ter um novo olhar que direcione ao reconhecimento e respeito às 
diferenças linguísticas, a fim de propiciar oportunidades de aprendizado sem que o aluno esteja em 
desvantagem em relação aos ouvintes.  
Palavras-chave: surdos; educação; professores. 
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ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DIGITAL: INTERFACES POSSÍVEIS. 
ADRIANA ROSMANINHO CALDEIRA DE OLIVEIRA, ALINE ISIDORO DE MORAES, 
ANIE ELISA DE MORAES, GUSTAVO GIOLO VALENTIM 

As interfaces possíveis entre a Acessibilidade e Inclusão Digital é foco deste trabalho, que visa mapear, 
documentar e publicizar iniciativas e ações relacionadas a inclusão digital e acessibilidade, além de 
discutir propostas para a implementação de políticas públicas, com foco na ação em telecentros. Está 
vinculado ao projeto +Telecentros  que é uma parceria entre a Secretaria Nacional de Inclusão Digital do 
Ministério das Comunicações e a Universidade Federal de São Carlos (Campus Sorocaba), durante o ano 
de 2012. Além do eixo relacionado a acessibilidade, o projeto tem outros cinco eixos e, como objetivos 
gerais, busca: colaborar nos processos de constituição de rede entre atuais e potenciais parceiros dos 
programas de inclusão digital do Governo Federal; desenvolver estudos e pesquisas que produzam e 
sistematizem conhecimentos relacionados às questões de educação, cultura, tecnologia e 
sustentabilidade por meio da inclusão digital; e  promover eventos para articular e consolidar parcerias, 
ativar redes e socializar os conhecimentos sistematizados e produzidos. O trabalho com Acessibilidade e 
Inclusão digital surge da necessidade de tornar menos pontuais e mais eficientes  e documentadas as 
ações de inclusão digital para pessoas com deficiência nos Telecentros. Entendemos por Telecentros os 
espaços públicos e gratuitos de acesso a computadores e internet, buscando a constituição e a 
sustentação da diversidade humana, a atenção às necessidades específicas, e a promoção de autonomia 
e emancipação desses sujeitos através da inclusão digital. Ao fazer um primeiro levantamento, pouco foi 
encontrado a respeito de exigências relacionadas a especificações técnicas, equipamentos, instalações e 
formação de monitores que atuam em Telecentros, que tenha como foco ampliar a acessibilidade em 
Telecentros. Os programas de inclusão digital federais e estaduais não apresentam normativos 
específicos quanto à infraestrutura. No que se refere à formação para monitores, há iniciativas pontuais 
(por exemplo, na Bahia), mas que não propiciam discussão aprofundada no tema. Para realizar o 
trabalho, o grupo tem levantado referenciais teóricos e publicações acadêmicas, mapeado ações das 
sociedades civil e governamental para  questionar o uso e as potencialidades das tecnologias, bem como 
a formação dos profissionais que atuam em Telecentros. Ao longo do projeto, o grupo irá promover um 
Seminário Nacional para debater o tema e buscar novas parcerias, dar maior visibilidade aos trabalhos 
relacionados à área, socializando o conhecimento a fim de articular ações e identificar possíveis avanços 
dentro da temática. Os dados serão sistematizados e publicizados para que estes ajudem a reformular a 
política pública acerca dos Telecentros. 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA: INCLUSÃO ESCOLAR NA REVISTA BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
CAROLINA CÁSSIA C. ABILIO, DÉBORA DIEGUES, JOÃO ROBERTO DE SOUZA-
SILVA 

A inclusão escolar consiste em inserir o aluno com necessidades educacionais especiais no ambiente 
escolar, para que o mesmo seja participativo dentro do grupo possibilitando assim a convivência 
respeitosa entre todos os atores do ambiente escolar (alunos, pais, professores, coordenação, e demais 
funcionários), sendo esta essencial para que cada indivíduo possa se constituir como pessoa e, assim, 
não venha a ser meramente equiparado a qualquer coisa ou objeto. O presente estudo tem como 
objetivo descrevera produção científica sobre inclusão escolar na Revista Brasileira de Educação 
Especial. Para isso, foi feito um levantamento na base de dados SciElo utilizando como descritor o termo 
Inclusão escolar. Foram selecionados 67 artigos para análise, publicados no intervalo de 2005 a 2011. 
Em seguida, formulou-se uma tabela com as seguintes categorias: autoria, ano de publicação, afiliação 
institucional, tipo de pesquisa, natureza da pesquisa (quantitativa, qualitativa, ou quantiqualitativa), 
população pesquisada, tipo de deficiência. A variável ano de publicação se estendeu de 2005 a 2011, 
sendo que 58% da produção ocorreu no triênio de 2009-2011. Do total, 89% dos artigos possuem 
autoria múltipla. A instituição que teve mais publicações foi a Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
19%, seguida pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 11%  e Universidade de São Paulo (USP) 
9% dos artigos publicados. 68% foram estudos de campo, dentre estes se constatou que 56% foram 
qualitativos, 43% quantitativos e 1% quantiqualitativo. Com relação à população pesquisada, 44% dos 
artigos focaram em alunos com necessidades especiais, 10% tiverem como foco os pais desses alunos e 
os outros 46% dos artigos focaram nos professores e gestores de alunos com necessidades especiais. 
Quanto ao tipo de deficiência abordada, 44% da amostra não especifica o tipo de deficiência, e discorre 
sobre situações gerais encontradas dentro do campo da educação especial. Chamou atenção o fato da 
carência de publicações sobre abordando a formação do profissional, a falta de infraestrutura adequada 
salas de recursos, professores e técnicos especializados, matérias didáticos - pedagógicos adequados. 
Palavras-chave: Inclusão escolar, educação, pessoa com necessidades educacionais especiais, 
Indicadores de Produção Científica. 
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS COM DEFICIENTE VISUAL NO ESPAÇO 
EDUCACIONAL: REVISÃO DE LITERATURA 
SOLANGE DE FREITAS BRANCO LIMA, ADRIANA DE FÁTIMA RIBEIRO, ALEXANDRE 
SLOWETZKY AMARO, LUÍZ RENATO RODRIGUES CARREIRO 
Conhecer os diferentes rumos da inclusão de crianças com deficiência visual leva-nos à compreensão de 
como estas pessoas são assistidas no âmbito educacional. Esta pesquisa objetivou conhecer propostas de 
atividades pedagógicas para este público na visão de diferentes pesquisadores. Realizou-se uma investigação 
bibliográfica em bancos de dados online, fez-se a leitura dos resumos utilizando os critérios de inclusão 
preestabelecidos. Os principais resultados referentes ao material selecionados foram o uso de instrumentos 
computadorizados Brainport; a aplicação de atividades com itens de confecção própria; e utilização de livros 
em Braille. No que se refere à importância do professor, os artigos apontaram este como mediador 
fundamental para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem com estas crianças. Concluiu-se que 
indivíduos com deficiência visual possuem um enfoque diferenciado para a assimilação, por isso elas 
necessitam de materiais diferenciados e também, que o educador possui um papel importante no 
desenvolvimento da aprendizagem destes alunos. 
Palavras chave: Deficiência visual; inclusão; apoio pedagógico 
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BRINCANDO COM OS LIVROS E COM AS LETRAS, OUVINDO E CONTANDO HISTÓRIAS 
NO “ESPAÇO CRIANÇA” DA BIBLIOTECA DA UNESP-ASSIS/SP 
JESSICA FRANCO FERREIRA, THAIS MARTINS DE MELLO BUHRER, RAFAEL TROCA 
NASCIMENTO, HELOISA MARIA HERADÃO ROGONE 

A biblioteca escolar é o espaço destinado à promoção da leitura e outras atividades que possam 
estimular o interesse e a formação do hábito.  É na Biblioteca que as crianças podem descobrir seus 
próprios interesses, escolher suas leituras preferidas e ter um contato maior com a cultura. A leitura 
tem um papel primordial no desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança.  Não só desperta 
o gosto pelos bons livros e pelo hábito de ler, como também contribui para ampliar seus 
conhecimentos, estimular a criatividade e desenvolver suas potencialidades. Para favorecer a presença 
da criança, a Biblioteca “Acácio José Santa Rosa” da UNESP-Assis/SP, implantou em 2009 a Seção Infantil 
“Espaço Criança”. Este projeto consistiu em proporcionar um ambiente acolhedor de leitura e promover 
atividades lúdicas e culturais para filhos de funcionários, professores e alunos que frequentam o Centro 
de Convivência Infantil-CCI. Nestes três anos, pode-se constatar que o objetivo principal deste Projeto 
foi atingido, pois as crianças demonstraram grande interesse em frequentar a Biblioteca, e externaram 
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muita satisfação na leitura dos livros de literatura infantil. Os resultados positivos deste trabalho 
ofereceram subsídios para concluir que esta iniciativa fosse estendida às crianças da Rede Municipal de 
Ensino da cidade.  Deste modo buscamos a parceria da Secretaria Municipal de Educação para 
trazermos as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, durante o ano de 2012, para participarem de 
atividades na Biblioteca. A biblioteca possibilitará às crianças o acesso livre às informações, garantindo, 
em termos de igualdade, o desenvolvimento do seu potencial. As atividades lúdicas e culturais estão 
sendo desenvolvidas pelos Profissionais da Biblioteca, por uma docente e por alunos bolsistas do Curso 
de Graduação de Psicologia, para 12 turmas de 25 crianças cada, com idade de 06 e 07 anos, trazidas de 
4 EMEF. Por duas horas as crianças participam de contação de histórias intermediadas ou não, pelo uso 
de fantoches, dedoches, encenação teatral, e fantasias. Após, podem escolher um livro nas estantes do 
“Espaço Criança” e são estimuladas a interagir com estes materiais de diversas formas, podendo assim, 
subsidiar mais uma história a ser contada. Esta ordem está sendo semanalmente alterada, podendo as 
crianças, de acordo com o interesse serem as contadoras das histórias. Trabalhar a leitura através de 
atividades de incentivo, mas especificamente a hora do conto é muito importante para o 
desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, pois permite despertar o interesse, a imaginação e a 
criatividade, além de possibilitar respostas para suas indagações.  Este encontro com a biblioteca está 
proporcionando, dentre outros benefícios, o conhecimento do Acervo geral e em especial do Acervo de 
Literatura Infantil e Infanto-juvenil especialmente selecionado para este público. O bom resultado deste 
trabalho está sendo constatado pela alta demanda, tendo em vista que a equipe responsável pelo 
desenvolvimento das atividades tem sido procurada por outras escolas da Rede Municipal de Ensino, 
solicitando a ampliação do atendimento.  
Palavras chaves – Formação de leitores; Bibliotecas Universitárias; Hora do Conto. 

 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 
CAROLINA CÁSSIA C. ABILIO, DÉBORA MATTÉ GENNARI, JOÃO ROBERTO DE 
SOUZA-SILVA 

A Educação Inclusiva pode ser definida como uma prática de inclusão de todos em escolas e salas de 
aula regulares. Também pode ser vista como um movimento que busca repensar a escola, para que esta 
deixe de ser homogenia e se torne heterogenia, ou seja, aberta a todos, independentemente de seu 
talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural. Este trabalho tem como objetivo uma revisão 
bibliográfica sobre o tema formação de professores para educação inclusiva. Para isso, foi feita uma 
busca na base de dados SciElo com o seguinte descritor: educação inclusiva, totalizando 48 artigos, dos 
quais foram selecionados 15 referentes à formação de professores. É consenso que a atuação 
profissional não está sendo satisfatória, uma vez que desde o início da formação existem falhas, e estas 
se mantém ao longo do seu percurso docente. A formação dos professores para a educação inclusiva 
deve estar alicerçada nas questões conceituais sobre o que é a deficiência e suas particularidades, além 
de estratégias em ensino-aprendizagem, orientação e apoio, para que estes alunos possam ter suas 
necessidades educacionais especiais reconhecidas e atendidas, proporcionando o desenvolvendo 
máximo de suas potencialidades. Assim, fazem-se necessárias mais pesquisas que problematizam e 
discutam a formação de professores, pois a educação inclusiva deve atuar juntamente com a inclusão na 
comunidade e no mercado de trabalho como forma de inserir e tornar a pessoa um ser participativo 
dentro de nossa sociedade. 
Palavras-Chave: Educação Inclusiva, Formação de Professores, Inclusão 
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INCLUSÃO E A REPRESENTAÇÃO QUE PROFESSORAS FAZEM DESTE TEMA: UM CAMPO 
CONTROVERSO NAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ. 
LUCAS BOTTA ANTONELLI, JOSÉ ALEXANDRE DE LUCCA 

A inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular é tema de grande relevância, ganhando mais 
visibilidade nos debates e discussões em diferentes espaços da esfera social. Neste trabalho discutimos 
a representação social de professores diante das políticas públicas de inclusão de alunos com 
deficiência. O conceito de representação social está fundamentado na abordagem histórico-cultural, 
pela qual se apresenta uma compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. Nessa 
perspectiva, pensamos os sujeitos como ativos, produtores e produto dos seus contextos. Esta pesquisa, 
também está alicerçada pelos aspectos legais, como Declaração Mundial sobre a Educação, Declaração 
de Salamanca, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/1996 e o Decreto nº 7.611/2011 
que dispõe sobre o atendimento educacional especializado. Partindo de todas estas Leis e Declarações, 
cabe ao processo de escolarização uma grande responsabilidade para a inclusão social, pelo qual ocorre 
a formação do aluno em toda sua integralidade. A escola é um lugar,  de construção de conhecimentos 
para produção e formação do sujeito intelectual e culturalmente. Está  intimamente ligada às condições 
sociais por uma relação dialética, refletindo na vida escolar o que ocorre no meio social, e vice-versa. 
Assim, a escola torna-se fundamental para o processo inclusivo, mas esse procedimento transcende a 
integração do aluno. Faz-se necessário romper com as cristalizações, as formas estáticas do trabalho 
educativo, desinstitucionalizando a exclusão, rompendo com a naturalização do que é social, para que, 
assim, realize as potencialidades dos alunos, oferecendo então, oportunidades concretas a todos. Esta 
pesquisa ocorreu em uma escola pública de uma cidade do interior do Paraná, que possui uma política 
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de inclusão pautada no diagnóstico e encaminhamento para salas de recursos ou multifuncionais. 
Tivemos como objetivo compreender as representações do professor no processo inclusivo de alunos 
com deficiência no ensino regular. O método para coleta utilizado foi entrevista semiestruturada com 4 
professoras, sendo 2 de sala multifuncional, 1 da sala regular, que não recebe alunos com deficiência e 1 
da sala regular, que recebe aluno com deficiência. Utilizamos, também, referências da pesquisa 
etnográfica, coletando informações nas conversas formais e entrevistas e em conversas informais com 
outros agentes educacionais, como a diretora, orientadora pedagógica e zeladores. Notamos nesse 
estudo, que tanto a escola como os professores reconhecem que o processo como um todo possui 
falhas, mas que sempre estão associadas à família e ao governo. Ocorre a culpabilização da família por 
não dar o devido e esperado apoio ao processo educativo e, ao governo, por falta de investimento em 
infraestrutura, materiais, treinamentos e serviço especializado que possibilitem uma intervenção eficaz 
e não excludente. Verificamos, assim, que a partir das falas das professoras, não ocorre um processo 
crítico sobre suas próprias práticas, mas sim, há a transferência de responsabilidades pelos fracassos no 
processo como um todo. E, neste jogo de empurra, quem sofre as consequências é o aluno, que foi 
supostamente incluído. 
Palavras-chave: Psicologia Escolar; inclusão; escola; professor. 

 
INCLUSÃO ESCOLAR E ADAPTAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE CADEIRA DE RODAS 
ANDREA IKEDA GARCIA 

Em consonância com a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva desenvolvida 
pelo Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de Educação de Osasco trabalha de acordo com as 
Quatro Diretrizes das Políticas Educacionais do Município: 1) Acesso e permanência;2) Gestão 
democrática; 3) Qualidade social da Educação e 4) Valorização dos profissionais de Educação. Dentre as 
diretrizes, especificamente a de Acesso e permanência, inclui-se o Corpo Técnico Pedagógico (CTP) 
composto por 19 Supervisores de Ensino (pedagogos/as) e 21 técnicos (ass. social, psicólogas, 
fonoaudiólogas, fisioterapeutas e uma pedagoga), que acompanha e auxilia o trabalho das 136 Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Osasco. Otimizando esse processo de inclusão escolar dos alunos com 
deficiência física, o Corpo técnico pedagógico, representado pela fisioterapeuta, desenvolve a confecção 
de adaptação de materiais escolares de baixo custo juntamente com a professora da sala regular e/ou a 
professora de Atendimento Educacional Especializado (AEE); e quando necessário, a adaptação de 
mobiliário escolar de baixo custo. A elegibilidade da necessidade desta confecção é constatada após a 
avaliação parceira entre fisioterapeuta e professora da Unidade Escolar (U.E.). A fisioterapeuta é 
acionada para avaliar o aluno através da Supervisora de Ensino responsável por acompanhar esta 
Unidade da Rede; portanto, é a própria escola representada pelo trio gestor (direção, vice-direção, 
coordenador pedagógico) que solicita o(a) Supervisor(a) um acompanhamento técnico, fisioterapeuta, 
para avaliar possíveis adaptações de materiais e/ou mobiliário, a fim de efetivar esse processo de 
inclusão para a prática pedagógica.  A princípio, a fisioterapeuta agenda com o trio gestor a data e 
horário para avaliar o aluno, em conjunto com a professora (sala regular e/ou professora de AEE). Após 
esta avaliação minuciosa, agendam outra data para a confecção das adaptações necessárias. A Unidade 
Escolar providencia os materiais que serão utilizados para  a confecção da(s) adaptação (ões) pontuadas 
pela fisioterapeuta. Entretanto, a Secretaria de Educação fornece apenas o papelão caso a U.E. não 
tenha conseguido providenciar para o dia da confecção, e este é direcionado à Escola através da 
fisioterapeuta, no dia da confecção. A última confecção realizada na Rede Municipal de Osasco foi a 
adaptação de uma mesa de baixo custo, de papelão, para uma aluna matriculada na CEMEIEF Profª 
Maria José Ferreira Ferraz. A aluna já havia ganho uma cadeira de rodas adaptada, porém a família não 
dispunha de condições financeiras para adquirir uma mesa adaptada para a cadeira. Após outras 
tentativas de adaptações sem sucesso, devido a peculiaridade do posicionamento necessário para o 
assento desta cadeira (inclinado), a fisioterapeuta responsável por acompanhar esta U.E. optou pela 
tentativa da confecção de uma mesa adaptada para esta cadeira, finalizando esta confecção com a 
professora da sala regular. Este trabalho foi um sucesso, e foi de extrema importância para a efetiva 
participação da aluna, e um melhor direcionamento das atividades pedagógicas oferecidas pela 
professora em sala de aula. Antes da existência desta mesa, a professora tinha que segurar uma 
prancheta para que a aluna pudesse realizar quaisquer destas atividades.          
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INCLUSÃO ESCOLAR NA REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E REVISTA 
PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
DÉBORA DIEGUES, IVENS HIRA PIRES, JOÃO ROBERTO DE SOUZA-SILVA, 
SILVANA MARIA BLASCOVI-ASSIS 

Nos últimos 20 anos a inclusão escolar de pessoas com deficiência e necessidades educacionais tem sido 
amplamente discutida. A literatura científica sobre o tema aponta que há diversas dificuldades devido à 
infraestrutura do espaço escolar, falta de capacitação profissional, planejamento escolar e metodologia 
de ensino inadequada, dificuldades no manejo de crianças com deficiências, além da pluralidade das 
deficiências. Diante desta realidade, o presente estudo tem como objetivo analisar os artigos sobre 
inclusão escolar publicados nos periódicos: Revista Brasileira de Educação Especial e Revista de 
Psicologia Escolar e Educacional. Para isso, foi realizada varredura de artigos científicos por meio da 
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utilização do descritor “inclusão escolar” nos periódicos supracitados e foram analisados os objetivos, 
tipos de pesquisa e as considerações finais/conclusões de cada estudo relativo à temática de Inclusão 
Escolar. Foram encontrados 8 artigos, sendo 6 na Revista Brasileira de Educação Especial e 2  artigos na 
Revista de Psicologia Escolar e Educacional. Sobre os objetivos dos estudos, houve grande pluralidade 
temática. Já sobre o tipo de pesquisa, foram encontrados 3 pesquisas teóricas – sendo estas publicadas 
na Revista Brasileira de Educação Especial e 5 pesquisas empíricas. Acerca das considerações 
finais/conclusões foi possível observar diante da pluralidade de opiniões, há indícios de que há a 
necessidade de melhoramento de diversos aspectos relacionados à Educação Especial e Inclusão 
Escolar, como: adequação da infraestrutura escolar, ampliação do número de salas especiais, 
treinamento e capacitação dos profissionais que atuam na área da Educação – incluindo os psicólogos 
escolares, conscientização dos alunos a respeito do preconceito sobre as crianças com deficiência e 
desenvolvimento de programas sociopedagógicos eficientes para crianças com necessidades especiais. 
Esta pluralidade temática dos artigos pode ser um indício de necessidade da adequação de aspectos 
variados, discutidos a partir das diversas frentes de trabalho que atuam no campo junto aos vários de 
tipos de deficiências existentes. Desse modo, a Inclusão Escolar é um tema multifacetado, sendo 
necessário discuti-la no âmbito interdisciplinar. Pode-se observar que a maioria dos estudos analisados 
aponta que a Inclusão Escolar, da forma como tem sido realizada, não tem se mostrado eficaz para 
promover a participação ativa do aluno com necessidades educacionais especiais. 

 
REFLEXÕES SOBRE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A ALUNOS COM 
AUTISMO 
DANIEL SÁ RORIZ FONTELES 

Vive-se na atualidade a tendência de se incluir educacionalmente todos os alunos com necessidades 
educacionais especiais (NEE), seja por convicção dos Direitos Humanos, seja por basear-se nas leis 
brasileiras que apregoam o direito e o acesso à educação a todos, direito este previsto na Constituição 
Federal de 1988. Quando a NEE do aluno é um Transtorno de Espectro do Autismo (TEA) algumas 
considerações específicas precisam ser levadas em conta na ocasião da inclusão escolar, tendo em vista 
a natureza das limitações nas áreas das interações sociais, da comunicação, e do comportamento. O 
presente trabalho se propõe a responder às seguintes perguntas: quais os apoios que a escola dispõe 
para acolher e incluir devidamente os alunos com TEA; será que a classe comum é o melhor espaço 
pedagógico para este aluno com TEA? Essas são perguntas essenciais para se pensar o presente e o 
futuro desses alunos, buscando-se a clareza necessária para a implementação de políticas públicas que 
venham ao encontro dessa premente necessidade. 
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ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR: INCLUSÃO OU 
EXCLUSÃO? 
GLADYS CRISTINA R. DI CIANNI 

O presente trabalho pretende analisar a inserção do acompanhante terapêutico no cotidiano do espaço 
escolar e suas respectivas implicações sociais. Vale destacar dois aspectos para que esse trabalho se 
inicie: haver uma criança que apresente algum distúrbio de desenvolvimento e existir um espaço escolar 
regular que receba essas crianças. Assim, o ambiente deste estudo foi a própria sala de aula a partir de 
entrevistas com uma acompanhante terapêutica e com uma professora. Desta forma, foram 
selecionadas duas profissionais que dividem o mesmo espaço na sala de aula, em uma escola privada. É 
importante destacar, especialmente após as Leis de Diretrizes e Bases, de 1989, que a instituição escolar 
abriu suas portas para essas crianças por desejo, curiosidade ou mesmo falta de opção. Com base no 
objetivo desse estudo, a pretensão é a de tecer uma análise reflexiva que permita vislumbrar a inclusão 
social não estabelecida e limitada pelo espaço físico, mas pela inclusão do “suposto diferente” num 
espaço dado como construção do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, notou-se que o 
“visto como não igual”, que pode incomodar, não se apresenta apenas na criança que apresenta algum 
distúrbio, mas também na figura da acompanhante terapêutica. Para as escolas, na maioria das vezes, a 
presença deste profissional suscita aspectos diversos relacionados à aprendizagem. Foi possível 
perceber que a relação professora-acompanhante terapêutica pode possibilitar a construção de um 
espaço promotor de inclusão desde que o trabalho de acompanhamento terapêutico seja incluído na 
agenda pedagógica e não, ao contrário, uma forma da instituição escolar se descomprometer ou deixar 
de se responsabilizar pelas próprias lacunas. Concluiu-se que o trabalho de acompanhamento 
terapêutico escolar pode transitar num percurso entre a exclusão e a inclusão, dependendo de como a 
estrutura institucional escolar entende as crianças que apresentam distúrbios de desenvolvimento. 
Nesse sentido, não há soluções simples, mas multidisciplinares. Um espaço para o diálogo de todos os 
envolvidos pode ser o início de vínculos sociais para que conexões humanas sejam construídas. 
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 CÓDIGO 
ANÁLISE DE RELATOS PRODUZIDOS VIRTUALMENTE DIANTE DE IMAGENS INSERIDAS 
EM REDE SOCIAL 
CAMILA PAVANETI BATISTA, MARIA JULIA CANAZZA DALL'ACQUA 

A partir de nossa história vemos que ao longo dos tempos o preconceito, as relações de discriminação e 
exclusão social foram algo presente, impedindo e dificultando a vivência de cidadania. Atualmente há 
muitos debates e ações são implementadas em nome da inclusão social e escolar. Para Mazzotta (2003), 
situações de inclusão e exclusão do ser humano enquanto cidadão estabelecem a complexidade na 
questão da identidade pessoal e social. A identidade e a diferença são ativamente produzidas. Segundo 
Silva (2000) elas não são criaturas do mundo natural, mas do mundo cultural e social. Entendendo que a 
inclusão requer a superação de barreiras atitudinais que classificam grupos e restringem oportunidades, 
esta pesquisa procura discutir temáticas como identidade e diferença. Tal estudo permite entender a 
constituição tais conceitos e o nascimento destes a partir das relações sociais. É importante que se tenha 
uma compreensão de como estas barreiras são desenvolvidas e de que forma são mantidas para que ações 
sejam operacionalizadas a fim de que os direitos das pessoas que sofrem discriminação sejam garantidos. 
A pesquisa teve como foco a análise das dinâmicas sociais acerca da diferença, e para isto buscou-se a 
coleta de comentários e pareceres sobre imagens postadas em rede social, pois, as representações 
individuais reproduzem todo um contexto bem mais amplo de onde se originam padrões de conduta que 
afetam as relações sociais. Este estudo teve como objetivo descrever e analisar a concepção das pessoas 
diante de imagens postadas em rede social, através dos comentários realizados. A pesquisa contou com 7 
participantes de ambos os sexos e com idade entre 20 a 30 anos, os quais teceram comentários a partir de 
3 imagens postadas pela pesquisadora. Com isto, pode-se avaliar a aceitação ou a marginalização do 
diferente fazendo um contraponto com práticas educacionais de caráter inclusivo ou ações que excluem os 
educandos. Utilizou-se para a análise dos dados a técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin, 
onde estabeleceu-se padrões de comunicação, recortes e agregação do conteúdo. Os resultados mostram 
a dificuldade de aceitação em relação ao que é considerado desviante aos padrões estabelecidos 
socialmente e a estigmatização de pessoas que de alguma forma participam da dinâmica de sujeitos 
discriminados por um atributo ou por uma condição apresentada, caracterizando assim o “estigma de 
cortesia” descrito por Goffman (1988). Pode-se discutir a "reatualização do estigma" abordado por Veiga-
Neto (2001), fazendo relação com a escola atual, muitas vezes dita inclusiva e que apresentam barreiras 
atitudinais que dificultam uma efetiva inclusão educacional e social. 
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DIVERSIDADE FAMILIAR E PSICOLOGIA ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE AS 
INTERVENÇÕES DO PROFESSOR COM ALUNOS DE FAMILIAS HOMOAFETIVAS 
MELISSA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO 

A constituição de família vem sendo alterada e cada vez mais em nossa sociedade, está presente a família 
homoafetiva, composta por parceiros do mesmo sexo. O convívio escolar é um dos fatores determinantes 
tanto na estruturação da personalidade do aluno como em seu processo de aprendizagem. O professor 
como mediador deste processo, pode intervir junto ao alunado e sua família na construção da moralidade. 
Esta pesquisa tem por objetivo identificar a percepção dos professores sobre alunos pertencentes a 
famílias homoparentais em duas escolas que seguem pressupostos metodológicos diferentes. Buscou-se 
também investigar se existe preconceito no cotidiano da escola em relação a alunos de famílias 
homoparentais; identificar o modo como o professor intervém em relação a situações de preconceito no 
cotidiano escolar; e comparar os procedimentos de intervenção em uma escola tradicional e em uma 
escolas democrática.Foram realizadas 6 entrevistas com professores do Ensino Fundamental de duas 
escolas públicas da cidade de São Paulo, sendo 3 professores de cada escola, previamente indicados por 
terem lecionado para alunos de famílias homoafetivas. Se tratando de uma pesquisa qualitativa foi 
estruturado um roteiro de entrevista com perguntas semidirigidas possibilitando um maior conhecimento 
sobre o tema investigado, bem como a comparação entre as ações desenvolvidas pelas duas escolas de 
acordo com o modelo educacional utilizado, a pedagogia tradicional e a pedagogia democrática. A partir da 
análise dos dados foi possível observar que na escola que faz uso de uma pedagogia tradicional foi 
percebido que os 3 entrevistados demonstraram dificuldade para falar sobre o tema nas entrevistas bem 
como na intervenção com os alunos e familiares nas situações de preconceito no cotidiano escolar; e na 
escola que faz uso de uma pedagogia democrática houve a mesma dificuldade para falar sobre o tema, 
disseram que já ocorreu na escola situações de preconceito entre os alunos, porém os entrevistados 
buscaram vínculo com o aluno e com a sua família para solucionar as dificuldades do aluno. O pré-conceito 
existe, porém a forma como a escola que utiliza a pedagogia democrática intervém, com conversas com 
todos os envolvidos e a parceria de atendimentos psicológicos, indica melhores resultados na condução 
das situações. O tema causou desconforto e estranheza frente as  situações relatadas, tanto pelos alunos, 
quanto pelos professores. Concluiu-se que há violência e preconceito na escola – tradicional e democrática 
– em relação a alunos provenientes de famílias homoafetivas e que as mesmas não estão preparadas em 
função da cultura em que estão inseridas. No modelo tradicional, foi observado um comportamento 
velado, uma forma de resolução da dificuldade centrada em providências adotadas prioritariamente pela 
família do aluno. No modelo democrático, apesar de haver dificuldade frente a um modelo de família ainda 
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não muito conhecido, há uma disposição em conhecer a realidade do aluno e auxiliá-lo no ingresso a vida 
social e ao ambiente escolar e, quando necessário, contam com a parceria dos familiares e 
acompanhamento psicológico. 
Palavras-chave: Psicologia Escolar; Família Homoafetiva; Preconceito. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS / RESUMOS 
 
DATAS E HORÁRIOS: 29 de junho, das 15h30 às 17h. 
                                      30 de junho, das 9h às 10h30. 
LOCAL: Hall do Edifício Modesto Carvalhosa (Prédio T) 
SALAS: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 4067, 408, 409, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 
509. 
 
 

Resumo de trabalho a ser apresentado em sessões temáticas, com duração de 15 
minutos por trabalho. Cada sessão temática terá um coordenador, previamente indicado pela 
Comissão Científica e, no máximo, 04 comunicações orais a serem apresentadas. Em seguida, 
será instaurado debate, com duração de 30 minutos. 
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SALA 501 
 
A AVALIAÇÃO E O TREINO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS EM ALUNOS DE NOVE A 12 ANOS DE 
IDADE: UMA POSSIBILIDADE DE PROMOVER DESEMPENHO ACADÊMICO MAIS SATISFATÓRIO 
Jussara F. Pascualon Araujo, Patrícia Waltz Schelini 

A capacidade do indivíduo de monitorar e autorregular seus próprios processos cognitivos é um aspecto 
relevante para a aprendizagem, especialmente no âmbito escolar. Relatos apontam que alunos que não utilizam 
essas habilidades de monitorar e autorregular seus processos cognitivos apresentam rendimento acadêmico 
inferior aos alunos que utilizam essas habilidades de maneira eficiente. Considerando metacognição como os 
pensamentos e conhecimentos que os indivíduos possuem sobre seus próprios pensamentos e processos 
cognitivos e assumindo que monitorar e autorregular são duas habilidades metacognitivas, uma vez que 
permitem aos indivíduos pensar sobre sua atividade cognitiva e, se necessário, alterá-la para atingir o objetivo 
esperado, o ensino de tais habilidades aos alunos possibilitaria um melhor desempenho acadêmico. Em um 
primeiro momento, é necessária a verificação da existência dessas habilidades no repertório dos alunos antes de 
instruí-los a utilizá-las em diferentes situações acadêmicas e, uma das formas utilizadas é por meio da aplicação 
de instrumentos padronizados. Em estudo anterior, após constatação na literatura nacional de carência de 
instrumentos para avaliar a metacognição infantil elaborou-se a Escala de Metacognição (EMETA) destinada a 
avaliar essas habilidades em crianças de nove a 12 anos de idade, bem como a realização de análise das 
evidências de validade e precisão da mesma. Tendo em vista que o processo de construção de um instrumento é 
cumulativo, o objetivo do presente trabalho foi aperfeiçoar a EMETA já existente dando continuidade a análise 
dos parâmetros psicométricos da escala resultante de pesquisa anterior. Para tanto, realizou-se nova análise das 
evidências de validade baseadas na estrutura interna (validade fatorial) por meio da análise fatorial e análise da 
consistência interna (precisão) da escala calculando-se o coeficiente Alpha de Cronbach. Os resultados 
observados em uma amostra de 196 participantes demonstraram a existência de dois fatores responsáveis por 
25,8% da variância total, sendo 20% ao Fator 1 e 5,8% ao Fator 2. Após exclusão de itens que carregaram 
simultaneamente nos dois fatores e itens que apresentaram carga fatorial abaixo de 0,30 a EMETA ficou 
composta por 48 itens com uma consistência interna de 0,91. Por acreditar-se que a baixa variância total 
explicada pela escala seja devido ao número reduzido de participantes na amostra utilizada estudos futuros 
serão realizados com amostra mais ampla. 
 

NOVO ENSINO FUNDAMENTAL: VELHAS QUEIXAS ESCOLARES 
Elisabeth Morales Brambila Santos 

A população envolvida são os alunos e professores da rede pública de ensino, da 1ª série do ensino fundamental, 
encaminhados com problemas de escolarização/ aprendizado para avaliação da psicologa de uma Unidade Básica 
de Saúde da Prefeitura de São Paulo. Prática: Este trabalho teve como principal objetivo verificar a adequação 
dos professores da rede pública ao novo ensino fundamental de nove anos e as implicações pedagógicas 
decorrentes da incorporação de alunos com a idade antecipada para seis anos de idade. Trata-se de pesquisa 
qualitativa e exploratória, realizada através da análise de documentos de encaminhamentos de alunos com 
queixas escolares, por professores da rede pública municipal de ensino para avaliação psicológica. Os relatos 
foram submetidos a uma das técnicas de análise proposta por Bardin qual seja a análise temática, através da 
leitura atenta, minuciosa e sistemática de 33 relatos de encaminhamentos, de março de 2009 a novembro de 
2010, todos de crianças com seis anos de idade, que frequentam a primeira série do ensino fundamental de nove 
anos, de 15 escolas públicas diferentes da região leste de São Paulo. Resultados/Impactos: Os temas encontrados 
com maior frequência nos relatos foram tabulados de acordo com categorias temáticas do conteúdo. As 
categorias temáticas encontradas foram: comportamentos inadequados ao ambiente escolar (87,9%) e 
dificuldades na aprendizagem (12,1%). Dentro dos comportamentos inadequados encontramos duas 
subcategorias:a) em relação a movimentar-se em sala (63,8%) e b) em relação a não aceitar regras na classe 
(36,2%). Das dificuldades na aprendizagem encontramos a subcategoria falta de habilidades para o aprendizado, 
subdividida em: faltas de habilidades relativas à capacidade de se concentrar, de manter atenção, de manifestar 
memória e interesse (54,2%); seguida de falta de habilidades relativas ao não conhecimento de letras e números 
e a não realizar atividades escritas (29,2%), e por último as dificuldades são em relação a problemas de fala 
(16,6%). Constatamos que a determinação da nova lei não garantiu, nem mesmo possibilitou mudanças nas 
práticas pedagógicas, os novos alunos que iniciam a escolarização formal obrigatória aos seis anos, ainda são 
inseridos em uma concepção tradicional de ensino, onde prevalece a visão da transmissão passiva de 
conhecimentos e não da construção de aprendizagens, como propõem as idéias construtivistas. Desta forma, 
estes alunos continuam sendo encaminhados para avaliação psicológica por serem considerados portadores de 
inúmeras ‘faltas’ para alcançarem a aprendizagem esperada pelos professores. 
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ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: RECONHECENDO ESPAÇOS INSTITUINTES 
Fábio Batista de Sousa; Clarisse Zamith dos Santos; Paula dos Anjos Ramires; Gabriela Alves Couto; Juliana Reis Faria; Carla 
Biancha Angelucci 

O presente trabalho é resultado de uma atividade de estágio básico, em caráter de graduação, com caráter de 
Estágio Básico em Psicologia Social. Foi realizado um levantamento dos marcos regulatórios da Educação infantil 
para subsidiar as observações participantes e as entrevistas junto a uma escola pública, que atende crianças até 
5 anos. É notável o avanço conquistado na garantia da oferta e na proposta educacional para a referida 
população, principalmente, a partir da Constituição Cidadã, do E.C.A. e da L.D.B. Observou-se ainda que as 
transformações na Educação, mesmo que referidas a princípios democráticos, são apenas impostas aos 
educadores, tomando-os como meros efetivadores da política. Não foram observadas atividades de caráter 
pedagógico, com planejamento, sequência, intencionalidade e clareza dos critérios de avaliação. Registre-se que 
a participação dos estagiários foi limitada e, talvez por isso, não permitiu identificar elementos pedagógicos na 
atividade. Contudo, esses dados sugerem que nem todos os projetos incentivados pela escola são colocados em 
prática uniformemente. Viu-se grande disparidade de manejo entre diferentes professoras, o que indicou que 
ainda há pouca reflexão e interação entre os profissionais. Portanto, surgiu a hipótese de que as forças 
instituintes encontram-se em núcleos isolados, sendo movimentadas por profissionais de forma individual.  
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SALA 502 
A ARTE COMO FONTE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA DE PROFESSORES 
Paula Costa de Andrada, Vera Lúcia Trevisan de Souza 

Este trabalho é parte de uma tese de doutorado que busca analisar um modelo de intervenção no âmbito da Psicologia 
Escolar sustentado pelas contribuições teórico-metodológicas da Psicologia Histórico-cultural. Esta pesquisa-
intervenção vem sendo desenvolvida junto a dois grupos de professores do ensino fundamental I e II de escolas 
públicas do interior de São Paulo.  Objetiva-se pesquisar em que medida uma intervenção que se utiliza de modalidades 
artísticas como mediadoras das expressões dos sujeitos, constitui-se facilitadora do desenvolvimento dos professores, 
promovendo a tomada de consciência de si, de seu papel e compromisso profissional, assim como das condições 
materiais que caracterizam seu modo de vida pessoal e profissional.Pretendemos também oferecer questionamentos 
sobre o papel do psicólogo escolar como mediador e fomentador de ações que levem ao desenvolvimento dos sujeitos 
no âmbito da escola. O método adotado é o materialismo dialético e utilizamos como instrumentos de intervenção o 
que denominamos de materialidades mediadoras, que são estratégias desenvolvidas pelo grupo PROSPED - Processos 
de Constituição do Sujeito em Práticas Educativas, da Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC de Campinas, relacionadas 
com a arte em suas várias expressões para acessar os sentidos dos sujeitos investigados. Os dados apontam que a 
Psicologia Histórico-cultural respalda intervenções por meio da arte que promovem a transformação do sujeito pela 
tomada de consciência de quem se é, da situação que o envolve, das relações de que toma parte.  
Palavras Chave: Psicologia Histórico-cultural, Arte, Psicólogo escolar, Vivência, Sentidos 

 
A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE ESCUTA: FORTALECENDO A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES 
ESCOLARES 
Fabíola Ribeiro Passos, Paula Orchiucci Miura, Paula Garrido 

A educação de qualidade nas creches e escolas não depende apenas dos professores, mas sim de todos os funcionários 
envolvidos com o processo educacional das crianças e adolescentes. Outro aspecto fundamental para a educação de 
qualidade é que os funcionários envolvidos neste processo tenham disponibilidade psíquica, emocional e física para 
realizar de maneira eficaz e eficiente seu trabalho (Winnicott, 1999). Desta forma, este estudo tem como objetivo criar 
um espaço de interlocução e troca de experiências para que diversos aspectos relacionados à prática de cada 
profissional no ambiente educacional possam ser ditos, discutidos e refletidos, a fim de promover mudanças nestas 
práticas educacionais. Foram realizados, até o presente momento, 12 encontros quinzenais com os funcionários de 
duas creches e uma escola de ensino fundamental no município de Arujá. Participaram do estudo 13 funcionários de 
uma creche e 15 da outra, mais 25 funcionários da escola de ensino fundamental, totalizando 65 pessoas. A escolha das 
unidades escolares se deu devido ao convite da direção escolar. Os encontros são coordenados por uma psicóloga e 
uma estagiária de psicologia. No início de cada encontro deixa-se aberto para que os próprios funcionários tragam 
queixas, demandas sobre o cotidiano escolar, e a partir daí os encontros são direcionados. O estudo ainda não foi 
finalizado, mas já é possível identificar alguns resultados, como inúmeros casos de crianças, adolescentes e suas 
famílias que foram trazidos pelos grupos, discutidos, refletidos e, se necessário, encaminhados para os devidos serviços 
responsáveis. Casos sobre dificuldade de aprendizagem, inclusão escolar, violência intrafamiliar, conflitos familiares, 
dificuldade de relacionamento entre colegas de trabalho, insatisfação com o trabalho, dificuldade de infraestrutura 
entre outros. Percebeu-se, até o presente momento, que a criação do espaço de escuta possibilitou aos funcionários 
falar sobre suas angústias, compartilhar experiências…, conforme os dizeres de Winnicott (1999), esses espaços 
possibilitam a distribuição do peso da responsabilidade e, consequentemente, pessoas mais saudáveis psiquicamente 
no cuidado das crianças, adolescentes e suas famílias. 
Palavras-chaves: espaço de escuta, fortalecimento psíquico da equipe escolar, teoria winnicottiana.  

 
A IDENTIDADE PROFISSIONAL E A ÉTICA DO PSICOLOGO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÃO À REFLEXÃO SOBRE 
ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR 
Eduardo Freitas Prates, Roseli Fernandes Lins Caldas 

Esta apresentação consiste num recorte do Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “Para uma história crítica da 
Psicologia Escolar em São Paulo”, defendido no curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2011. 
O objetivo foi investigar a construção da identidade profissional dos psicólogos escolares, assim como compreender 
este campo na década de 1980, época em que a área teve contribuições significativas para a sua constituição, assim 
como, período das principais rupturas teórico-metodológicas que constituíram a Psicologia Escolar. Acreditamos ser 
importante, neste momento histórico específico, refletir sobre o papel profissional e a responsabilidade ética do 
psicólogo escolar, levando em conta que os profissionais desta área estão prestes a reconquistar espaço nas escolas 
após anos afastados da educação na cidade de São Paulo. A investigação foi realizada por meio de pesquisa 
bibliográfica e pesquisa documental apoiada em dois conjuntos de documentos: o primeiro representado pelas 
publicações das 69 edições do Jornal do CRP-06 (1981 – 1990) e o segundo e, principal fonte de nossa análise, os 3 
Anais dos Encontros de Psicólogos da área de Educação (1980 – 1982). Nossa análise mostrou que o campo de saber 
psicológico construído inicialmente por médicos e outros profissionais provinda do Período Colonial e mais 
explicitamente da Primeira República, refletem práticas pautadas na exclusão social, atendendo aos interesses das 
classes dominantes, apesar do reconhecimento da profissão no país em 1962 e de um longo período de 
desenvolvimento crítico podemos afirmar que resguardamos essa herança desses períodos anteriores até os dias de 
hoje e que são claramente refletidas na escola. Tais influências remetem à individualização da criança, alicerçada na 
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total cegueira às condições educacionais, ainda revestidas pela crença na família desestruturada como determinante do 
fracasso escolar. Foram essas concepções que contribuíram para o desenvolvimento da teoria da carência cultural e 
para o fortalecimento que constituiu o fenômeno dos problemas de aprendizagem. Entretanto, podemos dizer que a 
pesquisa corroborou com as discussões que propiciaram a superação dessa concepção, entendendo a escola como 
produtora do fracasso escolar e dessa forma, assumindo uma orientação de atuação profissional que leve em conta 
também a instituição. Compreender este deslocamento conceitual é de fundamental importância e reside no fruto de 
diversas discussões e experiências na década de 1980, inclusive a desatenção a essa orientação, levou à transferência 
dos psicólogos escolares da área da Educação para a área da Saúde, na cidade de São Paulo, destituindo-os de seu 
espaço na escola. Enfatizamos na pesquisa três eventos realizados no inicio da década de 1980, que são uma fonte 
abundante para identificar as discussões sobre a identidade do psicólogo escolar e que também propiciaram uma 
análise profunda do desenvolvimento da Psicologia Escolar. Os desdobramentos dessas discussões atingiram uma 
orientação ético-política para os profissionais. Importante ressaltar que a existência destes encontros é pouco 
mencionada quando não esquecida na história da profissão. Portanto, resgatar esse material e expor suas discussões 
mostra-se não só como um esforço de resgate histórico, mas também uma contribuição à reflexão da atuação dos 
psicólogos escolares nos dias atuais. 

 
AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO 
NOROESTE PAULISTA 
Ana Paula Araujo Fonseca 

Formar psicólogos competentes tecnicamente e comprometidos politicamente é preocupação da categoria e objetivo 
dos cursos de Psicologia. Na área educacional o desafio é formar profissionais que contribuam para que a escola 
cumpra sua função social e que contrariem a lógica da culpabilização individual e analisem relações entre pessoas e 
contextos. Embasado pela perspectiva comportamental, este estudo objetivou implementar e avaliar uma proposta de 
inserção do serviço de psicologia educacional em escolas municipais do noroeste paulista. Participaram dezesseis 
estudantes formandos e quatro quartanistas de um curso de Psicologia, distribuídos em duplas em seis escolas de 
ensino fundamental I e quatro de educação infantil. Inicialmente apresentou-se projeto de parceria entre a ênfase 
curricular em processos educativos do curso de Psicologia e a Secretaria Municipal de Educação, solicitando abertura 
de vagas de estágio remunerado aos estudantes dos últimos anos que optaram pela ênfase. Os alunos formandos 
teriam que cumprir quatro horas semanais de estágio obrigatório, mas poderiam optar fazer o estágio extracurricular 
concomitantemente, cumprindo vinte horas semanais em campo. Como contrapartida estes alunos receberiam quatro 
horas de supervisão semanal na instituição formadora e teriam seis horas para estudo e planejamento das ações do 
estágio. As escolas prioritárias foram selecionadas pela própria Secretaria. Quatorze alunos optaram por realizar o 
estágio extracurricular e seis optaram por realizar apenas o estágio obrigatório. As atividades desenvolvidas consistiam 
em realizar diagnóstico institucional, devolutiva à equipe escolar e planejamento de intervenção. A dinâmica do estágio 
respeitava o número de horas em campo, mas todos tinham que desenvolver atividades mínimas, que incluam realizar: 
a) atividades envolvendo familiares dos alunos; b) atividades envolvendo professores e equipe escolar e c) atividades 
envolvendo alunos. As principais atividades desenvolvidas foram relativas à sexualidade infantil (com famílias, 
professores e alunos), orientações familiares, reflexões sobre práticas pedagógicas docentes em HTPC e 
individualmente, reflexões sobre importância da mediação adulta e do brincar como potencializador do 
desenvolvimento infantil, importância das regras no contexto escolar/familiar, recreios dirigidos, resolução de conflitos, 
aproximação escola-família e tomada de decisões junto à gestão. Ao final do estágio, realizou-se reunião com todos os 
estagiários e gestores para apresentação dos resultados e aplicação de um questionário de avaliação da parceria. Os 
principais resultados obtidos foram: a) ampliação do contato da comunidade com o profissional da psicologia 
educacional, b) enriquecimento da formação dos estagiários pela experiência embasada num constante movimento 
entre teoria e prática, mediada pelas supervisões e estudos em grupo e c) avaliação positiva dos gestores, tanto pela 
postura profissional dos estagiários, como pela ampliação da visão sobre o papel deste profissional na escola. A 
parceria foi inovadora na região e criou a oportunidade de ampliar o campo de atuação da psicologia educacional, 
tanto pela disseminação do seu papel na direção de uma prática crítica, como pela inserção do estudante de psicologia 
no exercício profissional. Esta proposta mostrou-se efetiva para a formação de psicólogos educacionais neste 
município, comprometidos com uma educação de qualidade para todos e rompendo com práticas hegemônicas que 
ainda buscam nos indivíduos isoladamente as causas e explicações para os problemas escolares. 
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SALA 503 
 
HORA DO SONO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL NA 
ORGANIZAÇÃO DA ROTINA ESCOLAR 
Jéssica de Meira, Janaína da Cunha Presotto 

A educação infantil, além de potencializar o desenvolvimento global da criança, deve garantir o cumprimento dos seus 
direitos, entre eles: o de brincar, a socialização, o sono, a alimentação etc. A hora do sono, por exemplo, deve ser um 
momento agradável em que a criança possa descansar, respeitando-se o ritmo de dormir e de acordar  de cada uma 
delas. Todo esse processo envolve uma rotina e condições (físicas e sociais) que propiciem uma melhor qualidade no 
sono, sendo importante um ambiente escuro, limpo, calmo, temperatura agradável, roupas adequadas, colchões 
macios e pessoas preparadas para acolher e proporcionar essas condições descritas. Este trabalho retrata uma 
proposta implementada numa escola de educação infantil municipal por duas estagiárias de psicologia educacional 
inseridas nesse contexto. Umas das experiências do estágio foi trabalhar com as educadoras do Maternal I sobre o 
momento do sono, pois uma das demandas do local era a dificuldade das educadoras em organizar as crianças para 
dormir, o que causava estresse na relação adulto-criança. O enfoque teórico utilizado foi o da Análise do 
comportamento, sendo objetivo proporcionar as condições mínimas para a hora do sono, discutir a importância desse 
momento com as educadoras e garantir que esse momento fosse agradável e prazeroso para as crianças. Os materiais 
utilizados envolveram o uso de TNT, papel celofane, cola quente, arame, EVA, lápis de cor, músicas de ninar, e 
fotocópia de texto para leitura. As atividades desenvolvidas consistiram na confecção de uma cortina de TNT com 
recortes de estrelas e lua colados no pano, a produção de ursos de EVA, utilização de Cd infantil com músicas de ninar e 
leitura e reflexão de texto com as educadoras sobre a importância do sono. Todas essas atividades foram organizadas 
pelas estagiárias com o auxilio das educadoras e da gestão escolar, que forneceu todo o material. Os resultados 
alcançados foram: a) criação de ambiente escuro facilitador para o sono das crianças; b) estabelecimento de rotina com 
a apresentação de música de ninar e ambiente escuro; c) esclarecimento de dúvidas e adequações nas práticas das 
educadoras para o momento do sono; d) aumento do número de crianças dormindo em um curto espaço de tempo. O 
trabalho se mostrou efetivo, pois teve a parceria das educadoras que se engajaram nas atividades e, entre elas, 
planejaram uma rotina que proporcionasse maior conforto e segurança para as crianças. É importante ressaltar que 
cada local necessita de planejamento de estratégias específicas para atendimento de suas demandas, mas trabalhos 
como esse podem servir de modelo a ser implementado em outras instituições, considerando seu baixo custo e 
efetividade, sobretudo para contribuir com condições de ensino mais adequadas às crianças da educação infantil. 
Palavra-chave: educação infantil, estágio supervisionado, rotina escola 
 

 INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL COM ADOLESCENTES EM PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE 
TRABALHO 
Lucian da Silva Barros, Maria Izabel Calil Stamato 

A Aprendizagem Profissional caracteriza-se como a formação técnico-profissional ministrada ao adolescente ou jovem, 
segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor, a partir de atividades teóricas e práticas, organizadas 
em tarefas de complexidade progressiva e fixadas por um contrato de aprendizagem. Segundo o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), a Aprendizagem Profissional é um direito, dando-lhe tratamento alinhado ao princípio da 
proteção integral à criança e ao adolescente. O presente trabalho visa discutir uma proposta de intervenção 
psicossocial, realizada com um grupo de adolescentes em preparação para o mercado de trabalho, pertencentes a um 
Centro de Aprendizagem Profissional localizado na região da Baixada Santista no estado de São Paulo, que atende 
adolescentes de 14 a 18 anos de ambos os sexos. A idéia foi possibilitar aos adolescentes um espaço de reflexão, 
criação, desenvolvimento e crítica em torno do tema Trabalho. Foram pensados para a proposta dez encontros, com 
duas horas de duração cada, divididos em três módulos: o primeiro, Adquirindo Conhecimentos: de Si, do Outro e do 
Mundo; o segundo, Adolescente Trabalhador: Explorando as Dimensões do Mundo e do Trabalho; e o terceiro, 
Construindo Projetos de Vida: Um Caminho para o Futuro. O trabalho abrangeu diretamente as áreas da Psicologia da 
Educação e Psicologia do Trabalho, configurando-se como um projeto de Educação para o Trabalho. Tendo como ponto 
de partida as características de um Grupo Operativo na perspectiva de Ensino-aprendizagem, no qual há sempre a 
importância do “Aprender a Aprender”. Como técnicas, foram realizadas atividades em grupo e individuais, 
apresentação de vídeos, debates, entre outras. Foram trabalhados temas como: Trabalho; Emprego; Profissão; 
Curiosidade; Interesse; Respeito; Convivência, Salário; Dinheiro; Consumo; Sustentabilidade; Hierarquia Organizacional; 
Economia Solidária; Carreira Profissional; Projeto de Vida; entre outros. O projeto abrangeu cento e trinta 
adolescentes, divididos em três grupos com pouco mais de quarenta adolescentes em cada um. Em cada grupo foram 
realizados os dez encontros previstos, totalizando ao final trinta encontros. Cada grupo apresentou uma dinâmica 
diferenciada, sendo sempre necessário um posicionamento mais personalizado e que fosse de encontro às expectativas 
existentes. Como resultados deste trabalho, é possível destacar que: ocorreu ao final do processo, maior integração e 
amadurecimento de todos os envolvidos (adolescentes e profissionais); despertou maior interesse dos jovens por 
questões referentes a suas futuras vidas profissionais; e possibilitou uma maior atenção à construção de um Projeto de 
Vida mais consciente, pessoal e único em todos. Todos estes pontos puderam ser percebidos por meio da evolução 
(qualitativa e quantitativa) dos trabalhos apresentados pelos adolescentes durante os encontros e no modo como 
passaram a se posicionar frente à instituição e em outros diversos espaços. O trabalho trouxe ainda à instituição a 
necessidade de uma revisão constante de seu trabalho, para que este possa ser realmente voltado para os 
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adolescentes e suas necessidades, auxiliando ainda para o aprimoramento da formação do jovem aprendiz, incluindo 
questões atuais que não constavam no projeto pedagógico do curso de formação.   
Palavras-chave: Adolescência; Aprendizagem Profissional; Mercado de Trabalho; Educação para o Trabalho. 
 

O TRABALHO COMO CONSTITUINTE DO PSIQUISMO HUMANO: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 
HISTÓRICO-CULTURAL 
Lilian Aparecida Cruz Dugnani, Vera Lúcia Trevisan de Souza 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa mestrado intitulado “Os sentidos do trabalho para o 
orientador pedagógico: uma análise da perspectiva da Psicologia Histórico-cultural” e que objetivou investigar quais são 
os sentidos configurados do trabalho pelo orientador pedagógico a partir da observação das relações que estabelece 
com os agentes que constituem o contexto escolar. Adotou como referencial teórico-metodológico a Psicologia 
Histórico-cultural, sobretudo os conceitos de Vigotski, Leontiev e alguns de seus leitores. Como procedimentos de 
coleta de dados foram utilizados gravações em áudio de duas entrevistas semiestruturadas, e de dois encontros de 
intervenções realizados com a equipe gestora da escola. Os resultados revelam que a configuração do trabalho como 
missão, pelo orientador pedagógico, inviabiliza o estabelecimento de parcerias com os diversos atores escolares, e o 
conduz à priorização da resolução de problemas “emergenciais” em detrimento de ações planejadas que poderiam 
promover transformações da realidade escolar, principalmente a formação continuada de professores. Conclui-se que 
ao tentar tomar para si a responsabilidade pela resolução de todas as demandas e diante da impossibilidade de atendê-
las o orientador pedagógico configura sua função como solitária, e impossível de ser realizada, sentindo-se enganado e 
abandonado pelos demais agentes escolares. Tal modo de agir resulta no sofrimento e constante adoecimento deste 
profissional, o que reafirma a importância do trabalho do psicólogo na escola, como mais um dos agentes promotores 
de ações que possibilitem o estabelecimento de relações mais saudáveis e que resultem no desenvolvimento e bem 
estar dos sujeitos, sobretudo dos alunos, objetivo maior da educação escolar. 
Palavras chave: Orientador pedagógico, sentidos do trabalho, Psicologia Histórico-cultural, Psicologia escolar. 
 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM ESCOLA PÚBLICA: NOVOS CAMINHOS DE ACESSO E 
DEMOCRATIZAÇÃO 
Lucian da Silva Barros, Kátia Barbosa de Lima Amorim, Denise D'aurea-Tardeli 

A Orientação Profissional configura-se nos dias de hoje como uma das práticas mais emergentes e necessárias na 
atuação do psicólogo nos contextos escolares e educacionais, tanto para o trabalho com adolescentes como com 
adultos. No decurso de sua recente história é possível constatar que está prática sempre esteve a disposição das classes 
mais favorecidas de nossa sociedade e ligada a um modo de exclusão social, negando aos menos favorecidos o acesso a 
orientação em suas vidas profissionais e carreiras. O presente trabalho visa discutir os aspectos envolvidos na 
construção de uma prática de Orientação Profissional no contexto das escolas públicas, tendo como objetivo identificar 
os fatores que influenciam e determinam seu acesso e democratização efetiva. Partindo de uma experiência prática 
realizada no ano de 2011 em uma escola técnica estadual, localizada na região da baixada santista no estado de São 
Paulo, a proposta teve como desafio inserir no contexto desta escola a Orientação Profissional de forma 
compromissada e ética, visando possibilitar um maior acesso deste serviço às populações até então negligenciadas e 
ainda a construção de novos modelos de intervenção cada vez mais contextualizados. O trabalho desenvolvido teve 
como fundamentação teórica os conceitos da Psicologia do Desenvolvimento e principalmente da Psicologia Sócio-
Histórica. Foram realizados nove encontros de orientação, com duas horas de duração cada, no período oposto em que 
os alunos estudavam. Como técnicas utilizadas destacam-se a aplicação de dinâmicas de grupo, questionários para 
discussões e dramatizações individuais ou grupais, sendo importante destacar que nesta intervenção não foram 
utilizados testes psicológicos.  O trabalho abrangeu os cento e vinte alunos que cursavam o terceiro ano do ensino 
médio, sendo realizadas divulgações nas salas de aula e murais da escola, e também um encontro geral com todos os 
alunos no auditório da escola, sendo recebidas um total de trinta e sete inscrições. Iniciaram o processo de Orientação 
Profissional vinte e cinco adolescentes divididos em dois grupos, sendo um grupo com inicio em março e outro com 
inicio em agosto de 2011. Concluíram o processo total de Orientação Profissional doze adolescentes, sendo possível 
considerar que ocorreu um salto qualitativo na forma com que os mesmos pensavam e concebiam a escolha de suas 
profissões. Os adolescentes puderam refletir e considerar melhor sua escolha e fazer dela algo único e somente seu, 
passando a ter mais consciência a respeito dos determinantes envolvidos em tal processo (família, meios de 
comunicação, sociedade em geral, entre outros). É possível considerar também a existência de uma grande mobilização 
na escola em torno do tema da escolha profissional, havendo ainda maior sensibilização do tema por parte dos 
professores, da direção da escola e também familiares, gerando o desejo pela continuidade do trabalho no presente 
ano. Possibilitar o acesso e a democratização da Orientação Profissional, nos mais diversos espaços e principalmente 
nas escolas públicas é um grande desafio, já que está é uma prática em construção, mas este é um desafio que deve ser 
enfrentado por todos os profissionais que buscam a justiça e a igualdade social. 
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SALA 504 
 
A AVENTURA ESTÁ LÁ FORA: APRENDIZAGEM, AFETO, SUTILEZA E CUMPLICIDADE POR MEIO DA ARTE 
Amanda Moraes Mondini, Cláudia Elizabete da Costa Moraes Mondini 

A passagem do quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental é um momento de mudanças significativas para os 
alunos e por isso pode acarretar algumas dificuldades. Este trabalho objetiva promover reflexões sobre a utilização de 
textos fílmicos na formação de leitores, aliando-se a isso o suporte social para o enfrentamento de adversidades 
causadas pela situação de transição do EF I para o EF II. Para tanto serão descritos os resultados da oficina pedagógica 
“Obrigada pela aventura. Agora parta[m] para a próxima” criada para o projeto “Literatura e Cinema nas Escolas”, da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal, seu objetivo é desenvolver práticas pedagógicas que 
promovam a formação de leitores críticos e conscientes a partir da exploração de relações entre literatura e cinema. A 
leitura é compreendida como habilidade comum a todo ser humano de sentir a realidade que o cerca e de envolver-se 
ou contemplá-la de acordo com suas vivências. Literatura e cinema se complementam, pois quase todo filme inicia-se 
no escrito que a montagem cinematográfica transforma em imagens e ação. Assim como o objeto literário, o objeto 
fílmico também é fonte e resultado de leituras e ambas traduzem e recriam realidades. As oficinas, onze ao todo, foram 
realizadas no município de Ladário, Mato Grosso do Sul, através de parceira entre a Secretaria Municipal de Educação e 
o curso de Letras da UFMS, atendendo 397 alunos. No início das atividades era feita uma reflexão sobre o sexto ano e 
os alunos expunham seus medos e expectativas, sendo levados a refletir sobre as transformações e o inevitável 
encontro com o desconhecido. Em seguida era exibido o filme “Up - Altas Aventuras”, da Disney/Pixar, com posterior 
discussão de temas atuais, com destaque para: ajuda ao próximo, apoio social, concretização de um sonho e projeto de 
vida. O nível de participação dos alunos foi muito satisfatório. A leitura das relações de afeto entre os personagens 
despertou muito interesse nos alunos, eles mesmos enfatizavam o gradual e mútuo apoio no enfrentamento às 
dificuldades. Baseados na relação entre Russell e o Sr. Fredricksen os alunos escolheram uma pessoa significativa e 
escreveram-lhe uma carta; alguns tiveram dificuldades, demonstrando receio e insegurança. Conforme tais aspectos 
eram percebidos, orientávamos individualmente os alunos, procurando dar-lhes exemplos e também autoconfiança. Na 
dinâmica de encerramento foram enfocados sonhos e objetivos de vida. Também aqui se percebeu que alguns alunos 
sentiam muita dificuldade para escrever, demonstrando estranheza pela proposta e falta de familiaridade com 
atividades que fogem da “rotina” escolar.  Por fim, retomávamos uma parte muito importante do filme, quando o Sr. 
Fredricksen lê no Livro de Aventuras da Ellie a frase título da oficina, enfatizávamos que aquela vivência era uma 
aventura para nós. Pedíamos a eles que lutassem para alcançar seus objetivos e superar as dificuldades, valorizando os 
pequenos detalhes das suas vidas e que aproveitassem ao máximo o convívio com as pessoas significativas, como Ellie 
fez ao lado do amado Carl. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA E CINEMA; CONTEXTO ESCOLAR, APOIO SOCIAL; MUDANÇAS.  
 
 

“CLOSER – PERTO DEMAIS”, DE MIKE NICHOLS: UMA ANÁLISE EM PSICOLOGIA DA ARTE E 
IMPLICAÇÕES PARA PRÁTICA EDUCACIONAL. 
Adriana Yamamoto Kobayashi, Caroline Felipe da Silva Lima, Lissa Kawai, Alex Moreira Carvalho 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o filme Closer – Perto Demais, de Mike Nichols (EUA, 2004). Para tal, 
foi utilizado o método objetivo analítico desenvolvido por Vigotski. Uma decorrência deste objetivo foi o estudo da 
utilização do cinema no processo ensino-aprendizagem, especialmente no que se refere ao levantamento da forma 
artística que coloca em cena temas psicológicos da contemporaneidade. Assim, a análise partiu da sensibilidade à 
forma fílmica, isto é, da linguagem cinematográfica, para que se pudesse identificar as possíveis reações estéticas dos 
receptores. Para o registro das cenas, foi utilizado um esquema, no qual foi possível descrever os episódios, a forma e a 
interpretação que esta possibilita. Os resultados foram apresentados em temas que foram construídos, a partir da 
leitura do esquema de análise. Os temas analisados foram: Encontros: O papel do acaso; As características dos 
encontros; Disputa do Poder entre homens e mulheres; Aproximação e afastamento: uma relação dialética; Entre a 
verdade e a mentira e Narrativa que se passa no meio urbano. Considerou-se importante o método de análise que 
permitiu uma atenção focada nos elementos fílmicos, e a partir daí uma interpretação mais elaborada da película. 
Espera-se que este trabalho possa aprofundar a utilização deste método. Em síntese, pode-se considerar que em um 
mundo que perdeu sua crença nas grandes narrativas que prometiam um mundo mais justo, melhor para todos; que 
faz do presente o império da existência; que despreza o autoconhecimento individual; onde predomina o campo da 
ciência e onde há uma identificação do ver e do saber (aparência e essência), a subjetividade privatizada, objeto da 
psicologia, tende a se transformar em um modo de ser que faz do narcisismo sua marca que, mais do que nunca, 
paradoxalmente, vive em função do outro. 
 

A ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO E A PESQUISA COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E OS CONTEXTOS EDUCATIVOS PRÉ-ESCOLARES. 
Eliza Maria Barbosa 

O trabalho resulta de um esforço intelectual e acadêmico no sentido de efetivar uma proposta que articule ensino, 
pesquisa e extensão, reconhecendo a interligação essencial entre essas atividades, na medida em que possibilitam uma 
reflexão rigorosa e apresentação de alternativas para as demandas ou problemas da comunidade acadêmica e escolar. 
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Articula-se na interface dos campos teóricos da Psicologia e da Educação por seu propósito de favorecer o uso com 
propriedade, pelos futuros pedagogos, dos instrumentos necessários a construção dos conhecimentos pedagógicos e 
científicos pertinentes à atividade docente.  Os dados apresentados resultam das intervenções realizadas pelos alunos 
do Curso de Pedagogia pela disciplina: Ações Pedagógicas Integradas e tem como objetivo, permitir-lhes caracterizar 
diversos elementos intra-escolares, que vão desde a estrutura e funcionamento das instituições, até uma 
caracterização mais específica que diz respeito aos aspectos do desenvolvimento intelectual das crianças ali atendidas, 
com vistas à proposição e execução de ações pedagógicas que se mostrem necessária pela análise dos dados obtidos. 
Nossos objetivos resumem-se em desenvolver com os alunos do curso de Pedagogia instrumentos de observação que 
se mostrem eficientes para a coleta dos dados pretendidos, refletir sobre o trabalho educativo escolar como o meio 
mais importante de adaptação e desenvolvimento das principais estruturas cognitivas das crianças e ainda 
compreender criticamente as contribuições e limites que as áreas de conhecimento, mais especificamente a Psicologia, 
dão aos processos educativos. Para fins metodológicos foram construídos protocolos de observação de episódios que 
evidenciam o repertório linguístico das crianças de 05 anos de idade, bem como a identificação de como a introdução 
de um signo externo, pode favorecer-lhes o uso consciente de palavras cotidianas e a aquisição de novas. Foram 
realizadas sondagens com aproximadamente 150 crianças que têm 05 anos de idade, atendidas em três Centros de 
Recreação (CER) do município de Araraquara-SP. Os dados serão analisados a partir das contribuições da teoria 
Histórico-Cultural. 
Palavras-Chaves: Desenvolvimento humano; Educação Infantil; processos de aprendizagem. 
 

SALA 505 
A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E A EDUCAÇÃO INFANTIL: APROPRIAÇÕES E RUPTURAS 
TEÓRICAS 
Janaina Cassiano Silva, Alessandra Arce Hai 

Historicamente as teorias psicológicas que desmembram o desenvolvimento infantil em físico, cognitivo e emocional 
vêm se sobrepondo àquelas que adotam a constituição da criança e sua humanização pela via da concepção de um 
sujeito concreto, dentre estas a Psicologia Histórico-Cultural. Perante essa observação, algumas questões surgiram, 
dentre elas: Como a Psicologia Histórico-Cultural tem sido apropriada no campo educacional brasileiro? Essa 
apropriação reforça a constituição de pedagogias psicológicas ou do psicologismo? Qual(is) a(s) relação(ões) 
estabelecida(s) entre os teóricos da Psicologia Histórico-Cultural com estudiosos de outras correntes? Como e por que 
se deu essa interface? Assim, a hipótese que passa a nortear esta tese, financiada pela FAPESP, é a de que ocorre uma 
apropriação equivocada dos preceitos da Psicologia Histórico-Cultural, fato este não vinculado a questões individuais e 
sim, fruto do modo como essas ideias foram inseridas no Brasil, visando fazer coro com o discurso hegemônico no 
campo das ideias pedagógicas, o neoprodutivismo e seus variantes (neoconstrutivismo e neo-escolanovismo). E isso 
reforça a constituição de pedagogias psicológicas ou do psicologismo presente na educação brasileira, porém é possível 
retomar o lugar da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem na educação infantil brasileira a partir da 
Psicologia Histórico-Cultural reinserindo a constituição da criança e de sua humanização pela via da concepção de um 
sujeito concreto. Desta forma, esta tese tem como objetivo geral apreender e analisar como tem ocorrido a 
apropriação dos pressupostos teóricos da Psicologia Histórico-Cultural pela área da educação infantil durante a 
primeira década do século XXI. Para tanto foi realizado um levantamento bibliográfico dos documentos oficiais do 
Ministério da Educação, bem como de produções acadêmicas (teses) relacionadas à Educação Infantil nesse período 
(2000 a 2009). A pesquisa dividiu-se em quatro etapas: 1) identificação do material documental existente; 2) leitura 
exploratória; 3) levantamento das categorias e 4) levantamento dos autores soviéticos trabalhados nos documentos e 
análise. Serão utilizadas como categorias de análise as concepções de: desenvolvimento infantil, zona de 
desenvolvimento proximal e brincar/jogo de papéis sociais. Como procedimentos metodológicos foram selecionados as 
cinco categorias propostas por Demerval Saviani, a saber: o princípio do caráter concreto do conhecimento histórico-
educacional; a perspectiva de longa duração; o olhar analítico-sintético; a articulação do singular e do universal e a 
atualidade da pesquisa histórica. Ao final do trabalho, a intenção é oferecer elementos que auxiliem no debate sobre a 
possibilidade de retomar o lugar da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem na educação infantil brasileira a 
partir da Psicologia Histórico-Cultural e do movimento destacado por Demerval Saviani relativo à definição atribuída às 
ideias pedagógicas na sequência das transformações históricas. 
Palavras-chave: educação infantil; psicologia histórico-cultural; desenvolvimento infantil; história das ideias 
pedagógicas. 
 

ARTE COMO MANIFESTAÇÃO DA SENSIBILIDADE ARTÍSTICA NO CAOS DA LOUCURA: PENSANDO O 
ENSINO DE PSICOLOGIA 
Alex Moreira Carvalho, Juliana Stella Sant'ana, Raquel Suriano, Priscila Vieira de Almeida 

A experiência de estágio básico em psicologia teve início com a escolha de um tema. Foram apresentas pelos 
integrantes do grupo três propostas: uma análise do eu lírico feminino nas canções de Chico Buarque de Holanda, 
especialmente do efeito estético, isto é, destas músicas, no público feminino; uma avaliação do papel da música no 
âmbito das religiões, já que tal forma de arte faz parte de práticas religiosas e por fim um trabalho na área das artes 
plásticas. O grupo, tendo a informação que o tema artes plásticas tinha sido pouco trabalhado dentro desse estágio, 
optou por estudá-lo. Começou-se então a pensar sobre qual artista abordar no trabalho. Em função da articulação de 
objetos do cotidiano em seu trabalho, escolheram-se as obras de Arthur Bispo do Rosário. Na medida em que a revisão 
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teórica era feita,sobretudo dos textos de Vigotski sobre arte e educação, duas questões norteadoras do trabalho 
apareceram: o que se poderia considerar como sendo arte? E, considerando o diagnóstico de esquizofrenia dado a 
Bispo do Rosário, haveria uma relação entre arte e loucura? Como se trata de um estágio que articula arte, psicologia e 
educação,uma vez que se trata de refletir sobre o ensino de fenômenos psicológicos, tais perguntas foram feitas tanto 
para psicólogos-professores que investigam tal fenômeno como para artistas plásticos.  Levando-se em conta todos os 
relatos, observa-se a delimitação da arte como um trabalho de forma, expressão e produção de conhecimento, o que 
confirma a revisão feita neste trabalho de estágio sobre o conceito de arte. Vale ressaltar que, para a colaboradora A, 
por exemplo, é a organização da obra que faz surgir uma poética, sempre historicamente datada (daí ela falar em 
“poética contemporânea”) e que não é a loucura que explica a arte, mas a arte que expressa modos de ser dos 
humanos, como afirma Frayze-Pereira. Ao conceber a arte como forma, expressão e com valor cognitivo, os depoentes 
situam, como Heller, este tipo de experiência no campo da memória e do autoconhecimento humanos. 
 

AS TRIBOS DA PSICOLOGIA: A RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO NA ESCOLHA DAS ABORDAGENS 
PSICOLÓGICAS 
Vinicius Silva Lopes 

O Presente trabalho tem por objetivo compreender como a relação professor  aluno influencia na escolha da futura 
vertente teórica e a formação da futura  identidade profissional no período de graduação do curso de Psicologia. 
Para a realização de tal estudo, utilizaremos o marco teórico do campo da Psicologia e Ciências Sociais, considerando 
nosso objeto de estudo como fruto da interação biopsicossocial. O grupo teve como motivação a curiosidade 
proveniente de uma observação na vida cotidiana sobre a relação entre alunos e professores no curso de Psicologia da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Observamos na nossa prática cotidiana que a figura do professor tem grande 
relevância para os alunos no que se refere à aproximação com determinadas abordagens. Decidimos, então, nos 
aprofundar na compreensão deste fenômeno observado em sala de aula. O trabalho está apoiado em teorias de Freud, 
Adorno, Abraham, Torok e Sartre. Foram feitas revisões bibliográficas desses pensadores que dialogassem com o 
material retirado das entrevistas, para que pudéssemos chegar a uma conclusão. 
 
 

AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO DA QUEIXA ESCOLAR E A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Hilusca Alves Leite, Marilene Proença Rebello de Souza 

Este trabalho tem como finalidade expor um caso de atendimento de queixa escolar, destacando os procedimentos e a 
orientação teórica que embasaram tal atendimento. Pretende-se pontuar a respeito desse atendimento, bem como 
trazer proposições de formas de atuação pautadas na Psicologia Histórico-Cultural. Para esta teoria o desenvolvimento 
humano e a aprendizagem são interligados e dependentes das apropriações que o indivíduo faz do seu ambiente 
cultural. O caso discutido foi de um atendimento realizado em uma clínica-escola de Psicologia vinculada a uma 
Universidade da região noroeste do Paraná. Os atendimentos são realizados por alunos/estagiários do 5º ano do curso 
de Psicologia ao qual a clínica escola está vinculada, sendo que estes passam semanalmente por supervisões com 
profissionais da psicologia. Após selecionar um caso, foram feitas anotações a seu respeito, como por exemplo: número 
de sessões; de que forma foi realizada a avaliação da criança; qual era a queixa principal; quais pontos importantes 
puderam ser observados nos relatos de cada encontro; e como foi finalizado o atendimento. Conclui-se que o desfecho 
do atendimento poderia ter sido outro se houvesse a compreensão de que o profissional também pode atuar como um 
mediador e não como expectador do desenvolvimento da criança. Porém, o que se percebeu ao ler os relatos do 
prontuário a paciente saiu do mesmo jeito que entrou, com as mesmas queixas por parte da mãe e da escola. 

 
SALA 506 
 
TRABALHO DOCENTE DAS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR 
PAULISTA 
Vanessa Cristina Alvarenga 

O aprofundamento da literatura deixa evidente que as reformas educacionais trouxeram mudanças significativas tanto 
para a gestão escolar quanto para o trabalho dos professores que vêm enfrentando processos de precarização e 
intensificação, ao invés da sonhada profissionalização docente. A análise da literatura recente mostra claramente que 
os professores, diante de todas as mudanças que estão ocorrendo na realização de sua função, estão passando por um 
processo de precarização do trabalho, que pode ser percebido pela perda/alteração de direitos trabalhistas e 
previdenciários, incluindo arrocho salarial, acarretando instabilidade e precariedade em seus empregos. E também por 
um processo de intensificação do trabalho docente, que pode ser constatado pela sobrecarga de trabalho aliada a 
cobranças e pressões quanto à realização de suas atividades, comprometidas pela falta de tempo que prejudica o 
planejamento e organização de sua prática pedagógica. Mas geralmente os estudos e pesquisas se voltam para as 
condições de trabalho dos professores do ensino fundamental e médio. E na Educação Infantil, será que também há 
precarização e intensificação do trabalho docente? Constata-se que a temática do trabalho docente nessa etapa 
educacional é pouco estudada, tendo as pesquisas o foco mais voltado para as questões institucionais e as crianças. Só 
bem recentemente alguns estudos sugerem pistas que podem corroborar com a hipótese de que as professoras de 
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Educação Infantil podem estar sendo submetidas a processos de precarização e intensificação do seu trabalho. Assim o 
presente estudo tem como objetivo investigar se as professoras de pré-escola (com formação/habilitação e carreira) 
estão também sendo submetidas a processos de precarização e intensificação do trabalho docente que atingem seus 
colegas dos demais níveis de ensino? Tendo em vista que responder tais questões pressupunha analisar um contexto 
escolar em que as condições de profissionalização das professoras estivessem asseguradas, optou-se por investigar as 
professoras de pré-escola da Prefeitura do Município de Araraquara, cujo projeto para essa etapa educacional é 
destacado como pioneiro no país, inclusive pelas regras de contratação e carreira de seus professores desde a década 
de 1980. Assim foram realizadas as seguintes atividades: observações e entrevistas informais com professoras de três 
diferentes Centros de Educação e Recreação (CERs), participação em curso para professoras iniciantes na rede, 
entrevista com a coordenadora da pré-escola, entrevistas semi-estruturadas com seis experientes professoras e análise 
documental. Não podemos confirmar que as professoras do município vivem processo de precarização do trabalho, 
pelo contrário, a investigação aponta que as professoras araraquarenses partilham condições de trabalho que lhes 
asseguram boas condições de profissionalização. Porém, os dados nos alertam para dois possíveis riscos de 
precarização do trabalho docente que podem estar ocorrendo, e precisam ser enfrentados: a ampliação de atribuição 
de aulas mediante “carga suplementar” e alteração nas regras para concessão de aposentadoria. Por outro lado, os 
depoimentos das professoras sugerem a presença clara de indícios de intensificação do seu trabalho docente, que 
podem ser constatados seja pela dupla jornada de trabalho a que foram submetidas, em decorrência de necessidade 
financeira, seja pelo comprometimento do tempo das professoras para planejarem e organizarem seu trabalho 

TREINAMENTO DE PROFESSORES PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS INTERPESSOAIS EM CRIANÇAS- ESTUDO PILOTO. 
Luciana Carla dos Santos Elias 

Dificuldades de relacionamento são frequentes em ambientes educativos coletivos, o que constitui condição 
preocupante, pois a exposição cotidiana da criança a situações de confronto ou rejeição é condição de risco ao 
desenvolvimento. Dificuldades adaptativas precoces, expressas em altos níveis de problemas emocionais e/ou 
comportamentais no contexto escolar, têm sido associadas a trajetórias desfavoráveis; problemas de comportamento 
na meninice são preditores de resolução pobre das tarefas de desenvolvimento da fase, relativas ao desempenho 
escolar e ao relacionamento com os pares. Assim torna-se clara a relevância de trabalhos junto a professores que 
possam auxiliá-los no manejo de sala de aula, a fim de reduzir problemas comportamentais da sala e proporcionar um 
melhor aproveitamento acadêmico. Diante desse contexto o presente estudo (que faz parte de um estudo maior), teve 
como objetivo o treinamento de professores em Habilidades de Solução de Problemas Interpessoais (HSPI), de forma 
que esses pudessem utilizar tais conhecimentos junto às crianças em sala de aula, esperando-se assim a redução de 
problemas comportamentais e um melhor aproveitamento em sala de aula. Participam desse estudo inicial duas 
professoras da rede municipal de ensino de uma cidade do interior paulista, que foram sorteadas randomicamente. O 
treinamento das professoras compreendeu dois módulos um teório-prático e um de trabalho supervisionado. Ambos os 
módulos foram realizados na escola na qual as professoras lecionavam, em encontros semanais previamente marcados 
durante oito meses. As professoras responderam ao Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais (Social Skills Rating 
System) - formulário para professores- SRSS-BR, antes e após o treinamento como um todo. Os resultados apontaram 
diferenças significativas nas diferentes áreas que a escala avalia. Análises do relato das professoras durante o trabalho 
supervisionado foram realizadas, apontando maior envolvimento das crianças durante as aulas, redução de conflitos 
em sala, maior solidariedade entre as crianças, mais respeito às diferenças, maior paciência por parte das próprias 
professoras e facilidade frente a situações anteriormente vivenciadas ansiogênicas. Os resultados encontrados vão ao 
encontro da literatura que aponta a estreita ligação entre dificuldades comportamentais, dificuldades escolares e 
habilidades sociais. Frente a esses resultados pode-se inferir a importância de trabalhos de formação junto às 
professoras de forma que essas possam atuar auxiliando no desenvolvimento de HSPI que atuam como mecanismos de 
proteção no desenvolvimento. A partir desse estudo piloto, está sendo realizado um trabalho que vem oferendo o 
mesmo treinamento a um número significativo de professores da rede municipal de ensino da mesma cidade. Como 
mencionado anteriormente esse estudo está ligado a um projeto maior com diferentes desdobramentos, o qual foi 
submetido e aprovado pelo comitê de ética da FFCLRP-USP. 
Palavras-chave: dificuldades de comportamento, dificuldades escolares, desempenho acadêmico, sociabilidade e 
habilidades de solução de problemas interpessoais. 
  

QUE ESCOLA PODEMOS PENSAR A PARTIR DO PENSAMENTO DE D.W. WINNICOTT? 
Danuza Sgobbi Saes 

 A Educação contemporânea, reconhecidamente de baixa qualidade, atravessa muitas dificuldades e passa por um 
processo de modificação de valores e paradigmas. A Escola, uma das manifestações da educação, está no epicentro 
desta crise. Buscaremos neste Artigo contribuir com uma leitura do que pode ser uma concepção de Escola que 
privilegie o desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos e saúde psíquica, bem como, busque uma atuação 
criativa e profícua, tal exercício se dará através da revisão teórica da obra de D. W. Winnicott. O autor trouxe uma 
concepção singular acerca do desenvolvimento humano, natureza humana e se debruçou sobre diversos temas, 
inclusive, se dirigindo ao público leigo, bem como, para pais e professores. Apesar da educação não ser tema central 
em sua obra,podemos extrair dela, através de uma leitura hermenêutica, importantes contribuições para a Escola. 



COMUNICAÇÕES ORAIS 
Eixo 3. Intervenções no Processo de Ensino e Aprendizagem 

29 DE JUNHO 
LOCAL: Edifício Modesto Carvalhosa (Prédio T) 5º. e 6º. andares 

Horário: 15h30 às 17h 
 

 
59 

 

 A Escola, a partir desta perspectiva, é a primeira inserção da criança em um círculo social além da família e deve se 
adaptar às necessidades da criança em cada fase de seu desenvolvimento, através do conhecimento destas. Com a 
exploração do brincar, do espaço potencial, oferecer a possibilidade à criança de viver experiências emocionais e de 
aprendizagem em um ambiente suficientemente bom, isto é, capaz de proporcionar o uso da criatividade, permitir as 
experiências de instintualidade, através da comunicação, do contato pessoal, do apoio e do limite. O professor 
suficientemente bom é aquele capaz de oferecer estas oportunidades, não substituindo a mãe ou a família, mas 
oferecendo uma relação verdadeira e uma postura pessoal coerentes com esta proposta.  A escola, assim estabelecida 
pode não apenas oferecer uma segunda chance para a criança experienciar um ambiente bom e desenvolver-se 
emocionalmente, como proporcionar uma aprendizagem significativa. 
PALAVRAS CHAVE: Winnicott; Psicanálise; Escola; Educação. 

 

A CORAGEM DE APRENDER - A OFICINA PSICOPEDAGÓGICA COMO INTERVENÇÃO NA QUEIXA 
ESCOLAR 
Mônica Cintrão França Ribeiro; Andréa Chatah; Elizabeth Gomes da Cruz  

O atendimento à queixa escolar foi feito como modalidade de estágio por alunos do 9o semestre do Curso de Psicologia 
em uma escola pública na zona oeste de São Paulo. Foram utilizadas duas estratégias: plantões institucionais para 
atendimento a comunidade escolar e oficinas psicopedagógicas para o atendimento aos alunos indicados pela escola 
com dificuldade na área da leitura e da escrita. No total foram realizadas seis oficinas com o objetivo de promover um 
atendimento diferenciado e, para isso, utilizou-se como referencia as novas práticas em psicologia no atendimento a 
queixa escolar, visando especialmente retirar a criança da condição de “doente” em que foi colocada, trabalhando e 
fortalecendo os seus afetos para a aprendizagem. O grupo foi composto por cinco alunos do 6º ano (5ª série), com 
idades entre 11 e 12 anos. Através de atividades lúdicas, pretendeu-se compreender como os alunos percebem suas 
dificuldades e suas potencialidades, a escola e seus membros, para, a partir daí, poder pensar em novas estratégias que 
facilitassem a aprendizagem da criança e as formas de ensinar da instituição. O diálogo com os professores dos alunos 
nos plantões permitiu organizar estratégias interessantes para as oficinas bem como dar-lhes devolutivas sobre o 
trabalho psicológico realizado. Nosso objetivo é apresentar, neste trabalho, uma das oficinas, na qual foi feita a 
sondagem da escrita e a produção de um caderno. Durante esta oficina pudemos notar o significado atribuído pelos 
alunos ao caderno e a grande quantidade de emoções negativas que a atividade de escrita faz emergir nos alunos, 
como por exemplo, a resistência em arriscar-se, o medo de ser ridicularizado pelos colegas, o sentimento de 
incapacidade e fracasso. Ao acolher suas angústias abrimos espaço para o diálogo, muitas vezes não oferecido no 
cotidiano da escola e, com isso, pudemos compreender e desconstruir a maneira ameaçadora como os alunos 
percebem a didática e a sala de aula. Pode-se concluir também, a partir disso, que ao se estimular as potencialidades 
dos alunos, conversar abertamente sobre suas dificuldades, possibilita-se que se sintam encorajados e fortalecidos para 
se arriscarem e mais motivados para aprenderem, indicando ser esta uma boa estratégia de intervenção em psicologia 
escola em uma perspectiva crítica.  

Palavras chave: Psicologia Escolar; Queixa Escolar; Oficina Psicopedagógica; Plantão Institucional. 
 

SALA 507 
 
MERGULHO NA HISTÓRIA: EDUCAÇÃO SEXUAL NO BRASIL 
Camila Macedo Guastaferro 

A intersecção entre os campos educação e saúde não é uma prática inovadora na história de ambas ciências, 
apesar de ser apresentada incessantemente como uma nova política pública pelos governos que se sucedem 
tanto no Ministério da Saúde quanto da Educação, basta investigar sobre as concepções e prerrogativas que já 
discursaram sobre Educação Sexual em nosso país que encontramos espaço para problematizar como se dão as 
relações entre os dois saberes na prática do cuidado com o adolescente. Iniciamos com um breve panorama 
histórico contextualizando como a Educação Sexual já foi pensada e comunicada por poderes públicos, olhar 
marcado pelo desejo de explicitar como a Saúde e a Educação estavam presentes nesse cenário. Para realizar 
esse recorte que integrasse essas transformações, observamos o discurso presente em artigos e teses a partir do 
ano de 2007 que abordassem o termo “saúde e prevenção nas escolas”, por vezes descrito como projeto, 
programa ou marco na orientação das práticas disponíveis nas escolas para os adolescentes. Não surpreende 
encontrar coadunados ao termo as questões que envolvem a sexualidade, regulamentadas por políticas de 
controle epidemiológico das doenças sexualmente transmissíveis – preocupação sempre presente na 
contemporaneidade com o fenômeno da Aids – e dos impactos negativos de uma gravidez na adolescência. 

O ESPAÇO DA PSICOLOGIA ESCOLAR: APOIO AOS EDUCADORES DURANTE AS AÇÕES EM SEXUALIDADE 
Susete Figueiredo Bacchereti 

O tema sexualidade é uma questão que está sempre presente nos trabalhos voltados aos grupos de alunos, 
executados pelos estagiários de psicologia escolar, por perceberem que este é um espaço onde podem se 
colocar sem sofrerem retaliações. Embora este seja um tema que deveria ser trabalhado nas escolas, percebe-se 
ainda muita resistência acerca do mesmo. Invariavelmente, ao atuar junto ao adolescente, depara-se com uma 
série de valores e conceitos construídos ao longo de gerações, através da cultura e dos diversos mecanismos 
sociais como a religião, a política, a economia e, mais contemporaneamente, as comunicações midiáticas, cujos 
questionamentos são uma das etapas naturais do processo de educação sexual, independente da faixa etária do 
público atendido. Na última década, a educação sexual passou a ocupar espaço relevante em discussões e 
debates educacionais públicos entre acadêmicos, em seminários nas universidades e em congressos. Porém, nas 
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escolas - onde o trabalho deveria ser realizado – ainda estão presentes fatores que impedem a implementação 
de metodologias referenciadas, tanto por professores que se sentem inseguros ao lidar com a temática da 
sexualidade, quanto por diretores e coordenadores que anseiam a resposta social dos pais na desaprovação do 
conteúdo abordado, considerando “inadequado” ou de responsabilidade “privada da família”. Não é surpresa 
que projetos em sexualidade aplicados por estagiários de psicologia sejam avaliados positivamente pelo público 
beneficiado – os adolescentes – que necessitam de apoio e esclarecimento de muitas dúvidas que não estão 
apenas associadas ao simples contato com o conhecimento sobre gravidez ou doenças sexualmente 
transmissíveis, mas que demandam articulação com seus valores e anseios. Em contraponto, os diretores e 
coordenadores, declaram a ineficácia desses trabalhos, sugerindo até que não tenham continuidade. Procurando 
auxiliar os novos estagiários e supervisores da prática em psicologia escolar, o objetivo dessa apresentação é 
discutir como enfrentar as dificuldades e resistências através das experiências de atenção aos trabalhos de 
orientação sexual desenvolvidos em escolas públicas de São Paulo. 

VALE SONHAR: UMA METODOLOGIA EM EDUCAÇÃO E SAÚDE 
TAMARA PIRES DE MELO PETRIC 

Ao trabalhar com o tema da sexualidade juvenil, enfrenta-se um grande tabu, tanto para a família, que não sabe 
ou não se dispõe a conversar com o adolescente sobre sexo, quanto para a escola, que não está preparada para 
mais essa tarefa educacional. O professor assume centralidade quando o assunto é a busca de informação sobre 
sexualidade, dado constatado no último levantamento realizado pelo Instituto Kaplan com 1.149 adolescentes de 
13 a 19 anos, no qual 84% declararam que sua fonte de informação sobre DST é a escola e o professor. A 
graduação dos cursos de Pedagogia, Biologia e Ciências não inclui em sua grade a formação para lidar com a 
temática da sexualidade, deixando uma lacuna profissional que prontamente é testada quando os professores 
são inseridos no processo de escolarização dos jovens. A proposta desse trabalho é contextualizar a figura do 
psicólogo na criação e supervisão das metodologias em educação sexual, pois contribui com o olhar integrado 
das demandas do adolescente em educação e saúde, ferramentas para o manejo do grupo e, principalmente, 
com a supervisão técnica que é de extrema relevância ao formar os professores também como agentes de 
prevenção. Diante desse espaço, o Instituto Kaplan desenvolveu uma metodologia de trabalho em sexualidade – 
o Vale Sonhar – que facilita o manejo do tema em sala de aula e oferecem segurança para o professor realizar as 
oficinas de prevenção em sexualidade. Apresentaremos essa metodologia e sua adaptação no espaço Catavento 
Cultural e Educacional, contextualizando o trabalho das oficinas interativas que procura explicitar e discutir a 
vulnerabilidade individual – colocando o jovem diante de escolhas individuais, que serão feitas de acordo com 
suas crenças e informações – e a vulnerabilidade social – questionando as relações de gênero, relacionamentos 
familiares e a cultura que permeia o exercício da vida sexual do jovem. A interface entre educação e saúde são 
propostas na oficina interativa permitindo ao jovem um espaço para a percepção de sua vulnerabilidade e 
ampliando suas respostas em relação ao corpo, a suas escolhas reprodutivas e sexuais, ao seu olhar para a 
questão de gênero e para a diversidade. 
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A VISÃO DE PEDAGOGOS E ALUNOS DE PEDAGOGIA SOBRE “DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM” 
Paula Maldonado Rabelo, Elen Fernanda Nodari, Débora Cristina Fonseca 

O fracasso escolar tem sido muito discutido atualmente, e a maioria dos profissionais de educação e de saúde parece 
indicar como uma de suas principais causa os “distúrbios de aprendizagem”. Assim devido à ampla biologização, e o uso 
contínuo deste conceito no âmbito escolar, com aparente desconhecimento sobre seu significado, este estudo teve por 
finalidade conhecer a visão e ação dos pedagogos formados, ou em fase de formação, sobre os distúrbios de 
aprendizagem. Para a realização do presente estudo, utilizou-se de pesquisa qualitativa, sendo aplicado questionários a 
professores de escolas públicas e privadas da cidade de Rio Claro, que ministram aulas no ensino fundamental I (1ª a 4ª 
série) e professores em formação do curso de pedagogia da UNESP de Rio Claro. Os dados revelam que os professores 
fazem muitas confusões em relação aos significados dos termos “distúrbios”, “dificuldades” e “problemas”, assim como 
os alunos. Outra questão é que a maioria dos professores e alunos sente-se despreparados para lidar com as situações 
cotidianas na escola, quando se referem a alunos diagnosticados com “distúrbios de aprendizagem”, pois, segundo 
eles, a maioria não teve qualquer formação específica nesta área. Portanto, pesquisas nessa área são importantes para 
conhecermos as percepções dos professores e alunos em formação e podermos propor alternativas de formação que 
ajudem os professores a compreender melhor o que são “Problemas de aprendizagem”, “distúrbios de aprendizagem” 
e “dificuldades de aprendizagem”, possibilitando assim um avanço no mero discurso do diagnóstico de modo a 
potencializar esses professores para práticas mais inclusivas em sala de aula. 
 

COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS: O OLHAR DAS CRECHES. 
Karina Rocha Bueno, Mary Yoko Okamoto 

É notável a crescente demanda, em serviços de saúde pública, de queixas relacionadas ao comportamento apresentado 
por crianças. Chama a atenção, também, a idade dessa população, cada vez mais precoce, isto é, entre 4–5 anos. É 
importante pensar qual é a constituição de psiquismo e a noção de desenvolvimento infantil que está sendo utilizada 
como referencial e para caracterizar esses transtornos, Esses transtornos têm atribuído às crianças a responsabilidade 
por seus fracassos escolares, isentando assim o contexto social e escolar em que elas estão inseridas da culpa pelo não 
aprendizado. Apontamos a importância das creches neste contexto que constituem-se na instituição social que recebe 
as crianças desde idade precoce, e acompanha a sua evolução e desenvolvimento físico, cognitivo, social e afetivo. 
Portanto, seu papel é fundamental no tocante à compreensão da criança e suas formas de expressão, pois uma visão 
mais integradora e ampla das características do desenvolvimento infantil poderia contribuir para uma minimização 
desta intensa patologização da infância percebida atualmente. Nesta pesquisa de Iniciação Científica, buscamos 
compreender o comportamento infantil apresentado na escola e a visão das educadoras de crianças com idade de 4 e 5 
anos a respeito do comportamento infantil, verificando qual é a compreensão apresentada a respeito do 
desenvolvimento do comportamento infantil. Para atingir tais objetivos, realizamos observações da rotina numa Escola 
de Educação Infantil no município de Assis-SP e um grupo focal com professores para investigar o tema proposto. 
Método: Inicialmente foram realizadas observações da rotina vivida pelas crianças da faixa etária pesquisada em uma 
escola de educação infantil do município de Assis-SP e para a coleta de dados com as educadoras foi realizado um 
grupo focal do qual participaram 5 professores. O grupo focal foi gravado em vídeo e transcrito para a posterior análise.  
Resultados: Ao analisar o material, pudemos constatar que para os professores, a família é a principal responsável pelo 
desenvolvimento do comportamento infantil. Além disso, apontam que as maiores dificuldades encontradas em sua 
rotina de trabalho relacionam-se aos seguintes comportamentos das crianças: agitação, agressividade e carência. A 
visão é de que os pais são demasiadamente tolerantes com os filhos, não exercem sua função de autoridade e de 
limites, por isso, as crianças apresentam tais comportamentos e ocorre a sobrecarga na execução do trabalho do 
professor. Discussão: Diante de tais resultados, verificamos que a visão dos professores a respeito da causa do tipo de 
comportamento apresentado pelas crianças na escola concentra-se principalmente no ambiente familiar. O ambiente 
escolar é percebido como o receptáculo das crianças e seu comportamento e não como uma instituição comprometida 
com o seu desenvolvimento. Existe pouca tolerância para compreender o comportamento das crianças de uma forma 
mais ampla e integrada e já na educação infantil surge o apontamento daquelas crianças consideradas mais difíceis: 
agitadas, agressivas, carentes e apáticas. Verificamos que a agitação da criança no ambiente escolar pode ocorrer 
devido aos tipos de atividades desenvolvidas que oferecem pouco espaço para o brincar livre e para a expressão 
subjetiva das crianças. 
Palavras-chaves: Comportamento infantil, professores, família. 
 

CONSELHO TUTELAR E QUEIXA ESCOLAR 
Andreia Maria da Silva 

Com a missão de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente foi criado o Conselho Tutelar (CT). 
Este é definido pelo ECA  (Estatuto da Criança e do Adolescente - artigo 131) como: “um órgão permanente e 
autônomo, não-jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definidos nesta Lei” ou seja, ele representa uma contribuição direta na promoção, defesa e garantia dos 
direitos da população infanto-juvenil e é um operador da política de atendimento. Esta instituição também recebe 
solicitações de ajuda para resoluções de conflitos envolvendo tal população. Estas denúncias podem vir por intermédio 
da criança/adolescente, pais, escola, comunidade e instituições como saúde, educação e assistência social. Dentro 
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deste contexto o CT também recebe encaminhamentos relacionados a indisciplina no contexto escolar. A pesquisa de 
Souza e cols (2003) aponta que, quando se trata da relação aluno e escola aquele que mais solicita o auxílio do 
conselho tutelar é a escola. Os mesmos autores (pg 34) apontam que a modalidade de solicitação recai essencialmente 
sobre problemas de indisciplina, baixo aproveitamento e baixa frequência de alunos à escola, destacando meninos com 
maior incidência de encaminhamento a esta instituição. Neste cenário esta pesquisa teve como objetivo constatar qual 
intervenção o Conselho Tutelar realiza perante uma denúncia de indisciplina escolar. A metodologia aplicada utilizou o 
total de três conselheiros, equivalendo a 30% dos conselheiros tutelares que atuam em um município do Grande ABC, a 
coleta de material para esta pesquisa ocorreu em um encontro. Para todos os profissionais a pesquisadora após se 
apresentar levantou a seguinte situação: Uma escola faz uma denúncia contra um aluno indisciplinado. Que 
intervenção você faz? A partir desta colocação a entrevista foi iniciada. No decorrer de todas as entrevistas verificou-se 
um discurso de encaminhamento a saúde, notou-se que a lógica da patologização também é esta presente nesta 
instituição, àquela criança ou adolescente que possuí histórico de indisciplina escolar, na fala dos conselheiros tutelares 
entrevistados, possui algum problema que precisa ser analisado e acompanhado pela saúde. Ainda discutindo a 
patologização, em uma das entrevistas encontra-se o discurso da hiperatividade como justificativa de tal “anomalia”. A 
medicalização da educação ultrapassa os “muros” escolares e também se faz presente em todos os atores envolvidos 
com a escola? Somente um conselheiro entrevistado apontou a responsabilidades da escola nesta situação, 
questionando se esta havia esgotado todas as suas possibilidades de intervenção, o que é algo positivo, pensando na 
realidade de escola que nos é ofertado hoje. Os demais conselheiros apresentaram o discurso de individualização do 
problema sem pensar no tipo de escola que é ofertado hoje a população. Com base neste cenário apontado pode-se 
elencar a necessidade de intervenções no Conselho Tutelar no intuito de fortalecê-lo em suas estratégias de atuação 
tais como formações e também fortalecimento das políticas públicas para uma parceria efetiva na ação. Desta forma 
observaremos a consolidação de uma sociedade mais justa. 
Palavras Chaves: escola, indisciplina e conselho tutelar. 

 
EDUCAÇÃO EMOCIONAL POSITIVA 
Miriam Souza Castro Rodrigues 

O programa de Educação Emocional Positiva é uma capacitação aos educadores, onde os mesmos aprendem conceitos 
e atividades dos mais importantes teóricos da inteligência emocional como: Daniel Golleman, Martin Seligman, Mark 
Greenberg, Claude Steiner entre outros, juntamente com elementos da terapia cognitiva, em especial os esquemas 
mentais descritos por Jeffrey Young. É positiva, pois, a abordagem principal é a Psicologia Positiva desenvolvida por 
Martin Seligman, pesquisador e professor da Universidade da Pensilvânia, que afirma que o otimismo pode ser 
aprendido ao se ensinar crianças habilidades cognitivas e comportamentais.  Em países em que o programa de 
Educação Emocional foi incorporado observou-se a diminuição da violência e má conduta, melhor aprendizagem dos 
alunos, melhor habilidade social, diminuição dos casos de depressão, ansiedade e transtornos psicossomáticos.  “O 
modo certo de pensar” e a construção de esquemas mentais funcionais objetiva a diminuição das psicopatologias 
geradas por emoções perturbadoras. O programa inclui:   
• Otimismo aprendido x desamparo aprendido 
• Psicologia positiva conceituação e exercícios 
• Conceitos e atividades de Terapia Cognitiva 
• Conceitos básicos de neurociências e neuropedagogia 
• Distorções cognitivas 
• Esquemas mentais disfuncionais x funcionais 
• Como controlar a fisiologia das emoções 
• Comunicação Efetiva 
• Treinamento de assertividade 
• Evitando a manipulação 
• Programa PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) 
• Ensinando empatia 
• Como lidar com a raiva e com o medo. 
• Como lidar com a insegurança. 
• Conceitos de arteterapia. 
Método: O programa foi aplicado em uma escola particular de Educação infantil situada na zona leste de São Paulo, foi 
ministrado 6 encontros com 2 horas de duração para 9 professoras e 1 diretora. Os encontros ocorreram em uma das 
salas de aula. Foi utilizado recursos projetivos para a explicação dos conceitos, e também foi distribuído apostilas para 
todas educadoras com todo conteúdo do projeto. Resultado: Após a implementação da Educação Emocional Positiva, 
as professoras relataram que as crianças estão mais tranquilas e houve diminuição das brigas por causa dos 
brinquedos. A maioria relata que aprenderam a se comunicar efetivamente, após o treinamento da assertividade. 
Devido aos ótimos resultados, a diretora solicitou uma palestra sobre o tema para os pais. Discussão: Com os inúmeros 
casos de depressão, ansiedade, violência nas escolas, a Educação Emocional Positiva vem como uma complementação 
ao processo educativo, uma vez que ao se aprender o otimismo, e a se pensar corretamente, contribui para a 
construção de uma vida emocional saudável inibindo o surgimento das psicopatologias. E ao se capacitar os 
educadores, os mesmos possuem mais recursos e se sentem mais seguros, para lidarem com as questões emocionais 
dos alunos. 
Palavras chaves: educação emocional, capacitação para educadores, depressão infantil 
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SALA 509 
 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA NAS ESCOLAS 
Thaís Abasto Iglesias, Daniel Martins Ferraz, Neusa Maria Lopes Sauaia 

O ambiente escolar, onde crianças e adolescentes passam grande parte de seu tempo, serve como terreno importante 
onde violências podem ser detectadas, reproduzindo a dinâmica familiar e social. Sociedade e escola possuem uma 
estreita relação que espelha aspectos tanto positivos quanto negativos da comunidade. As escolas já não são 
consideradas lugares de proteção, mas assemelham-se a uma verdadeira prisão. Adotar medidas educativas e 
preventivas dentro das escolas, certamente ajudará no combate à violência. Esse projeto pretende contribuir para 
construção de cidadãos mais respeitosos e comprometidos com a sociedade onde vivem, auxiliando alunos em seu 
autoconhecimento, incremento da resiliência e construção de valores sociais que gerem tanto uma convivência sem 
violência quanto uma relação mais proveitosa e prazerosa com a aprendizagem. Incrementar fatores de proteção 
possibilita que crianças/jovens transformem adversidades em possibilidades. Este é um trabalho sócioeducativo 
realizado em escolas públicas de São Paulo, diretamente com grupos de alunos, formados por 25 alunos cada. 
Realizamos 8 encontros por grupo, trabalhando temas relacionados à problemática da violência, construindo um 
processo até o último encontro. São realizadas atividades teóricas e vivenciais, utilizando o Método Espiral, que baseia-
se em 5 pilares: Teoria Junguiana; Corpo; Símbolo; Resiliência;Vivência. A abordagem Junguiana aponta a visão 
prospectiva em lugar da visão causalista. O conceito de resiliência visa implementar e desenvolver recursos para o 
enfrentamento da violência. O símbolo atua como ponte que une mente e corpo na busca da auto-regulação, 
cumprindo a função de estruturar a personalidade. As vivências desenvolvem a auto-expressão, o autoconhecimento, a 
criação de vínculo entre as pessoas, o estímulo, a criatividade, a curiosidade e a regulação das emoções. Através das 
vivências e das sensações corporais, podem elaborar conteúdos de novas experiências e integrar recursos internos e 
externos de força e suporte. A intervenção em grupo propicia socialização e troca de experiências, permitindo o 
engajamento em novos e seguros vínculos, Além de exercitar limites, regras, respeito, empatia e liderança. Nosso 
público alvo são crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, alunos da rede pública escolar, que tenham algum histórico 
com violência. Trabalhamos com 8 grupos de alunos em 6 escolas públicas diferentes, nos quais obtivemos resultados 
apontados pela equipe e pelo corpo docente das escolas, indicando significativas mudanças no comportamento, nas 
relações e no aprendizado dos alunos participantes. Professores indicam que houve diminuição das dificuldades em 
concentração (em 2%) e leitura (em 8%) nos alunos participantes. 79% dos alunos atendidos relataram ter percebidos 
novos recursos em suas vidas, ao final de nossos encontros. Ainda, temos muitos resultados não mensuráveis, mas de 
tamanha relevância para o trabalho, onde alunos escrevem sobre suas mudanças de comportamento e de pensamento 
durante o processo que participaram conosco, apontando: diminuição da agressividade; o estabelecimento de um 
relacionamento mais respeitoso com os colegas, professores e a comunidade; melhor interação com a família; melhor 
percepção de si; e conscientização de seus próprios recursos. 
 

BULLYING ESCOLAR: O CONHECIMENTO DOS EDUCANDOS E EDUCADORES SOBRE O PROCESSO 
Radila Fabricia Salles, Janaina Paula Brito Reis, Kelly Fernanda Dantas Alves, Wesley Henrique Barra Fagundes 

O bullying trata-se de um problema mundial que vem disseminando nos derradeiros anos em todas as escolas. O termo 
bullying refere-se a condutas e atitudes agressivas, que ocorrem sem qualquer motivação evidente, sendo repetitivas e 
intencionais, cometidas por um ou mais alunos contra outro(s), acarretando medo constante, exclusão, angústia, raiva, 
e consequentemente, prejuízos a vitima em suas faculdades mentais e emocionais. A presente pesquisa tem como 
objetivo investigar no ambiente escolar a ocorrência e o conhecimento dos educandos e educadores sobre o 
comportamento bullying. Publico alvo: - população de educandos na faixa etária 11 á 13 anos, no total de 350 pré-
adolescentes e adolescentes e, - 32 educadores de disciplinas variadas vinculados a instituição.  Todos os participantes 
da pesquisa leram e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e no caso de menores de idade os 
responsáveis pelos mesmos  autorizaram a participação. Instrumentos utilizados na coleta  de dados: - questionário 
sobre bullying baseado  no instrumento desenvolvido pela instituição Inglesa Kidscape em 1984 e adaptado de acordo 
com a necessidade; - e um questionário contendo cinco questões abertas elaboradas por Santos (2007) para os 
educadores. As informações relativas aos questionários dos educadores foram categorizadas e analisadas 
qualitativamente. De acordo com os resultados obtidos foi possível constatar que: 35% dos educandos de sexo 
masculino e 63% do sexo feminino já sofreram algum tipo de intimidação, agressão ou assédio. Sendo que a maioria 
ocorreu na faixa etária de 5 a 11 anos. Com relação aos sentimentos 60% dos educandos de sexo feminino relataram 
que ficaram  assustadas e 36% dos de sexo masculino relataram que ficaram com medo; 70% dos pesquisados 
relataram que a agressão foi física e verbal; 70% dos educandos relataram que a agressão sofrida prejudicou o 
desempenho escolar; quando questionados sobre as medidas para resolver o problema de agressão na escola a maioria 
sugeriu a expulsão do agressor (37%), sendo seguida pela realização de palestras educativas (20%). Tendo como base os 
resultados da pesquisa foi possível constatar que os professores tem pouco conhecimento sobre medidas preventivas 
para a ocorrência de violência no contexto escolar e que os alunos estão necessitando de orientações para poderem se 
prevenir da ocorrência.  
Palavras-chaves: bullying; adolescentes; educadores, violência. 
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EXPERIÊNCIAS COTIDIANAS DA/NA ESCOLA: COMPREENDENDO A VIOLÊNCIA E O PRECONCEITO 
Débora Cristina Fonseca, kelcilene G. Persegueiro, José Euzébio de Oliveira S. Aragão, Janaina Alves da Silva 

A violência não é um fenômeno recente, mas têm ganhado notoriedade nas últimas décadas, e segundo afirma 
CHARLOT (2002), os professores e a opinião pública pensam a violência como um fenômeno novo que teria surgido nos 
anos 80 e se teria desenvolvido nos anos 90. Na verdade, historicamente a questão da violência na escola não é tão 
nova. [...] as relações entre alunos eram frequentemente grosseiras nos estabelecimentos de ensino profissional dos 
anos 50 ou 60. Todavia, se a violência na escola não é um fenômeno radicalmente novo, ela assume formas que, 
podemos nomear como novas. Assim também acontece com o preconceito, que por mais que pareça um fenômeno 
esporádico, está presente em nosso cotidiano e que, segundo HELLER (2008), é a categoria do pensamento e do 
comportamento cotidianos. Para a autora, os preconceitos sempre desempenham uma função importante também em 
esferas que, por sua universalidade, encontram-se acima da cotidianidade; mas não procedem essencialmente dessas 
esferas, nem aumentam sua eficácia; ao contrario, diminuem e obstaculizam o aproveitamento das possibilidades que 
elas comportam. No cotidiano das escolas, assim como da sociedade em geral, também estão presentes situações que 
podemos caracterizar como de preconceito e violência, que consideramos importante investigar, principalmente as 
experiências observadas nas escolas, que envolvem relações entre alunos, entre professores e alunos, entre 
coordenação/direção, funcionários e alunos, gestores, entre outros, parecem estar na lógica do preconceito e da 
violência, causando inquietações, gerando um ambiente escolar pouco agradável.Neste contexto é que este trabalho se 
insere tendo por objetivo a análise e reflexão sobre situações de violência e preconceito observadas por alunas 
bolsistas/pesquisadoras do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/2011), realizado em duas 
Escolas Estaduais do Município de Rio Claro – SP. Como metodologia de trabalho/reflexão/investigação escolheu-se o 
registro das experiências vivenciadas pelas alunas bolsistas e a análise qualitativa dos episódios registrados em diários 
de campo. As observações desencadearam a busca por uma compreensão teórica sobre violência e preconceito. Como 
conclusão desta etapa, o estudo dos temas e a análise dos relatos de experiência, definiu-se pela elaboração de um 
projeto de pesquisa, que irá investigar como a comunidade escolar significa violência e preconceito. Constatou-se que 
as situações de violência, em suas múltiplas formas, estão presentes no cotidiano das escolas e precisam ser melhor 
compreendidas por aqueles que a vivenciam. Desta forma, entende-se que a reflexão articulada à experiência prática, 
pode ser fundamental e enriquecedora para a formação de futuros professores e, neste trabalho, procuramos 
evidenciar como a experiência das alunas bolsistas, atentas ao cotidiano da escola, desencadeou uma busca por 
entender os fenômenos observados e, mais ainda, desenvolveu a vontade de pesquisar/ investigar esta realidade para 
melhor compreender e intervir, demonstrando sua relevância social, científica e pessoal. 

 
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DE CONFLITO E INDISCIPLINA NO CONTEXTO ESCOLAR 
Solange Aparecida Emílio e Ursula Maschette 

O presente trabalho faz parte de um projeto maior que teve por objetivo fazer a avaliação sistemática da 
implementação e dos resultados obtidos a curto, médio e longo prazo da preparação para aplicação dos pressupostos 
da Justiça Restaurativa em 10 escolas públicas da cidade de São Paulo. Para auxiliar no levantamento de uma parcela 
dos dados necessários para esta avaliação foram aplicados 167 questionários com os participantes das referidas 
preparações, que eram compostos por: professores, membros da comunidade, membros das equipes gestoras e 
funcionários das escolas, representantes de órgãos ou serviços de garantia de direitos, responsáveis pelos alunos e 
alunos. Os questionários continham questões abertas e fechadas e o conteúdo abordava a experiência prévia relativa à 
temática da Justiça Restaurativa, as concepções das causas e formas de resolução de conflitos e indisciplina na escola e 
os envolvidos. As questões abertas foram analisadas por meio de análise de conteúdo. Dentre os dados obtidos, 
optamos por destacar e aprofundar a discussão sobre a temática da indisciplina no presente trabalho. Isso se mostra 
interessante, pois os resultados apontam que dentro de uma população tão diversificada e representativa do espaço 
escolar ao qual este projeto contemplou, a figura do aluno aparece majoritariamente como protagonista ou causador 
da indisciplina; a definição sobre indisciplina também aparece vinculada a um teor valorativo e negativo, ou mesmo de 
forma confusa e ambígua. Outro ponto interessante é que, apesar de haver uma ideia predominante de que os 
conflitos são inerentes às relações humanas e, portanto, devem ser administrados dentro destas relações, quando 
ocorre em situações compreendidas como relativas à indisciplina, as soluções são buscadas nos alunos e de forma 
punitiva, não aparecendo justificativas ou estratégias de enfrentamento que apontem para a estrutura ou para a 
dinâmica de relações entre os envolvidos. 
Palavras chaves: Indisciplina, Violência Escolar, Justiça Restaurativa nas Escolas 
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SALA 401 
 
"VEJA O LAUDO PARA CONHECÊ-LO"... SERÁ? - CONTRIBUIÇÕES DE UM ACOMPANHAMENTO DE CASO 
NO CONTEXTO ESCOLAR  
Luiza Vaz da Silva, Marcelo Domingues Roman 

Esta prática de acompanhamento de caso ocorreu como uma estratégia de ação referente ao projeto de estágio de 
estudantes do 4º ano de Psicologia da UNIFESP, em 2011, em uma escola municipal localizada na cidade de Santos. Esse 
estágio possibilitou que a atuação dos estagiários fosse abrangente, sem estar vinculada com alguma função 
previamente determinada ou limitada. Foi realizado, por uma estagiária, o acompanhamento do aluno T., de 13 anos, 
estudante do 5º ano do ensino fundamental. O acompanhamento ocorreu devido à dinâmica do cotidiano da sala de 
aula, que envolveu os papéis das professoras regular e auxiliar, o isolamento de T. na sala de aula e demais questões 
pertinentes à política de educação inclusiva. O principal aspecto abordado foi como as relações com T. foram sendo 
construídas no ambiente escolar a partir do conteúdo de um laudo sobre o aluno, contendo nele um diagnóstico. 
Pensando esse laudo como uma construção e, não como definidor de quem é T., foram realizadas conversas com atores 
sociais envolvidos e visitas aos diversos espaços que compõem seu histórico de vida: família, escola, abrigo e um centro 
de diagnósticos e de tratamento. Foram proporcionados momentos de escuta ao T., diante desse contexto em que o 
laudo, os sujeitos e suas diversas versões são vistos como substitutos de suas próprias palavras. Desse modo, o ponto 
de vista de T. pôde ser evidenciado e seus sentimentos, vontades e desejos puderam ser expressos, constituindo os 
momentos mais importantes em todo o processo de acompanhamento. Esse acompanhamento de caso ocorreu devido 
às discussões suscitadas nas reuniões dos professores, onde houve a inserção dos estagiários como uma das estratégias 
de ação. Nelas foram questionadas pelos profesores quais seriam as consequências concretas dessas discussões, pois 
muitas conversas já ocorreram, mas não foram provocadas mudanças efetivas. Pensou-se, diante disso, que uma das 
formas de dar materialidade às conversas e reflexões seriam possíveis discussões de casos, visando transformações de 
visões e práticas que propiciassem mais sentido às ações. Trazer, aos professores, a singularidade do caso diante desse 
complexo contexto escolar favoreceu a construção de novos conhecimentos e a abertura para novos diálogos e 
práticas. Constitui-se um início para diversas transformações necessárias para que sejam pensadas como as relações 
são construidas no ambiente escolar. T. passou por momentos difíceis em sua vida, em que seus interesses, desejos e 
tomadas de decisão não foram levados em conta. Esse aspecto mostra a importância de proporcionar momentos, como 
os proporcionados pelas intervenções do acompanhamento de T., e pensar estratégias que visem à abertura de 
espaços que privilegiem a escuta e a compreensão. Estratégias estas que tiveram por objetivo incluí-lo como sujeito 
ativo em suas relações, com suas responsabilidades e peculiaridades sobre o seu curso de vida, garantindo que não 
sejam reproduzidos entendimentos que atravessem sua existência, sem considerá-lo como parte dela. 
 
 

A FORMAÇÃO DE ATITUDES FRENTE A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Marie Claire Sekkel e Larissa Prado Matos 

A inclusão das pessoas com deficiência na vida social e, mais especificamente, na educação regular, vem sendo alvo de 
debates no cenário mundial desde a década de 90. Daremos destaque às contribuições que a educação infantil pode 
oferecer para essa finalidade, tendo em vista que a infância é um momento crucial na formação do caráter. Este estudo 
pretende conhecer os efeitos da convivência em creches e pré-escolas inclusivas sobre a formação das crianças no que 
diz respeito à aceitação das diferenças, buscando identificar as atitudes e estabelecer uma possível relação entre ter 
convivido com crianças e educadores numa creche ou pré-escola inclusiva e o modo de se relacionar com pessoas 
significativamente diferentes ao longo da vida. Concebe-se um ambiente inclusivo na educação infantil como aquele 
que tem uma articulação coletiva e que possibilita o cuidado em relação a todos os atores institucionais: crianças, 
professores, profissionais de apoio, pais e comunidade. A pesquisa foi realizada com base em uma abordagem 
qualitativa. Foram entrevistados seis alunos(as) do ensino fundamental, egressos(as) de uma mesma creche pública 
com características de ambiente inclusivo no período de 2003 a 2009. A análise dos dados foi feita com base na Teoria 
Crítica da Sociedade, que tem como pressuposto a relevância dos processos formativos na primeira infância iluminados 
pelas investigações da psicanálise. Os resultados apontam que a convivência num ambiente inclusivo, mesmo sem o 
convívio direto com pessoas com deficiência, fortalece a aceitação e o relacionamento em condições de igualdade com 
as pessoas significativamente diferentes.  
Apoio  FAPESP. 
Palavras-chave: educação infantil, deficiência, educação inclusiva, atitudes 
 

O PSICÓLOGO NA ESCOLA: DEPARTAMENTO – INSTITUÍDO, PSICOLOGIA – INSTITUINTE 
Lilian Veronese 

A Psicologia Institucional não é propriamente uma só escola teórica, que apresenta homogeneidade em sua 
composição. Há uma série de formas de pensar a instituição, desde sua conceituação, e ainda a atuação do profissional 
da psicologia neste contexto. Marlene Guirado (1986) apresenta o tema propondo o termo no plural “Psicologias 
Institucionais”, pois supõe o termo institucional uma ampliação da pratica do psicólogo, no entanto, diferencia 
categoricamente esta suposição do estudo de fenômenos institucionais e grupais como objeto de trabalho de 
intervenções. Considerando a Psicologia Institucional não só a possibilidade de atuação do psicólogo nas instituições, 
contrapondo-se ao consultório, mas sim a possibilidade de intervir em um grupo que está afetado por movimentos, 
conflitos, regras e leis culturais e sociais. A proposta deste trabalho é poder refletir um pouco sobre a intervenção do 
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psicólogo em uma escola regular da rede particular de São Paulo que propõem em sua equipe pedagógica um 
Departamento de Psicologia. Pensando nas proposições da Psicologia Institucional, na Psicanálise e nas Teorias de 
Grupo, que tipo de trabalho é possível ser realizado no campo escolar? Qual é a função do psicólogo e o que é ser 
analista neste espaço?  

 
 
SALA 402 
 
A PRÁXIS DO PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Sandra Paula da Silva Batistão e Maria Eliza Mattosinho Bernardes 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar a práxis do professor frente à proposta de um contexto educacional inclusivo. 
Para tanto, os conceitos de Estado, Educação, Educação Inclusiva são fundamentado nos pressupostos da pedagogia 
histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural e do materialismo histórico dialético, visando investigar a práxis 
pedagógica no contexto da educação inclusiva. Sendo práxis o conceito central desta pesquisa, define-a como atividade 
humana prático-crítica, própria da relação do homem com o meio. A pesquisa assume características de estudo de caso 
e analisa a relação entre a construção do processo educacional inclusivo, a função social do professor e do assessor da 
educação inclusiva, assim como a práxis de cada sujeito, frente aos alunos com diagnóstico de dificuldades de 
aprendizagem e/ou de deficiência intelectual. Desta maneira, os participantes desta pesquisa são professores do Ensino 
Fundamental I e a própria pesquisadora na função de professora assessora da educação inclusiva.  Sabe-se que muito 
tem sido discutido sobre a escola inclusiva como sendo aquela que matricula alunos com deficiência na sala regular de 
ensino, no entanto, esta pesquisa propõe problematizar não somente a inclusão educacional do aluno com deficiência 
intelectual, ou do aluno com dificuldades de aprendizagem, mas a inclusão através da mediação do conhecimento 
científico como aquele que deve ser oportunizado para todos os alunos da escola pública. Reafirmando o direito de 
todos à educação, abordam-se os impactos nos alunos com dificuldades de aprendizagem e ou deficiência intelectual, 
quando os professores não têm consciência da necessidade da mediação do conhecimento científico como sendo a 
meta educativa que visa à transformação de uma escola excludente e seletiva em uma escola inclusiva. O ponto de 
partida para esta análise é a realidade concreta do contexto escolar, uma vez que na práxis do professor há evidências 
de atitudes e preconceitos incorporados alienadamente a partir da cotidianidade. As categorias de análise da realidade 
concreta são o espontaneismo e o pragmatismo no conjunto de ações presentes na educação inclusiva. Os resultados 
encontrados na pesquisa até o presente momento indicam que tanto os alunos quanto os professores fazem parte dos 
processos de inclusão e exclusão, enquanto produção social. Tal fato aponta para a necessidade de desvendamento 
acerca do fenômeno social em questão, uma vez que as atitudes dos professores na educação inclusiva são 
reprodutoras dos processos de alienação instituídos historicamente na sociedade contemporânea. 
Palavras chave: Políticas de Estado; Práxis Educativa; Educação Inclusiva. 
 

A PSICOLOGIA EDUCACIONAL E A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
Celi Corrêa Neres 

Este trabalho tem como objetivo analisar as práticas educacionais que visam a inclusão escolar dos alunos com 
deficiência na escola comum, desenvolvido por um Programa de Apoio à Inclusão, coordenado por uma equipe 
composta psicólogo e pedagogo em uma instituição especializada. Para apreensão do objeto de estudo, a abordagem 
utilizada foi a do estudo etnográfico uma vez que esta permite abordar um objeto particular como parte de uma 
totalidade maior que o determina. Na trajetória da educação especial brasileira as instituições foram, por um bom 
tempo, as únicas responsáveis pela educação dos alunos com deficiência. Esse tipo de atendimento começa a ser 
questionado, de forma mais contundente, a partir da década de 1990, com a proposta da inclusão escolar. A presente 
pesquisa revelou que a instituição especializada, por força do emergente movimento de inclusão escolar, deflagra um 
processo de reorganização de suas práticas e implanta serviços que se ocupam especificamente da inclusão dos alunos 
com deficiência no ensino comum. Entretanto, verificou-se que as ações do Programa de Apoio à Inclusão não têm 
conseguido, de fato, promover a inclusão escolar dos alunos no ensino comum devido às limitações materiais, 
dificuldades em viabilizar a indicação e o acompanhamento dos alunos atendidos, conforme planejamento e metas 
estabelecidas e ainda por barreiras pedagógicas. Notou-se, nos dados analisados, a crença ainda presente, por parte da 
equipe que coordena o Programa, de que os alunos com deficiência apresentam um padrão desviante no que se refere 
à capacidade de aprender e de realizar as tarefas propostas pela pedagogia que se pratica nas escolas comuns. Essa 
pedagogia assenta-se na desigualdade, quando concebe a sala de aula, apesar da sua diversidade, como um espaço 
homogêneo, desconsiderando as diferenças. Os critérios de indicação dos alunos para inclusão no ensino comum são 
baseados na pedagogia que se pratica nessas escolas e na capacidade individual do aluno em adaptar-se conforme 
padrões estabelecidos, desconsiderando a possibilidade de uma intervenção na ação pedagógica a partir de uma 
contribuição da psicologia. Essa realidade revela a necessidade de revisão das práticas educacionais e o papel da 
psicologia nesse processo como campo de conhecimento capaz de contribuir para a mudança dessas práticas a partir 
da reflexão de questões epistemológicas e éticas concernentes à atuação do psicólogo educacional.   Conclui-se que um 
projeto de educação que vislumbre a inclusão escolar ainda está em construção e prescinde de uma ação conjunta de 
todos os atores envolvidos e à psicologia cabe oferecer seu conhecimento e o compromisso político com o 
desenvolvimento de ações que contemplem a educação das pessoas com deficiência. 
Palavras-chave: inclusão escolar; psicologia; pessoas com deficiência. 
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POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL: EDUCAÇÃO SEXUAL 
COMO PRÁTICA ESCOLAR EMANCIPATÓRIA 
Ana Flávia Govea de Souza, Marla Fernanda Bastos Lima 

A sexualidade humana perpassa aspectos biológicos, sociais, culturais, históricos, políticos econômicos, religiosos e 
morais; está para além do ato de penetração, envolvendo comunicação, desejo, erotismo, sentimentos, construção e 
expressão dos papéis sexuais e de identidade de gênero, gratificação libidinal, cerimoniais, relações afetivas e sexuais. 
A educação sexual deve ser pensada para além de informações a nível biológico, deve questionar a significação da 
sexualidade em um contexto histórico-social-cultural, contribuindo para a libertação do homem e da mulher dos tabus, 
preconceitos e medos acerca da sexualidade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais dão à educação sexual um aparato 
legal para discussão do tema no espaço escolar. A escola que pensa e trabalha a sexualidade, não está somente 
formando cidadãos mais seguros e amparados para agir e refletir sobre a sexualidade em si, mas também forma para 
os valores como: respeito às diferenças, sensibilidade ao outro, respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro, bem 
como para a ampliação da rede de proteção contra o abuso e exploração sexual. Numa proposta de estágio 
educacional, as estagiárias de psicologia planejaram e apresentaram a uma escola de Ensino Fundamental I de um 
bairro periférico, um projeto de educação sexual, que se encontra em andamento. Objetivando articular o tema entre 
todos os envolvidos no contexto escolar: funcionários, professores, gestão, alunos e comunidade. Algumas ações 
realizadas foram: a) Apresentação do projeto aos professores e gestão, bem como à comunidade, esclarecendo a 
importância deste trabalho; b) HTPC sobre a construção da identidade de gênero; c) Dinâmica nas salas de aula para 
discussão dos papéis de gênero nas brincadeiras; d) Palestra com as famílias para orientações das manifestações da 
sexualidade infantil. Como resultado observou-se a compreensão dos agentes escolares sobre a relevância do tema, 
sinalização de dúvidas e dificuldades relacionadas ao assunto; reflexão sobre o papel da escola na construção de papéis 
de gênero, questionamento sobre valores e preconceitos que influenciam a prática docente; envolvimento dos 
professores nas atividades junto aos alunos; pensamento crítico das crianças em relação às segregações de gênero, 
exposição a diversos modos de brincar. No contato com as famílias e os agentes escolares puderam-se realizar 
orientações e esclarecimentos de aspectos relacionados ao desenvolvimento sexual infantil, sanando-se angústias e 
oferecendo modelos mais saudáveis de educação. Conclui-se que a atuação do psicólogo educacional deve pautar-se 
em objetivos de combate aos tabus e mitos acerca da sexualidade humana, resgatando o papel da escola para 
contribuir na emancipação de homens e mulheres, buscando romper padrões de segregação e preconceitos de gênero, 
priorizando a construção de práticas onde ambos os sexos sejam compreendidos como pares e não como forma de 
dominação de um sobre o outro, bem como as manifestações sexuais sejam vistas como parte do desenvolvimento do 
homem. 
Palavras-chave: sexualidade, educação sexual, papéis de gênero, papel da escola. 

 
A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
João Roberto de Souza Silva; Silvana Maria Blascovi 

A interdisciplinaridade, por algum tempo, vinha sendo discutida como um método integrador entre as diferentes 
disciplinas e ou especialidades, porém ela não somente integra de forma coordenada, ela supera as barreiras existentes 
entre elas, transformando os paradigmas do conhecimento, por meio não somente do diálogo, mas sim pela 
articulação, a troca entre as ciências, tecnologias e saberes populares. Desse modo, a interdisciplinaridade é 
compreendida como um método produtor de novos conhecimentos. A educação inclusiva tem como principio 
fundamental que todas as crianças aprendam juntas, independentemente das dificuldades e diferenças, porém existem 
diferenças que são significativas, existindo, então a necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre o tema, pois 
a inclusão requer certos cuidados, ela não é somente inserir fisicamente o aluno na escola, mas sim a adoção de 
políticas públicas que não apenas divulguem a promoção da inclusão escolar, mas sim que promovam as condições 
reais para que a escola se torne receptiva às necessidades específicas de todos os alunos. A inclusão, de acordo com 
Mazzotta (2008), consiste na convivência respeitosa de uns com os outros, sendo esta essencial para que cada 
indivíduo possa se constituir como pessoa e, assim, não venha a ser meramente equiparado a qualquer coisa ou objeto, 
de modo que as práticas inclusivas implicam no reconhecimento da diversidade e permitem agir em direção à mais 
ampla igualdade de oportunidades, possibilitando ao sujeito uma participação ativa e acesso a todos os âmbitos da 
sociedade. Para que isso ocorra, percebe-se a suma importância da interação entre pais, escola e especialistas. 
Portando discutir a interdisciplinaridade dentro da realidade da educação inclusiva é algo extremamente complexo e 
necessário, isso porque a inclusão envolve simultaneamente relações sociais, emocionais, afetivas e até mesmo 
biológicas, além de razões sócio históricas e culturais dos indivíduos e grupos. Assim, uma abordagem interdisciplinar 
possibilita uma discussão que pode resultar em novas propostas de ação, possibilitando que os alunos com diferenças 
significativas possam se sentir efetivamente parte integrante do ambiente escolar e que tenham a oportunidade de 
conviver de maneira respeitosa e com reconhecimento enquanto sujeitos. 
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SALA 403 
 
 

EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: DEBATENDO QUESTÕES DE SEXUALIDADE E GÊNERO COM 
ADOLESCENTES 
Bruna Mares Terra, Gabriela Lins Maia, Ana Cláudia Bortolozzi Maia 

Este trabalho provém de uma intervenção dentro de um estágio curricular em Psicologia Escolar que teve por objetivo 
problematizar e discutir questões sobre sexualidade e gênero visando romper ideias cristalizadas e contribuir para a 
construção de um ser humano consciente das relações sociais a qual está submetido. A sexualidade é um fenômeno 
social e histórico. A educação sexista ainda é frequente e impõe o aprendizado de valores e comportamentos atribuídos 
a meninos e meninas desde a terna infância, e a educação sexual em geral ainda é omissa ou conservadora dificultando 
aos jovens o acesso a informações e reflexões sobre essa temática. Os encontros foram planejados partindo de 
questões relativas às questões biológicas sem perder de vista o contexto histórico e cultural. Foram 15 encontros de 
1h40min cada ao longo de um ano letivo. Os participantes foram aproximadamente 70 adolescentes, divididos em duas 
classes de uma escola pública de ensino fundamental. Destaca-se, a seguir, a descrição de alguns conteúdos que foram 
trabalhados com os jovens, almejando dialogar sobre questões importantes no sentido de diminuir as situações de 
discriminação e preconceito na escola. Assim, realizou-se uma reflexão sobre beleza ao longo da história e nas 
diferentes culturas de maneira que fizessem com que os alunos refletissem e pensassem sobre aquilo que eles 
consideram belo, e o quanto isso corresponde ou não a realidade, visto que estão constantemente expostos ao padrão 
de beleza idealizado pela mídia. Também se discutiu sobre a exigência de se ter um corpo definido e magro como um 
padrão de beleza cultuado socialmente, que pode causar discriminação daqueles que não o correspondem. Para tratar 
questões de gênero, foram promovidas reflexões sobre os valores culturais pré-estabelecidos de meninos e meninas na 
sociedade, além da discussão sobre como as diferenças biológicas geram, em diferentes contextos sociais, noções 
padronizadas e estereotipadas sobre o masculino e feminino. Além disso, debateu-se a homossexualidade na tentativa 
de sensibilizar os alunos e a romper estigmas sobre a orientação sexual. É interessante notar que as discussões 
ocorridas nos encontros levaram os jovens a questionar as práticas que eles próprios vivenciam e que, muitas vezes, 
reproduzem porque são “regras” sociais. Assim sendo, muitas de suas dúvidas puderam ser discutidas, de maneira a 
mostrar a construção social e os aspectos culturais da sexualidade humana. Desse modo, a Educação Sexual 
intencional, como um processo sistemático e continuado de intervenção, deveria oferecer não apenas as informações 
científicas sobre sexualidade, mas também proporcionar um espaço de discussão e reflexão que pode auxiliar os 
adolescentes a questionar mitos, tabus e preconceitos na tentativa de melhorar e ajudar a escola a superar os 
obstáculos que se interpõem entre ela e a aprendizagem dos alunos.  
Palavras-chave: Sexualidade; gênero; educação. 
 
 

O SOFRIMENTO ÉTICO-POLITICO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE NO DESVELAR DO PRECONCEITO NO 
ESPAÇO EDUCATIVO 
Carla Andréa Silva, Mitsuko Aparecida Makino Antunes 

Em nossa pesquisa de Doutorado temos como objeto de estudo a identidade de professores universitários de origem 
nordestina que vivenciaram a pós-graduação stricto sensu na cidade de São Paulo. A pesquisa é de natureza qualitativa 
segundo perspectiva de Ludke e André (1986) e tem como participantes professores de origem nordestina que 
realizaram curso de pós-graduação stricto sensu em Programas de Pós-graduação em Educação em duas universidades 
da cidade de São Paulo: PUC e USP. A pesquisa encontra-se em andamento na fase inicial da análise das entrevistas 
com as narrativas sobre a história de vida dos participantes, em que foi possível verificar que nesse momento esses 
professores têm dentre outros desafios o enfrentamento do preconceito em relação à origem geográfica. Na tentativa 
de desvelar o fenômeno do preconceito que emergiu na pesquisa, temos nos pautado em importantes contribuições do 
arcabouço teórico da Psicologia Sócio histórica, especialmente as categorias analíticas daí decorrentes no exame da 
dialética inclusão/exclusão social, estruturada pelo entendimento acerca do sofrimento ético-político, que é retratado 
por Sawaia (1999) em sua interferência na vida do sujeito por fixar de modo rígido seu estado físico e mental a ponto 
de diminuir sua potência de agir em prol do bem comum pelo efeito perverso do modo de produção capitalista, que 
congrega em sua dinâmica e estrutura, de maneira contraditória ações contra as necessidades coletivas e 
consequentemente individuais dos indivíduos. 
Palavras-chaves: Preconceito; Processos educativos; Psicologia Sócio-histórica; sofrimento ético-político. 
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SALA 501 
BÔNUS (DE)MÉRITO: PSICOLOGIA, DOCÊNCIA E MERITOCRACIA 
Leonardo Chaim Couto, Juliana Capucho, Annelise Royer, Luana Silva 

O estudo propõe-se a compreender e discutir a política de bônus mérito aos professores da rede estadual de São Paulo, 
tomando como referencial teórico a Psicologia Histórico-Cultural. O principal objetivo desta pesquisa é identificar e 
analisar quais são os objetivos do processo de incentivo meritocrático direcionado ao corpo docente na Educação 
Pública Paulista e seus desdobramentos nos processos de ensino e aprendizagem. A pesquisa utilizou o método 
bibliográfico documental, valendo-se de uma análise qualitativa, ilustrada por meio de relatos de educadores. Para isso, 
analisaram-se as leis que regulamentam a política de Bônus mérito, desde sua promulgação. Além disso, foi realizado 
levantamento, em mídia online, de artigos e reportagens sobre a temática, publicados entre janeiro de 2009 e outubro 
de 2011, utilizando-se como descritores: educação, bônus e professor. Para os relatos foram realizadas entrevistas 
semidirigidas com cinco profissionais de educação, sendo um supervisor de ensino, dois coordenadores pedagógicos e 
dois professores, tendo-se o cuidado de escolher profissionais que receberam o bônus no último ano e profissionais 
que não receberam. A pesquisa encontrou grande discrepância entre o que é proposto pela lei, o que é divulgado pela 
mídia online o que os profissionais de educação relatam a respeito da realidade dessa política nas escolas. Essa 
pesquisa põe-se como uma denúncia em relação à política do Bônus mérito e apoio à busca de reflexões sobre 
alternativas que, de fato, promovam a valorização do trabalho docente, condição fundamental para a promoção de 
educação de qualidade para todas as crianças e jovens brasileiros.  
Palavras-chave: Bônus mérito; Psicologia Escolar; Política Pública; Docente; Meritocracia 
 

ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL ENQUANTO EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO: O SILÊNCIO DA 
PSICOLOGIA 
Angelina Pandita-Pereira, Marie Claire Sekkel 

A Psicologia tem história e conhecimentos consolidados sobre o campo da educação e sobre trabalho, sendo as áreas 
Psicologia Escolar e Educacional e a Psicologia do Trabalho ramos da Psicologia que inclusive tem associações que 
congregam profissionais e pesquisadores de cada área. Este trabalho buscará problematizar o lugar ocupado pelas 
discussões acerca da relação entre educação e trabalho com foco no ensino médio profissional, no âmbito das 
pesquisas em Psicologia no Brasil. Para tal, utilizará como ponto de partida uma revisão bibliográfica realizada com o 
objetivo de saber se e como a Psicologia tem discutido o ensino médio profissional. Tal revisão foi realizada no período 
de 1 a 8 de junho de 2010 utilizando-se três diferentes acessos eletrônicos, dois de bases de dados de revistas e um 
sobre teses e dissertações. Foram utilizadas diferentes combinações de termos-chave que abrangiam educação 
profissional e psicologia. Dado o pequeno número de resultados obtidos por meio da busca não foi necessário realizar 
restrição quanto ao seu período de abrangência. A busca resultou em 100 documentos (entre artigos, teses e 
dissertações), e após análise dos resumos encontrou-se que apenas 9 versavam sobre educação média profissional e 
psicologia. Destes, sete tratavam de conhecimentos psicológicos na relação com a educação profissional e dois 
problematizavam o ensino de psicologia nesta modalidade de educação média. Assim, entende-se que há uma escassez 
de pesquisas e reflexões da psicologia sobre o campo do ensino médio profissional. Essa escassez ocorre apesar: da 
Psicologia Escolar e Educacional e Psicologia do Trabalho serem áreas consolidadas de conhecimento da psicologia (pois 
há pouca produção sobre um de seus campos de interface, a educação profissional); e de haver profissionais da 
psicologia atuando nas escolas técnicas públicas federais e estaduais - seja como professores de psicologia, seja como 
psicólogos - desde o início do provimento desta modalidade de ensino. Discutimos então o que produz este silêncio da 
psicologia, levantando algumas hipóteses: 1) pouco conhecimento da área; 2) a valorização social do ensino 
propedêutico em detrimento do profissional; 3) a histórica subordinação da educação média profissional, ainda que 
financiada pelo poder público, aos interesses privados; 4) a íntima relação entre educação profissional e a produção de 
mão de obra adaptada ao mercado de trabalho; 5) o lugar marginal da licenciatura dentro dos cursos de Psicologia. 
Consideramos que, ainda que estes fatores nos auxiliem a compreender esse silêncio, os mesmos nos alertam para a 
necessidade da Psicologia se voltar ao campo da educação média profissional e discuti-la, seja porque temos visto 
crescer a ênfase e os investimentos de políticas públicas voltadas a essa modalidade educacional, seja porque há 
profissionais da psicologia atuando com poucos subsídios de sua ciência que os auxiliem a problematizar as 
especificidades de seu trabalho nesse campo.   
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO CONTEXTO DE FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA 
EDUCACIONAL 
Ana Flávia Govea de Souza, Marla Fernanda Bastos Lima 

O estágio supervisionado é um importante aspecto da formação profissional, auxiliando na aproximação entre teoria e 
prática e oportunizando ao estudante a inserção na profissão. Pautando-se em um referencial de Psicologia Educacional 
que visa problematizar questões escolares e combater práticas de culpabilização, patologização e judicialização, pela 
ótica da Análise do Comportamento, implantou-se uma proposta de estágio em parceria com escolas municipais de um 
município do noroeste paulista. Objetivando contribuir para o conhecimento das possibilidades do psicológo 
educacional e desconstruir a visão clínica que tem ocupado este espaço. Tal visão se preocupa com diagnósticos e 
laudos de alunos; sem questionar a escola sobre seu papel ou sobre suas concepções e relações com os alunos e 
comunidade. O estágio foi realizado em uma escola de Educação Infantil de um bairro periférico e organizado em 20 
horas em campo e 10 de estudo e supervisão, totalizando 30 horas semanais. Algumas ações desenvolvidas no período 
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de nove meses foram: a) reunião com pais; b) bate-papo sobre sexualidade infantil com famílias e educadoras da 
creche; c) mediação com alunos durante brincadeiras, tanto para favorecimento da interação social, como para 
diminuição de birras e orientação sexual; d) participação em HTPC para discutir sobre aprendizagem e 
desenvolvimento; e) devolutivas para a gestão escolar com apontamentos de demandas observadas, discussões sobre 
casos de alunos e sobre parceria entre família e escola. Como resultados, ampliaram-se as compreensões da equipe 
sobre sexualidade infantil e sobre a necessária mediação dos adultos com as crianças desta faixa etária, houve 
sensibilização sobre importância da aproximação escola-família e, principalmente, a psicologia escolar pôde ser 
compreendida pelos agentes escolares sob uma perspectiva funcional e não médica. Identificou-se que, em geral, a 
escola tinha dificuldade em reconhecer seu papel de formação  e de humanização e depositava poucas esperanças 
sobre o futuro dos alunos. As crianças eram rotuladas e os professores não conseguiam identificar suas ações como 
relacionadas às ações  de seus alunos. A falta de utilização adequada dos momentos coletivo para discussões (HTPC) 
contribuía para que práticas inadequadas fossem reproduzidas, impedindo a busca de estratégias mais efetivas para o 
desenvolvimento e aprendizagem de todas as crianças. Os professores acabavam sendo prejudicados, pois não sabendo 
o que fazer, se desgastavam com situações que poderiam ser melhor planejadas para evitar conflitos. Diante disso, o 
estagiário de psicologia tem a possibilidade de identificar demandas, tendo um papel importante em sensibilizar os 
agentes escolares, problematizando estas questões a partir de uma orientação teórica clara e da compreensão sobre a 
função da escola. Conclui-se que esta proposta de estágio supervisionado pode contribuir para o aprimoramento de 
habilidades dos estagiários, as quais serão importantes para a atuação profissional, tais como: postura ética, 
argumentação, exposição a diversas situações e, principalmente, o exercício profissional numa perspectiva crítica e 
comprometida com a educação responsável pela formação humana. 
Palavras-chave: estágio supervisionado; psicologia educacional; formação profissional. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INSERÇÃO PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA PELA 
ÓTICA DAS ESTAGIÁRIAS 
Jéssica de Meira, Janaína da Cunha Presotto 

Estar inserido em um programa de estágio supervisionado em psicologia educacional abarca várias possibilidades, 
dentre elas, os conhecimentos específicos da área educacional, a prática vivenciada no dia-a-dia, a presença da figura 
do psicólogo nos espaços da escola e a possibilidade de atuar junto ao corpo docente, gestores, alunos e comunidade, 
ou seja, em um modelo centrado nas relações sociais, dentro e fora da escola. O referencial teórico que orientou as 
ações de estágio foi a Análise do Comportamento, tendo como objetivo levantar dados a respeito das principais 
demandas da instituição escolar, analisá-los e intervir, além de proporcionar momentos de discussão de novas 
perspectivas de conhecimento e atuação dos agentes escolares. A proposta de estágio foi idealizada por uma docente 
do curso de Psicologia da instituição que as estagiárias frequentam e consistiu,numa parceria com a secretaria de 
educação do município. Trata-se de estágio remunerado, com carga horária de trinta horas semanais, divididas em 
vinte horas em campo, quatro horas de supervisão e seis horas de estudo e planejamento de ações. Este estágio foi 
realizado numa escola de educação infantil municipal e os participantes envolvidos foram crianças de seis meses a 
cinco anos de idade, pais, corpo docente e gestão. Os materiais utilizados foram: recursos audiovisuais, materiais 
impressos, recursos da própria escola (cola quente, EVA, TNT, brinquedos). As atividades desenvolvidas consistiram na 
realização do diagnóstico institucional e devolutiva e discussão junto à gestão. As principais atividades desenvolvidas 
foram: a) verificação de registros e documentos escolares; b) questionários para o corpo docente; c) observações em 
sala de aula; d) discussões em HTPC com professores; e) momentos de estudo com educadoras da creche; f) 
planejamento e execução de projetos de regras, da hora do sono e de estimulação do desenvolvimento infantil junto ao 
berçário; g) visitas domiciliares; h) orientações a famílias; i) organização dos brinquedos da escola por faixa etária e j) 
parceria com profissionais da saúde e da assistência social. Dentre os resultados alcançados tivemos: contribuição para 
a desmistificação de crenças dos educadores em relação ao comportamento das crianças, diminuição de 
comportamentos inadequados por parte das crianças, exploração da criatividade dos professores para desenvolver 
estratégias de trabalho juntamente com as estagiárias, parceria colaborativa com a gestão e orientação sobre práticas 
educativas parentais. Por se tratar de estágio supervisionado remunerado, um ponto positivo é o favorecimento da 
inserção do estudante de psicologia em atividades do exercício profissional do psicólogo escolar.  Concluímos que este 
estágio vem acrescentar tanto para a escola, que passa a contar com uma referência de psicologia educacional em sua 
unidade, quanto para os estagiários, que exercitam as habilidades que serão esperadas na atuação profissional depois 
de formados.  
Palavra-chave: educação infantil, estágio supervisionado, psicologia educacional. 
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SALA 502 
REFLETINDO OS INDICADORES SOCIAIS, POLÍTICOS E ECONÔMICOS PRESENTES NA ABERTURA DE 
CURSOS DE PSICOLOGIA: A EXPERIÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 
Walter Mariano de Faria Silva Neto, Raquel Pondian Tizzei, Raquel Souza Lobo Guzzo 

A urbanização na Região Metropolitana de Campinas (RMC), nas últimas décadas, assumiu configurações relacionadas 
às diferentes etapas do processo de desenvolvimento econômico brasileiro, caracterizado por uma forma excludente e 
desigual, em que a grande concentração de renda centra-se nas mãos da menor parte da população, refletindo-se no 
meio urbano e gerando espaços segregados. Essas disparidades podem ser observadas nas diferenças existentes, por 
exemplo, entre a grande proliferação de áreas de condomínios fechados com excelente estrutura, onde moram pessoas 
com alta renda e, por outro lado, no crescimento de áreas com pouca infraestrutura, onde reside grande parte desta 
população excluída. Dados da Secretaria de Planejamento da cidade de Campinas apontam que a RMC é uma das 
regiões mais ricas do Estado de São Paulo, contendo uma das áreas de maior Produto Interno Bruto do país, mas ao 
mesmo tempo, todo o crescimento que proporcionou o aumento da riqueza concentrada em algumas áreas dessa 
região, produziu altos índices de desigualdade, que se expressam nos mais diferentes problemas sociais: violência, 
pobreza, dificuldades de acesso aos serviços públicos, dentre outros. Partindo de uma análise materialista histórico 
dialética, considera-se que o estudo de indicadores populacionais, aliados aos sociais, políticos e econômicos, são 
importantes para a compreensão de como o psicólogo vem se formando para atuar nesta realidade. Este cenário 
impacta vários setores e mais precisamente, neste trabalho, será analisada a relação à criação de novas Instituições de 
Ensino Superior (IES) e a decorrente abertura de cursos de Psicologia nesta região. Atualmente, na RMC, há 31 IES (uma 
pública, cinco confessionais e as restantes, particulares). Em oito delas, há cursos de Psicologia, todos de caráter 
privado (quatro confessionais e quatro particulares). Com relação à data de autorização, os mais antigos, de natureza 
confessional, foram autorizados nos anos da ditadura militar, em 1965 e 1972. Os demais, foram autorizados a partir da 
década de 1990, no contexto do neoliberalismo, um no ano de 1995 e os demais na primeira década deste século, 
sendo cindo deles autorizados entre os anos de 2003, 2005, 2006, 2007 e 2010, respectivamente, o que representa um 
aumento considerável, a ser melhor avaliado. Assim, este trabalho tem por objetivo descrever e discutir a relação entre 
o surgimento dos cursos de Psicologia e o crescimento da RMC, a partir de indicadores desta região, relacionando-os às 
questões políticas que envolvem a proliferação das IES privadas que formam psicólogos. Considera-se que há uma 
relação entre o crescimento dos cursos e os indicadores da RMC que atendem a uma política neoliberal. Embora haja 
um grande número de profissionais formados na área da Psicologia e também uma necessidade social de inserção 
deste profissional, não há espaços públicos instituídos para sua atuação, bem como uma formação voltada para isso, 
pois ainda observa-se uma tendência para a formação tradicional na área, que prioriza o atendimento clínico individual, 
numa perspectiva profissional que o mantém política e eticamente servindo à sociedade capitalista e à ideologia que a 
sustenta.  
PALAVRAS CHAVE: formação em Psicologia; indicadores sociais; indicadores econômicos; Instituições de Ensino 
Superior. 
 

SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS POR UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA 
REDE PÚBLICA PAULISTA: DIFICULDADES E SUPORTES À REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE 
Julia Casarotto Capel Narvai, Bruna B. A. Tchalekian, Marília Alves Facco 

Este trabalho tem por finalidade explicitar os achados de uma pesquisa de Iniciação Científica que objetivou apreender 
os sentidos e significados atribuídos por uma professora do Ensino Fundamental I da rede pública paulista às 
dificuldades e impasses para a realização da atividade docente, bem como às ferramentas e suportes utilizados para 
lidar com tais entraves. A literatura tem mostrado que a docência vem tornando-se cada vez mais complexa, permeada 
por diversos fatores: precariedade das condições materiais e físicas das escolas, desvalorização da profissão, ausência 
de planos de carreira, retração salarial, massificação do ensino, precariedade de políticas públicas efetivamente 
direcionadas às formações docentes – inicial e continuada, entre outros (CERICATO, 2010; SELLA, 2006). 
Fundamentando-se na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, esta pesquisa pautou-se nas contribuições de Vigotski 
(1998) e outros autores do campo, com destaque àqueles que desenvolvem estudos sobre os sentidos e significados e 
atividade docente. Como recurso metodológico utilizou-se a revisão de literatura, a entrevista de história de vida e as 
observações das aulas da docente, que constituíram o quadro analítico-interpretativo desse estudo. Os materiais foram 
analisados por meio dos Núcleos de Significação – propostos por Aguiar e Ozella (2006) – que possibilitaram aos 
pesquisadores a compreensão e aproximação dos sentidos que a professora atribui a sua atividade. Os resultados 
apontaram que os principais aspectos presentes nas dificuldades e nas ferramentas para lidar com elas na realização da 
atividade docente diziam respeito às condições de trabalho – apoio da equipe profissional da escola, condições físicas, 
recursos da escola, família e comunidade –, reconhecimento profissional e financeiro. Se todos esses fatores fossem 
contemplados pelas políticas públicas voltadas a educação, a professora se sentiria mais desafiada a investir em seu 
desenvolvimento profissional, buscando programas de formação continuada que lhe possibilitariam ampliar seus 
conhecimentos teóricos e práticos. 
 
 

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO COMO ASSESSOR ESCOLAR NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 
Juliana Sano de Almeida Lara, Marilene Proença Rebello de Souza 

A partir da década de 1980, consolida-se na Psicologia Escolar e Educacional brasileira um forte movimento de crítica, 
dirigida à atuação profissional centrada na avaliação psicológica e no atendimento clínico dos estudantes. Inicia-se 
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então profunda revisão das práticas tradicionais e busca de novas propostas que considerassem a complexidade de 
fatores intrincados na produção do fracasso escolar. Tais propostas passaram a apontar a escola como foco principal da 
atuação do psicólogo escolar, iniciando-se a construção de formas de trabalho que abrangem todos os envolvidos no 
processo de escolarização. 
A atuação do psicólogo em assessoria, formulada no movimento institucionalista, surge como alternativa às práticas 
tradicionais em psicologia escolar, coerente com os avanços teórico-metodológicos da área, e, de acordo com pesquisa 
recente, coloca-se bem representada dentre as modalidades de atuação empregadas por psicólogos da rede pública de 
educação. Porém, relatos de práticas mostram grande diversidade de objetivos e práticas nomeadas como assessoria. 
O objetivo desta pesquisa é identificar práticas psicológicas na modalidade de assessoria/ consultoria às escolas, 
desenvolvidas na rede pública de educação, que acompanhem as discussões recentes da área de psicologia escolar e 
analisar como possibilitam levar ao ensino público as contribuições da psicologia para a educação. A pesquisa está 
pautada na abordagem qualitativa de tipo etnográfico e os procedimentos adotados são observações do trabalho de 
duas equipes, pertencentes à secretaria de educação de dois municípios do estado de São Paulo, que contam com 
psicólogos em sua composição, e a realização de entrevistas semi-estruturadas com os profissionais das equipes.  
Pretende-se, com esta pesquisa, oferecer subsídios para a atuação do psicólogo e, com isto, afirmar seu lugar na rede 
pública como profissional cuja especificidade da formação tem contribuições importantes a dar à educação, ao trazer 
experiências de sucesso que possam inspirar atuações inovadoras em outros contextos. 
 

 
SALA 503 
 
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO ENSINO PÚBLICO DO PARANÁ: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 
HISTÓRICO-CULTURAL COM ENFOQUE NA QUEIXA ESCOLAR. 
Patrícia Vaz de Lessa, Marilda Gonçalves Dias Facci 

A educação de qualidade é um dos temas mais discutidos e almejados pelas pessoas em nossa sociedade. 
Consideramos que tratar da Psicologia no âmbito educacional é muito importante, pois é um contexto repleto de 
elementos significativos para uma investigação acerca da atuação do psicólogo escolar frente à queixa em relação aos 
alunos que não estão se apropriando dos conhecimentos. Em 2009-2010 desenvolvemos uma pesquisa que tratou da 
atuação do psicólogo escolar no Estado do Paraná. O estudo foi realizado em duas fases: a primeira consistiu na 
aplicação de questionário em 99 psicólogos escolares; a segunda foi realizada a partir de entrevistas com nove 
psicólogos, que nos questionários, apresentavam uma concepção e atuação crítica em Psicologia Escolar. Neste 
trabalho discorreremos sobre os dados das entrevistas no que se refere ao entendimento e atendimento às queixas 
escolares. Os resultados obtidos a partir das entrevistas revelam que sobre o tipo de queixas apresentadas ao 
psicólogo, estas se dividem especificamente em dois níveis: relacionadas às dificuldades de aprendizagem – oito 
profissionais – e problemas de comportamento, indisciplina – sete profissionais. Vale destacar que em dois casos a 
desestruturação familiar é mencionada, sendo que uma profissional demonstra clareza sobre essa questão ao 
mencionar que por vezes encontra a atribuição às causas dos problemas às dificuldades da família. Em um caso aparece 
o problema do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e outro profissional alia o TDAH com a medicalização. 
Identificamos que essa forma de patologizar os problemas escolares consequenciando uma automática medicalização 
vem sendo postura muito frequente nos meios educacionais. Crianças comumente são encaminhadas para 
atendimento com o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) o que serve de 
justificativa para o fracasso escolar, atribuindo a essas crianças a responsabilidade por não conseguir aprender, 
isentando toda e qualquer análise do contexto escolar e social em que estão inseridas. Percebemos, ao longo da 
pesquisa, que existe um movimento de avanço nas práticas e na compreensão das queixas escolares, evidenciadas nas 
ações que envolvem todo o contexto escolar, que buscam superar a visão tradicional, com enfoque clínico. Análises 
pautadas nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural 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 no 
processo pedagógico. A reflexão sobre as formas como utilizamos nosso saber e compreensão sobre esses processos 
deve ser constante na prática do psicólogo escolar com vistas a contribuir com a escola na socialização dos 
conhecimentos científicos. 
Palavras-chave: Psicologia Escolar; queixas escolares; Psicologia Histórico-Cultural. 
 

A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
Thamires da Silva Souto, Sylvia Helena Souza da Silva Batista, Nildo Alves Batista 

Com a implantação do Sistema Único de Saúde, em 1988, identificou-se a necessidade de mudanças nos currículos de 
graduação das profissões de saúde no tocante ao preparo profissional para a integralidade do cuidado, uma concepção 
ampliada de saúde e o trabalho em equipe. Realizou-se algumas mudanças nos currículos de Psicologia, mas muitos 
ainda se baseiam no modelo tradicional médico-assistencialista, formando um profissional inadequado para o trabalho 
no SUS. Em meio a esse cenário, propõe-se a discussão da Educação Interprofissional (EIP) como disparadora de uma 
mudança mais eficiente. Objetivo: investigar a proposta de Educação Interprofissional do Projeto Político Pedagógico 
da UNIFESP Baixada Santista em Psicologia, a fim de apreender as concepções dos alunos a respeito da contribuição da 
EIP no seu processo de graduação, avaliar as competências de EIP ao final da graduação e acompanhar e analisar a 
transformação das concepções e práticas dos alunos relativas ao trabalho em equipe e a integralidade no cuidado 
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durante o curso. Por uma abordagem quantitativa, aplicou-se o questionário RIPLS (adaptado) aos alunos do quinto ano 
do curso, cujo modelo apresenta núcleos  que avaliam a prontidão para a aprendizagem interprofissional, atributos 
necessários para o trabalho em equipe, a identidade profissional, entre outros. Foi feira a computação e posterior 
elaboração de gráficos com os dados obtidos. Para aprofundamento dos dados, realizou-se a análise temática das falas 
de 10 estudantes de Psicologia participantes de grupos focais anteriormente realizados com alunos do 1º ao 4º ano do 
curso, a partir de núcleos direcionadores. O primeiro refere-se à importância da EIP na graduação do psicólogo para o 
trabalho em equipe, apreendida de forma unânime. Essa importância é atribuída principalmente pela percepção da 
multiprofissionalidade; do preparo para a integralidade do cuidado; da possibilidade de vivenciar confronto de idéias; 
da possibilidade de diálogo e interação com outras áreas profissionais; e pelo reconhecimento da importâncida da 
equipe interprofissional. O segundo núcleo abrange a concepção de EIP dos alunos, construída a partir da concepção 
interdisciplinar e interprofissional do currículo; pela percepção do preparo para um olhar ampliado sobre o ser-
humano; e sobre uma situação de saúde  e do aprendizado compartilhado com outros estudantes.  O terceiro núcleo 
compreende a construção da Identidade Profissional na graduação em Psicologia fundamentada pela EIP, cuja análise 
temática apreendeu o reforço desta identidade pela proposta de EIP, a partir do reconhecimento das interfaces entre a 
prática da Psicologia e a de outras profissões da saúde e do respeito de habilidades específicas dos demais 
profissionais. As categorias emergentes da análise temática dos grupos focais em diálogo com os gráficos pertinentes 
permitiu constatar a  relevância da EIP na graduação em Psicologia para o cuidado em saúde, uma vez que proporciona 
competências referentes à práticas colaborativas, comunicação interprofissional e o cuidado do sujeito de maneira 
integral e contextualizada. Assim, a graduação na UNIFESP Baixada Santista redireciona a formação tradicional, 
questionando e reconstruindo modelos e valores e integra a formaçao à realidade dos serviços de saúde, revelando-se 
como instrumento fundamental na formação de psicólogos adequados para o trabalho no SUS. 
 
 

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO E DO IMAGINÁRIO PRESENTES DO COTIDIANO DOS ALUNOS DE 1º ANO 
Fátima Aparecida Garcia Loureiro Vares, Gildélia Viana Meira, Susete Figueiredo Bacchereti 

O presente trabalho refere-se ao projeto de intervenção realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental I da 
região central de São Paulo, como parte das atividades de estágio supervisionado em Psicologia Escolar da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, durante o primeiro semestre de 2012. Após observações e conversas informais percebeu-se a 
necessidade de desenvolver um projeto voltado aos alunos do 1º ano, que apresentavam muita dificuldade em se 
adaptar ao novo espaço institucional. Por se tratarem de crianças muito novas, que estavam acostumadas a ter uma 
rotina diferente, com espaço garantido às brincadeiras, o atual cenário se mostrava desconfortável a esta clientela. 
Frente ao exposto foi realizado um trabalho no qual o lúdico foi utilizado como instrumento na intervenção, através da 
produção coletiva de histórias. Para tanto, as estagiárias serviram de escriba dos alunos para o documento de registro, 
que se finalizou num pequeno livro daquilo que foi produzido pelo grupo. Os objetivos envolviam tanto a estimulação 
do imaginário (faz de conta, fantasia), quanto da criatividade e da linguagem oral; a valorização das potencialidades 
individuais das crianças, além de garantir um espaço no qual o lúdico se fazia presente para os alunos. Foram realizados 
dez encontros semanais de 50 minutos, em duas turmas de 1º ano do ciclo I do ensino fundamental, num total de 29 
alunos cada, sendo que as professoras permaneceram nas salas de aula com as estagiárias Foram escolhidos temas 
títulos para cada semana, num total de cinco histórias construídas coletivamente. A cada narrativa, alunos voluntários 
faziam dois ou três desenhos acerca do texto daquele encontro, sendo que as estagiárias iniciavam a história e os 
crianças davam continuidade à ela. As sugestões dadas por estas iam sendo votadas e prevalecia a escolha da maioria 
para compor o corpo do texto.  Percebeu-se a apropriação do contexto da atividade pela maioria das crianças, com 
várias idéias criativas por um lado, e muitas dificuldades em entrar em contato com a fantasia e a imaginação por 
outro. Alunos que inicialmente se mostravam extremamente tímidos e envergonhados passaram a se comunicar de 
forma mais compreensível e audível, participando efetivamente das atividades. A dinâmica das duas turmas mostrou-se 
muito diferente, com ganhos peculiares a cada uma. Da mesma forma, as duas docentes têm dinâmicas opostas, e se 
apresentam com posturas diferenciadas que não só refletem diariamente nos alunos, como também refletiram no 
trabalho desenvolvido pelas estagiárias com as crianças. Verificou-se apesar disto, que os objetivos inicialmente 
estabelecidos para a intervenção proposta foram alcançados ao término dos encontros. 
Palavras-chave: lúdico; imaginação; oralidade; história.  
 

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO NA GRADUAÇÃO E O PREPARO PARA A INTEGRALIDADE 
DO CUIDADO 
Thamires da Silva Souto, Sylvia Helena Souza da Silva Batista, Nildo Alves Batista 

Realizou-se mudanças nos currículos de graduação das profissões de saúde desde a implantação do SUS em 1988, 
principalmente no tocante ao preparo profissional para a integralidade do cuidado, concepção ampliada de saúde e 
trabalho em equipe. Compreendeu-se a necessidade do aprofundamento do estudo anterior: “A Educação 
Interprofissional na graduação em Psicologia”. Objetivo:  investigar o processo de formação do psicólogo para o 
trabalho em equipe na perspectiva da integralidade do cuidado no curso de Psicologia da UNIFESP Baixada Santista a 
partir dos estudantes do 1º, 3º e 5º ano. Metodologia: realizou-se entrevistas semi-estruturadas, cuja análise temática 
foi orientada por núcleos direcionadores. Em “Experiência da aprendizagem compartilhada” e “Entendimento sobre 
saúde e integralidade do cuidado”, emergiu fortemente entre os alunos ingressantes uma concepção de saúde como 
bem-estar bio-psico-social. O entendimento sobre integralidade do cuidado se mostrou relacionado à integração da 
equipe no cuidado. Entre os alunos do 3º ano, o aprendizado compartilhado para a futura prática ganha destaque, bem 
como a importância da ampliação do conceito da saúde. Emerge a concepção de integralidade do cuidado como a 
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integração da equipe no cuidado ao paciente. O 5º ano também reconhece a revelância do aprendizado compartilhado 
para a futura prática. A ampliação do conceito de saúde é reforçada como o bem-estar físico, psíquico e social 
articulado à capacidade de realizar atividades em sua vida. A integralidade do cuidado é entendida como o trabalho da 
equipe na perspectiva de um olhar integral sobre o sujeito. Em “Entendimento sobre Psicologia e prática profissional do 
psicólogo”, a maioria dos alunos ingressantes entendem a Psicologia como estudo da mente e do comportamento 
humano. Os alunos do 3º ano compreendem como estudo dos processos psíquicos e como prática de cuidado, 
destacando o psicólogo como mediador. No 5º ano, situam a Psicologia como área abrangente, com concepção ampla 
de saúde e cuidado, em que o psicólogo atua como mediador das relações, com um olhar integral sobre o sujeito. Em 
relação ao núcleo “Expectativas e preocupações do estudante em relação ao curso e à futura prática profissional”, os 
alunos ingressantes destacaram a possibilidade de aprendizado e formação contínua durante o curso. Em relação à 
futura prática profissional, a maioria expressa uma expectativa de atuação em saúde, e apenas um aluno destaca a 
expectativa para prática interprofissional. Os alunos do 3º ano revelam a expectativa de uma graduação processual, 
geral e ampla. Emerge dúvida quanto à viabilidade da futura prática inter e as futuras áreas de atuação. Os alunos do 5º 
ano apontam a expectativa de se tornarem profissionais competentes e diferenciados no cuidado em saúde. Emerge 
nos três grupos o reconhecimento da importância da formação interprofissional para a futura prática. Essa investigação 
é entendida como uma forma de avaliação da proposta de graduação em Psicologia da UNIFESP BS por parte dos 
alunos, bem como de conhecer os caminhos que perspassam na construção de suas concepções durante a graduação, 
além de conhecer quais profissionais estão se formando nesse projeto e constatar sua adequação à realidade do SUS. 

 
SALA 504 
 
CONTRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES DE PSICOLOGIA PARA PENSAR A ESCOLA PÚBLICA 
Lineu Norio Kohatsu 

Segundo dados da Secretaria de Educação existem no Estado de São Paulo, Brasil, aproximadamente 120 professores 
de psicologia concursados e efetivos, porém se considerados também os professores com outros tipos de contrato o 
número é bem maior. No final do ano de 2007, a Secretaria de Educação realizou mudanças na estrutura curricular do 
ensino médio e a disciplina de psicologia deixou de ser ministrada. Os professores de psicologia concursados passaram 
a executar tarefas administrativas nas escolas ou nas Diretorias de Ensino. Alguns professores com contrato temporário 
foram dispensados, enquanto que outros passaram a ministrar outras disciplinas como filosofia, sociologia ou biologia. 
Diante desse cenário, foi proposta uma pesquisa a ser realizada junto aos professores de psicologia com a intenção de 
conhecer, registrar e sistematizar a experiência desses professores, considerando principalmente a inexpressiva 
quantidade de pesquisas sobre a prática docente do professor de psicologia no ensino médio no Brasil. Participaram da 
pesquisa 13 professores de psicologia que atuaram no ensino médio da rede pública no Estado de São Paulo. A coleta 
de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada, audiogravada sob consentimento escrito dos 
participantes. Embora a pesquisa tenha abordado vários aspectos da experiência docente, propõe-se no presente 
trabalho um recorte enfocando especificamente a percepção que os professores têm das escolas onde atuaram. Foram 
analisados aspectos como: estrutura física e recursos materiais das escolas, projeto político pedagógico e características 
da direção, corpo docente e alunos. Os resultados permitem problematizar vários aspectos da prática docente como as 
dificuldades que cotidianamente os professores encontram nas escolas, mas também as possibilidades de resistência e 
superação a partir de ações coletivas e interdisciplinares. A partir dos dados obtidos questiona-se se a escola pública 
não está desperdiçando uma importante contribuição que poderia ser dada pelo professor de psicologia na medida em 
que este está impedido de lecionar a disciplina de sua competência e assim colocado à margem do processo educativos 
de milhares de jovens. 

 
 
ENTRANDO PELO PORTÃO DO LADO: EXPERIÊNCIAS DE ESTAGIÁRIAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
MUNICIPAL DO INTERIOR DO PARANÁ 
Solange Struwka, Suzane P. Busatta, José Alexandre de Lucca 

Este trabalho tem por objetivo relatar uma das experiências de estágio profissionalizante em Psicologia Escolar, 
desenvolvido no decorrer do ano de 2011, em uma escola pública municipal no interior do Paraná. Meira, em seu 
trabalho sobre a atuação do psicólogo escolar, defende a necessidade do domínio de um referencial teórico-crítico que 
se comprometa em compreender questões relativas ao modo pelo qual a escola organiza seu trabalho e se relaciona 
com o sistema sociopolítico brasileiro. Faz-se necessário, portanto, a análise das relações entre os mecanismos 
escolares e a subjetividade dos sujeitos envolvidos; o favorecimento de reflexões que sejam capazes de transformar 
concepções a respeito das potencialidades dos alunos, professores e demais funcionários; incluir a subjetividade como 
parte importante no trabalho com os agentes educacionais construindo novas formas de estabelecer estas relações no 
cotidiano escolar. Tendo estes apontamentos como norteadores de nossas intervenções, iniciamos as aproximações de 
imersão na comunidade escolar observando seus variados espaços e atividades que eram ali desenvolvidas. Esta 
estratégia foi utilizada na busca de compreender a organização e dinâmica de funcionamento institucional. Desta 
maneira, fomos construindo referências para nosso plano de trabalho. Após esta imersão, iniciamos as articulações 
para a construção dos grupos, inicialmente com os alunos, depois, teve início o grupo com as funcionárias e, em 
seguida, o grupo com as professoras e com a coordenação da escola. Os encontros eram realizados quinzenalmente 
com aproximadamente uma hora e meia de duração.  A partir dos trabalhos desenvolvidos localizamos a importância 
de construir espaços institucionais para as funcionárias da escola. Infelizmente, a educação não possui políticas públicas 
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que garantam melhores condições de trabalho para estas agentes educacionais e nem que valorizem seu trabalho 
como integrantes do processo educacional. Neste sentido, apontamos a urgência de maior atenção, compreensão e 
reconhecimento das atividades por elas realizadas, assim como a construção de espaços de diálogos com a comunidade 
escolar. Mudanças que possibilitaram, na escola em questão, a criação de um “tempo de viver” para estas pessoas. Os 
encontros realizados com as professoras evidenciou a força que a troca de experiências e o diálogo são capazes. Houve 
um intenso fortalecimento do grupo, objetivado no movimento de realizar enfrentamentos para alterar questões 
institucionais negativas e cristalizadas. Neste ínterim, enfatizamos a importância de momentos coletivos que 
possibilitassem a identificação com os pares e o fortalecimento dos coletivos como meios geradores de mudanças e 
avanços das discussões e necessários enfrentamentos nos níveis micro e macro da conjuntura educacional.   

  
ESCOLA E FAMÍLIA: UMA RELAÇÃO DE AJUDA NA FORMAÇÃO DO SER HUMANO 
Radila Fabricia Salles, Joslaine Ap. Regióli de Angelis 

A relação família-escola é hoje, tema em destaque na discussão sobre o alcance do sucesso dos alunos no processo de 
ensino-aprendizagem . O que estamos observando atualmente é que as famílias estão repassando as instituições 
escolares à responsabilidade de educar os seus filhos. E cada vez mais exigindo das escolas atitudes e ações que 
deveriam ser de sua responsabilidade. O objetivo geral dessa pesquisa é argumentar teoricamente sobre a importância 
da interação família e escola, e como objetivos específicos: analisar o papel da família na educação dos filhos, descrever 
o papel da escola no processo de interação com a família e verificar como ocorre a interação entre a escola e a família.  
A população alvo foi composta por quarenta quatro pais ou responsáveis do Colégio Lázaro Silva, escola particular e na 
Escola Municipal Clara Carvalho. A coleta de dados foi realizada através de aplicação de questionário enfocando as 
opiniões sobre os fatores relacionados ao processo de interação da família com a escola .Nos resultados foi verificado 
que a importância da educação na vida de um cidadão, a responsabilidade familiar de educar e cuidar dos filhos e a 
consciência dos resultados positivos da presença assídua da família na escola sobre o desempenho escolar dos filhos é 
consenso entre as diferentes classes sociais e intelectuais da população estudada e não apresentando um grande 
desequilíbrio entre escola e família. População está constatada com 47% de pais das escolas municipais que concluíram 
o ensino médio, sendo o nível mais alto que alcançaram nos estudos enquanto na escola particular esse índice é mais 
baixo porque 56% concluíram o nível superior e não apenas o ensino médio. Com relação à renda familiar, enquanto 
21% dos pais da escola municipal vivem com menos de um salario minimo, na escola particular essa taxa é de 
0%.Porém o presente trabalho nos mostra que apesar dos pais saberem sobre a influência da sua participação na 
escola no desempenho acadêmico do filho, quando o ítem é ir as reuniões quando são chamados 37% dos pais do 
munícipio participam e  20% dos pais da escola particular. Outros dois dados relevantes é o ítem verificar tarefas 40% 
no munícipio e 25% na particular verificam tarefas e a falta do conhecimento do Projeto Político Pedagógico. Conclui-se 
que a sociedade necessita de uma parceria verdadeira entre a família e a escola e só assim poderá alcançar uma 
sociedade coerente em que as pessoas conheçam e cumpram seus papéis.  
Palavras-chaves: Família; Escola; Aprendizagem. 

 
ESTÁGIO BÁSICO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ESCOLAR: POTENCIALIDADES 
TRANSFORMADORAS NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA 
Lorena Carrillo Colaço, Daniel Nazar Kengerski, José Alexandre de Lucca 

Diante dos trabalhos e pesquisas que propõem a reflexão sobre as potencialidades de atuação do Psicólogo Escolar e, a 
necessidade de rupturas com modelos de formação e intervenção balizados em em princípios que sustentam a 
manutenção do status quo, encontramos no artigo de Marinho-Araújo, a proposta de que é preciso articular as 
possibilidades de formação que vieram com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 
Psicologia com a demanda de transformações que existem hoje no campo da Psicologia Escolar. Destaca-se a instituição 
dos Estágios Básicos Supervisionados (EBS) que têm por função proporcionar práticas integrativas voltadas para o 
desenvolvimento de habilidades e competências em situações de complexidade variada, conforme orienta as Diretrizes 
de 2004. Este processo pressupõe que, ao acadêmico de psicologia, será constituída a oportunidade de articular teoria 
e prática, tornando-se desse modo, uma importante ferramenta para sua formação. A práxis em contraposição com a 
praxe tem como objetivo principal tornar o acadêmico instrumentalizado criticamente para identificar e compreender 
as situações em que estão inseridas as crianças e adolescentes. Nesse sentido, a formação do acadêmico deverá 
contribuir para a superação e transformação das condições naturalizantes dos cenários escolar e educacional, 
presentes em ações medicalizantes, estigmatizantes e, portanto, excludentes. Para este trabalho, tomamos como norte 
a ideia de que o estágio básico da disciplina de Psicologia Escolar teve como um dos principais objetivos, reafirmar a 
ideia de homem como um ser definido histórica e socialmente, que está sempre em constante mudança e interação 
com seu meio cultural, desmitificando a noção de indivíduo imutável ou naturalmente constituído. Assim, a experiência 
nesta modalidade de estágio auxiliou na aproximação qualificada da construção sobre as lógicas das atuações do 
psicólogo no campo escolar e educacional. Vale ressaltar que tanto o EBS do 3º ano, como o estágio profissionalizante 
do 5º ano, ocorreram na mesma instituição escolar, desencadeando a preocupação de proporcionar a efetiva 
integração entre todas as pessoas envolvidas nas atividades dos estágios. A experiência do estágio básico, propiciou 
ganhos tanto para os acadêmicos, quanto para a instituição, que se mobilizou conforme o andamento do trabalho. Essa 
mobilização não se deu sem o tensionamento de ambas as partes: de um lado a instituição, tendo sua rotina 
atravessada pela psicologia, e do outro os estagiários que se colocavam frente a uma situação de enfrentamento do 
desconhecido e as necessárias revisões daquilo que se tinha como estabelecido, verdadeiro. A riqueza deste trabalho 
está localizada nas transformações proporcionadas sobre as condições concretas da instituição escolar e dos 
posicionamentos pessoais que foram substituídos gradativamente por ideias cientificamente estabelecidas. A atuação 
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dos estagiários foi pautada sempre pela noção de desenvolvimento, que, de acordo com Vigotski, se dá em relação, nas 
aprendizagens oriundas das trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação.  
Palavras-chave: psicologia escolar; estágio básico; práticas 

 
 
SALA 505 
 
FAMIÍLIAS E CRIANÇAS QUE ENFRENTAM DIFICULDADES DE ESCOLARIZAÇÃO: A CONFIGURAÇÃO DE 
OUTROS POSSÍVEIS 
Ana Maria Tejada Mendoza, Marilene Proença Rebello de Souza 

A partir da década de 1980, com o forte movimento de crítica frente às abordagens dos processos educativos e da 
Psicologia Escolar e Educacional Brasileira, que até então em seus métodos de avaliação psicológica e no atendimento 
clínico centralizava na criança as dificuldades que pudessem apresenta-se no processo de escolarização, abre se passo a 
um olhar mais amplo das questões envolvidas no processo de escolarização e não só no processo de aprendizagem da 
criança.  Desta forma se faz imperante analisar os diferentes elementos que participam da formação do que 
chamaremos como dificuldades no processo de escolarização. Neste olhar o presente resumo faz parte de uma 
pesquisa de mestrado em andamento do Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, que centrará seu foco nos recursos tentados e construídos pelas famílias com 
crianças que alguma vez receberam um diagnóstico neurológico associado a “dificuldades de aprendizagem” de sua 
criança, para contribuir a formar o pelo contrário inibir o aparecimento de dificuldades no processo de escolarização. A 
pesquisa tentará fazer uma alocação da família no contexto histórico, analisará como as famílias lidam com o 
diagnóstico de “dificuldades de aprendizagem”, que elementos têm utilizado para mediar nesta situação pelo qual será 
importante analisar a questão da medicalização. Esta pesquisa esta configurada como uma pesquisa ação participante 
para ser desenvolvida numa escola da cidade de São Paulo (ainda por definir), que pretende fazer algumas 
contribuições ao empoderamento das famílias que vivenciam situações desencadeadas do diagnóstico neurológico de 
“dificuldades de aprendizagem” assim como contribuições à intervenção que os profissionais chegados à área da 
educação fazem para alcançar experiências de sucesso que além do mais possam ser implementadas em outros 
contextos. A composição deste projeto e o direcionamento da discussão que ele propõe esta baseado nos pressupostos 
da Teoria Histórico Cultural.   

 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE ALUNOS SURDOS: "REFLEXÕES ACERCA DOS 
SABERES PEDAGÓGICOS" 
Raquel Aparecida Lopes, Daniela Carrogi Vianna, Andreza Batista Jones 

Este estudo tem como objetivo analisar as questões relacionadas à formação de professores para o ensino de alunos 
Surdos no Brasil. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica, partiu-se da caracterização da surdez, passando 
por um breve histórico da educação de Surdos e, por último, as reflexões que norteiam a formação de professores. 
Sabe-se que os discursos recorrentes acerca da educação de Surdos enfatizam certa inquietação por parte dos 
pesquisadores, provavelmente este fato se deva também à atual política inclusiva do nosso país. Na atualidade, 
observa-se como maior problema, o fato dos professores usarem a Língua Portuguesa para ensinar, esperando-se que 
seus alunos apresentem pleno desenvolvimento da Língua oral. Deste ponto, é correto afirmar a necessidade de 
fornecer ao professor instrumentos que lhe possibilitem uma formação e atuação profissional adequada, a fim de que 
ele consiga realizar a sua principal tarefa: ensinar. Nesta direção, a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), língua utilizada 
pelos Surdos como meio de comunicação, assume uma relevância social importante nos dias de hoje, contudo, a 
ambiguidade metodológica do oralismo e do bilinguismo funciona como fronteira interna na educação de Surdos, em 
torno da qual estão marcadas as diferenças e que, portanto, é lugar potencial de contestação quanto ao sentido do 
desenvolvimento destas pessoas. Frente a isto, através deste estudo foi possível notar que a falta de preparo das 
escolas está diretamente relacionada com o processo de formação continuada dos professores, problemas de estrutura 
física e a falta de políticas públicas eficazes no atendimento específico e, ainda, à falta de modelos de intervenção 
pedagógica. Diante desta realidade é importante esclarecer que o processo de formação de professores para o ensino 
de Surdos, deve vir acompanhado de uma transformação crítica no interior da escola, sobretudo, na elaboração dos 
currículos escolares.  Sobretudo, para que tal mudança ocorra, o professor também precisa ter um novo olhar, aquele 
que direcione ao reconhecimento e respeito das diferenças linguísticas, a fim de propiciar oportunidades de 
aprendizado sem que este aluno esteja em desvantagens em relação aos ouvintes. É neste contexto que se deve 
ressaltar a importância da relação entre professor e aluno e dos saberes pela escola construídos.   
Palavras-chave: surdos; formação de professores; libras. 
 

INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE WILLIAMS NA SALA DE AULA 
Solange de Freitas Branco Lima, Mayra Fernanda Ferreira Seraceni, Ana Yaemi Hayashiuchi, Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira 

A Síndrome de Williams (SW) é uma aneusomia segmentar causada pela deleção hemizigótica de diversos genes do 
cromossomo 7. Estudos de prevalência sobre a síndrome apontam uma proporção de 1 para 1:7.500 até 1: 20.000 
nascidos vivos. Tem sido descritos em estudos anteriores características muito consistentes do fenótipo 
comportamental, cognitivo e inclusive a identificação de transtornos psiquiátricos. Uma das especificidades deste 
manejo se associa com a comorbidade neuropsiquiátrica de maior incidência na síndrome: o Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH). Isto determina que alunos com SW tenham uma condição especial de alfabetização 
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no ensino regular. Objetivo: o estudo teve como objetivo realizar uma intervenção comportamental em duas crianças 
com Síndrome de Williams no contexto de sala de aula. Os critérios de inclusão na amostra foram a presença de 
indicadores de desatenção e hiperatividade de acordo com o Inventário dos Comportamentos de Crianças e 
Adolescentes de 6 a 18 anos (CBCL/6–18). Método: Fizeram parte do estudo duas crianças com SW identificadas como 
PM e DT. Os instrumentos de coleta de dados foram o Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes 
entre 06 e 18 anos - Formulário para professores (TRF 6/18); a Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 
Hiperatividade de Benczik: Versão de Professores e um Programa de treinamento de professores para manejo 
comportamental de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams em sala de aula. Resultados: de acordo com os 
resultados houve uma redução dos problemas de comportamento em PM o que não ocorreu em DT, conforme a escala 
Benczik. Na aplicação do TRF/6-18 os resultados diferenciaram-se. As estratégias do treino foram seguidas 
adequadamente pelas professoras, contudo não foi possível utilizar todas as recomendações dadas no treino devido a 
problemas de rotina, cronograma das aulas e falta de material pedagógico adequado ao processo de inclusão das 
crianças. Discussão: A estratégia mais utilizada nas duas crianças foi a de controle de estímulos, esta contribui para o 
desenvolvimento de repertórios de autogerenciamento, respostas atencionais mais eficazes, maior concentração nas 
tarefas, assim como comportamentos de seguir instruções. O treino se mostrou uma alternativa de manejo de 
contingências de baixo custo que melhorou expressivamente os problemas de comportamentos hiperativos e 
desatencionais dos escolares. 

 
INTERVENÇÕES EM PSICOLOGIA ESCOLAR: UMA POSSIBILIDADE DE RESSIGNIFICAR E TRANSFORMAR 
AS RELAÇÕES DOS DOCENTES 
Mirella Martins de Castro Mariani, Roseli Fernandes Lins Caldas 

No ambiente escolar se faz necessário entender os problemas que são apresentados e fazer a relação dos mesmos aos 
diferentes sujeitos envolvidos, para assim planejar as intervenções necessárias.  Ela é um espaço social entrecortado 
por uma geografia imaginária, que pode ao mesmo tempo reproduzir relações de poder, como ações concretas visando 
transformação. Cabe ao profissional que atuar no contexto escolar promover a troca de informações, coordenar planos 
de ação, ser colaborativo, manter bom relacionamento interno com funcionários e externo com responsáveis e 
gestores, isto é, mediar às relações de forma participativa garantindo a mudança. O objetivo da proposta de trabalho 
visa aumentar a qualidade e a eficiência do processo educacional através da aplicação dos conhecimentos psicológicos, 
auxiliando na compreensão das relações grupais e institucionais e apresentando procedimentos diagnósticos e 
interventivos. Para isso, esta proposta estimula atividades que auxiliem o professor a reconhecer a existência de 
situações problema, a identificação dos mesmos, pois estando eles identificados servirão como instrumento para que o 
profissional possa utilizar-se de várias abordagens para solucioná-lo. Serão utilizados recursos como filmes, textos, 
resenhas e outros, que permitirão a reflexão conjunta da equipe de professores. O projeto contribui deste modo, com o 
objetivo pretendido pela escola, que vai de encontro com a execução de um trabalho consciente, compartilhado e 
embasado na legislação vigente, que favoreça o desenvolvimento total dos alunos, preparando-os para as séries 
sequentes e contribuindo para que se tornem cidadãos plenamente reconhecidos, críticos e conscientes de seu papel 
em nossa sociedade. Foram consideradas questões relacionadas ao desenvolvimento integral da criança, abrangendo 
aspectos cognitivos, afetivos e motores. Foram realizadas observações de atividades da rotina escolar. O foco deste 
trabalho visou uma atuação voltada à aplicação dos conhecimentos psicológicos na escola, no que concerne 
principalmente ao processo ensino-aprendizagem, em análises e intervenções do processo psicopedagógico de 
desenvolvimento humano, das relações interpessoais e na integração família, comunidade e escola, para promover o 
desenvolvimento integral do ser. Concluí-se que o modelo de atuação do psicólogo deve ser fundamentado no 
paradigma interdisciplinar, contextual e crítico. Este estudo vislumbra novas possibilidades para repensar o processo de 
construção do papel do psicólogo escolar na Educação Infantil. 
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JOGOS DE REGRAS E ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL 
Ana Luiza Console Andreotti, Lino de Macedo 

É frequente o uso de jogos e brincadeiras com crianças com paralisia cerebral, isto é, é conhecido o valor de as 
estimular a exercitar, brincar e jogar. Nota-se, contudo, uma ausência ou pouca frequência do uso de jogos de regras 
com crianças que apresentam este tipo de diagnóstico. Julgamos esta falta importante, uma vez que elas estudam na 
Escola Fundamental e necessitam dominar procedimentos ou habilidades para aprender as disciplinas escolares. Além 
disto, o convívio e a cultura da Escola Fundamental supõem consentir em regras, compartilhar e interagir em uma 
perspectiva coletiva regulada por regras e procedimentos adequados e frutíferos aos processos de aprendizagem e à 
vida em grupo.  Esta apresentação é parte de uma pesquisa, apoiada na teoria e metodologia de Piaget, sobre o uso de 
jogos de regras na aprendizagem e desenvolvimento de crianças  com  paralisia cerebral. Aqui serão   apresentados 
alguns dados observados em  um grupo de cinco sujeitos, que participaram  durante cinco meses de oficinas de jogos 
de regras, uma vez por semana, por 45 minutos. Trata-se de um grupo composto por cinco alunos com paralisia 
cerebral do tipo diparesia, com idade entre 10 e 12 anos, de ambos os sexos, alunos do quarto ano do Ensino 
Fundamental de uma sala especial da Associação de Assistência à Criança com Deficiência. Nas oficinas foram utilizados 
os jogos Sudoku  e Quarto ( . Na análise, foram considerados registros áudio-visuais, relatos das partidas, diário da 
pesquisadora e avaliações individuais realizadas ao longo do processo. Nas primeiras oficinas, observamos que o grupo 
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embora estivesse  interessado em participar das oficinas e com os desafios propostos, eles demonstraram, em sua 
maioria, dificuldade de argumentação principalmente para justificar suas decisões no jogo e nas discussões propostas 
pelas pesquisadora ao grupo. Cometiam erros recorrentes sobre o mesmo assunto, apresentavam dificuldade nas 
habilidades procedimentais para jogar e na compreensão das regras. Ao longo das oficinas, no entanto, avaliações e 
registros de situações-problema, permitiram  constatar a evolução das pontuações nas avaliações e o desenvolvimento 
de habilidades procedimentais como: condutas estratégicas, antecipação, raciocínio, identificação, relação, atenção, 
concentração, orientação espacial, argumentação. No domínio conceitual observamos progressos na compreensão das 
regras do jogo, e do sentido das linhas, colunas, casas e alinhamento das peças. Nas habilidades atitudinais, 
constatamos evolução no respeito ao jogo, às regras e ao adversário, iniciativa, motivação para enfrentar um desafio e 
completar uma tarefa. Destacamos progressos nos sujeitos deste grupo ao final da pesquisa frente ao desafio da 
competição, compreensão das regras de novos jogos, aquisição de noções e procedimentos para jogar. Esta pesquisa 
permite  inferir que jogos de regras podem ser utilizados por crianças com paralisia cerebral. PE revela a possibilidade 
de alunos com paralisia cerebral seguirem em seus processos de desenvolvimento e fazer das coisas da escola uma 
oportunidade de aprendizagem de domínios, agora admitidos como necessários e possíveis para todos.  
Palavras-chave: jogo de regra, paralisia cerebral, Piaget, aprendizagem. 

 
 
O PSICÓLOGO NA ESCOLA PRIVADA: ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Cristiane Toller Bray, Marilene Proença Rebello de Souza 

Considerando que o foco das discussões teórico-científicas, em relação à atuação do psicólogo escolar, tem sido 
predominantemente no âmbito do ensino público, faz-se importante conhecer e analisar como se realiza a inserção e a 
atuação/intervenção desse profissional que trabalha para a demanda das escolas privadas. Já que a rede privada de 
ensino também tem sido alvo de oportunidades e inserção do trabalho do psicólogo. O objetivo central deste projeto 
de doutorado é o de conhecer, identificar e analisar os modos de inserção e as modalidades de atuação/intervenção 
desenvolvidas pelos psicólogos que atuam na rede privada de ensino do município de São Paulo. Identificar e analisar o 
embasamento teórico e as concepções que subsidiam suas práticas. Com isso, conhecer o lugar que o psicólogo vem 
ocupando e o trabalho que este tem desenvolvido nas escolas privadas, após quase trinta anos de discussões propostas 
numa perspectiva crítica da Psicologia Escolar e Educacional. Se faz importante também, conhecer, identificar e analisar 
o quê, quem contrata os psicólogos esperam desse trabalho e por qual motivo os contratam. Para tanto, será 
importante compreender a história da função dos psicólogos nas escolas (inclusive privadas), a necessidade da mesma 
e como esta vêm se caracterizando. O referencial teórico utilizado nesse trabalho é a perspectiva crítica da Psicologia 
Escolar e Educacional e a Psicologia Histórico-Cultural (Vigotski, Leontiev, Luria e outros). Os seguintes procedimentos 
de investigação serão utilizados: 1) questionários e realização de entrevistas semi-estruturadas com doze psicólogos; 2) 
entrevistas semi-estruturadas com os respectivos (doze) contratantes desses profissionais. Nesse sentido, a pesquisa se 
caracteriza como quantitativa e qualitativa. As abordagens teóricas mencionadas serão orientadoras para análise dos 
resultados. A pesquisa de campo possibilitará maiores informações sobre o papel dos psicólogos no cenário do ensino 
básico das escolas privadas, ampliando o conhecimento no campo da Psicologia Escolar e Educacional. Os dados serão 
organizados em categorias de análise, levando em conta as temáticas mais frequentes e os aspectos contraditórios. 
Vale comentar que a construção da tese se apoia na luta pela compreensão da complexidade do fenômeno educativo 
para além de dimensões individuais e na luta por escolas de qualidade, sejam elas públicas ou privadas, que 
possibilitem a todos os alunos a aprendizagem e o desenvolvimento de seu potencial.  
Palavras-chave: psicólogo escolar; escola privada; queixa escolar; psicologia histórico-cultural. 

 
O USO DO CELULAR E O FUNCIONAMENTO PSICOLÓGICO NO ADULTO 
Ligia Cecilia Buso Sernagiotto 

Trabalho elaborado como atividade de pesquisa, na disciplina Psicologia sócio – interacionista, com o objetivo de 
verificar quais serviços do aparelho celular, são utilizados por adultos de diferentes níveis de escolaridade.  O estudo foi 
fundamentado através da abordagem vigotskiana, sobre os fatores que contribuem para o desenvolvimento psicológico 
em adultos, considerando a utilização de instrumentos e signos como mediadores da atividade psicológica.  Através da 
leitura do texto: Ciclos de vida: algumas questões sobre a psicologia do adulto, de Kohl de Oliveira (2004) onde ressalta-
se,  o nível de escolaridade e as práticas culturais como promotoras na utilização de  maior reflexão, análise em  
operações que exijam maior abstração e autonomia na tomada de decisão. A referida autora em estudo realizado 
destaca que adultos que tiveram pouca escolarização encontram maior dificuldade na utilização de estratégias de 
planejamento e na operação de categorias abstratas. Entendemos o celular como um instrumento mediador das 
comunicações e relações que permite a interação do indivíduo com o mundo. Assim sendo,  foi o instrumento 
selecionado para verificarmos se sua utilização e apropriação dos serviços é realizada de forma direta ou mediada por 
outro mais experiente. A partir desta hipótese foi disparada enquete sobre a utilização deste aparelho em adultos na 
faixa etária de 35 à 70 anos de idade,  divididos em dois grupos pelo nível de escolaridade:  alta escolaridade - ensino 
médio completo ou superior, e, adultos com baixa escolaridade, com ensino fundamental somente. Os alunos 
entrevistaram um total de 61 adultos, sendo 34 com alta escolaridade e 27 com baixa escolaridade. Os resultados 
mostraram que os adultos menos escolarizados utilizam o aparelho como telefone somente, e necessitaram de auxílio 
para aprender a utilizar o aparelho. Enquanto os adultos com alta escolaridade revelaram conhecer vários serviços além 
da telefonia e não necessitaram de mediadores para utilizar o aparelho. Verificou-se que além da escolaridade, práticas 
culturais constituem fontes relevantes para o desenvolvimento, proporcionando transformações ao longo do ciclo da 
vida no funcionamento psicológico dos indivíduos. 
PALAVRAS - CHAVES: psicologia, educação, desenvolvimento, ciclos de vida 
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PROJETO MEMÓRIA ESCOLAR DA EE PROFª ANNA PONTES DE TOLEDO NATALI 
Tieko Fujiye 

O Projeto foi elaborado pela equipe escolar em comemoração dos 25 anos da escola com o patronado de Profª Anna 
Pontes de Toledo Natali, partindo do pressuposto de que a recuperação da memória escolar pode e deve passar por um 
processo coletivo de discussão, atestado pela presença, participação, envolvimento,  interesse dos alunos, comunidade, 
professores e equipe administrativa. Partindo desde a  elaboração na ferramenta digital e  aprovado pelas equipes da 
Diretoria de Ensino Leste -1 e da CENP –Secretaria de Eduçação do Estado de São Paulo, tendo recebido recursos 
financeiros  para o seu desenvolvimento, dentro do Cadastro de Projetos Descentralizados (PRODESC). Com o objetivo 
de resgatar a história da escola nesse período de existência, mostrando aos alunos e à comunidade a importância da 
preservação do ambiente escolar e patrimônio público, bem como as oportunidades culturais, sociais e convívio da paz 
que uma unidade educacional pode proporcionar, tornando acessível aos alunos e à comunidade a história da escola 
comentada pelos  alunos, professores e comunidade em geral, através de depoimentos e relatos . Com a meta de  que  
os  alunos envolvidos no projeto consigam através da leitura e escrita compreender a importância de fazer parte deste 
momento coletivo. Inicialmente, a equipe gestora orientou os professores para as ações a serem desencadeadas 
durante o projeto, em seguida foi realizada o levantamento de fontes de pesquisas tais como: histórico do bairro, a 
importância da construção da escola, biografia da patrona e levantamento dos dados da história da escola. As 
metodologias utilizadas foram pesquisa-ação e grupo focal. As etapas das ações foram: 1) Pesquisas bibliográficas de 
elaboração e coleta de dados e materiais; 2) Pesquisas de campo; 3) Elaboração de história oral; 3) Descrição da 
memória oral; 4) Redação do livro; 5) Apresentação do material e do livro editado à comunidade na Mostra Literária.Os 
alunos tiveram bom desempenho na redação e alcançaram as expectativas dos professores, desenvolvendo habilidades 
como de coletar dados através de pesquisa, depoimentos, registrar estes dados, contar histórias, leitura de variados 
textos, reescrita individual e coletivamente, resgatando a memória escolar, compreendam a importância de fazer parte 
da construção da história e preservação da escola, bem como entender que fizeram ou fazem parte deste movimento 
coletivo. Pensar, ler e escrever requer de seus participantes muito comprometimento , empenho para que as metas 
sejam alcançadas. Os projetos descentralizados de implementação curricular colaboram para melhorar a qualidade de 
ensino e aprendizagem, motivando a equipe escolar e dando suporte à proposta pedagógica. O resultado desta 
participação nos projetos desenvolvidos deverá vir a médio prazo, fazendo uma grande diferença na aprendizagem 
significativa dos participantes, tornando-os autores. 
Palavras-chave: memória; pensar; ler; escrever. 

 
“DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM”: AS CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E ALUNOS DE 
BIOLOGIA EM FORMAÇÃO 
Paula Maldonado Rabelo, Elen Fernanda Nodari, Débora Cristina Fonseca 

 Tem sido cada vez mais frequente a utilização do termo “distúrbios de aprendizagem”, para designar alunos que 
apresentam problemas com relação ao seu processo de aprendizado, que não apresentam desenvolvimento que se 
enquadre com o esperado. Entretanto, este termo em sua forma strictu sensu, se refere claramente a uma anomalia 
patológica. Ao utilizar este termo, estaríamos indicando que a causa está diretamente centrada no aluno, de modo que 
se atribui um problema médico, um diagnóstico de doença e de cunho unicamente biológico ao aluno que apresenta 
dificuldades em relação ao seu processo de aprendizado, excluindo os demais fatores que muitas vezes estão presentes 
e interferem nesse processo de ensino e aprendizagem. Ainda, é cada vez mais comum encontrar professores e 
coordenadores do grupo escolar que, no cotidiano da sala de aula, atribuem diagnósticos de distúrbios e transtornos e 
rotulam esses sujeitos, constatando-se também a crescente medicalização desses alunos a partir dos diagnósticos. 
Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo conhecer a visão de professores de ciências e alunos em formação 
em licenciatura pelo curso de Ciências Biológicas em relação aos distúrbios de aprendizagem e ao fracasso escolar, e 
seu posicionamento diante desta problemática, de modo a compreender os sentidos e significados de distúrbios de 
aprendizagem construídos pelos mesmos, e como eles se posicionam em relação à crescente atribuição de 
responsabilidade biológica ao suposto fracasso no ensino. Deste modo, foi realizada uma pesquisa qualitativa com 
professores em formação acadêmica, no curso de Ciências Biológicas, e com professores da Rede Pública e Privada de 
ensino, que lecionam a disciplina de Ciências para o ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Os dados obtidos através dos 
questionários indicam que ainda há, tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos que estão em 
formação, uma grande sobreposição em relação ao entendimento e uso de terminologias como “distúrbios”, 
“problemas” e “dificuldades” de aprendizagem, sendo utilizadas pelos mesmos como sinônimos para designar um 
mesmo processo. Além disso, foi possível perceber que há um grande déficit na formação desses professores, pois 
tanto aqueles que já se formaram quanto os que ainda estão em formação apontaram para a inexistência de disciplinas 
ou outras abordagens em sua graduação nessa temática, para prepará-los ou ao menos recomendar alguns caminhos 
para a compreensão desses acontecimentos, que se mostram tão cotidianos nos ambientes escolares. Os sujeitos da 
pesquisa indicaram sentirem-se despreparados e desamparados diante da possibilidade de trabalho com um aluno 
diagnosticado com “distúrbios” de aprendizado, levando-os até mesmo a indicar a necessidade de atuação de outros 
profissionais que acreditam estar mais preparados para lidar com esses casos. Outro ponto importante verificado a 
partir dos dados refere-se à grande atribuição de causa biológica à qualquer dificuldade ou problema de aprendizado 
do aluno, mesmo que a causa seja, de fato, devido a fatores sociais ou psicológicos. Portanto, os resultados obtidos 
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com esse trabalho demonstram a importância de investigações e elucidações mais profundas sobre o tema proposto, 
tão recorrente nos dias atuais. 

 
TEORIA CRÍTICA E A AUDIÇÃO REGREDIDA: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES EDUCATIVAS  
Jéssica Raquel Rodeguero Stefanuto, Ari Fernando Maia 

Num contexto em que a fetichização da música abrange praticamente a totalidade dos meios em que se a divulga, a 
proposta deste trabalho é discutir formas de produzir uma conscientização sobre a regressão da audição, que é a 
contrapartida subjetiva da coação da arte musical pela indústria cultural. A elaboração de uma tipologia de ouvintes 
por T. W. Adorno e sua crítica à audição regredida são úteis à educação por proporcionar um esclarecimento sobre 
alguns dos processos sociais relacionados à indústria cultural identificando os resultantes subjetivos da alienação 
objetiva. O conceito de audição regredida indica não somente a construção social de barreiras a uma escuta adequada, 
mas também o declínio da capacidade de escolher e se colocar como sujeito diante da música, ouvindo ativamente e 
deliberando segundo critérios relacionados à arte musical. Parte-se do pressuposto que toda educação contém sempre 
uma dimensão estética, que não é irrelevante quando temos como objetivo produzir uma educação para a 
emancipação, e que o desenvolvimento de uma consciência verdadeira sobre as contradições da sociedade do 
capitalismo tardio não pode prescindir de criticar radicalmente o cerceamento e a limitação impostos à capacidade de 
ouvir e compreender a arte musical. Os meios pelos quais se pode desenvolver uma consciência verdadeira sobre essa 
situação passam pela aprendizagem de algumas das características da linguagem musical, pela ampliação das 
experiências estéticas auditivas, pela crítica às características da música veiculada pela indústria cultural e pela 
discussão das características da apropriação possível, no âmbito da indústria cultural, em relação à música. Esses 
conteúdos deveriam fazer parte da formação no âmbito da educação musical, de modo que se pudesse compreender 
as limitações impostas à consciência pela indústria cultural. 
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TREINAMENTO DE PROFESSORES PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS INTERPESSOAIS EM CRIANÇAS- ESTUDO PILOTO. 
Luciana Carla dos Santos Elias 

Dificuldades de relacionamento são frequentes em ambientes educativos coletivos, o que constitui condição 
preocupante, pois a exposição cotidiana da criança a situações de confronto ou rejeição é condição de risco ao 
desenvolvimento. Dificuldades adaptativas precoces, expressas em altos níveis de problemas emocionais e/ou 
comportamentais no contexto escolar, têm sido associadas a trajetórias desfavoráveis; problemas de comportamento 
na meninice são preditores de resolução pobre das tarefas de desenvolvimento da fase, relativas ao desempenho 
escolar e ao relacionamento com os pares. Assim torna-se clara a relevância de trabalhos junto a professores que 
possam auxiliá-los no manejo de sala de aula, a fim de reduzir problemas comportamentais da sala e proporcionar um 
melhor aproveitamento acadêmico. Diante desse contexto o presente estudo (que faz parte de um estudo maior), teve 
como objetivo o treinamento de professores em Habilidades de Solução de Problemas Interpessoais (HSPI), de forma 
que esses pudessem utilizar tais conhecimentos junto às crianças em sala de aula, esperando-se assim a redução de 
problemas comportamentais e um melhor aproveitamento em sala de aula. Participam desse estudo inicial duas 
professoras da rede municipal de ensino de uma cidade do interior paulista, que foram sorteadas randomicamente. O 
treinamento das professoras compreendeu dois módulos um teório-prático e um de trabalho supervisionado. Ambos os 
módulos foram realizados na escola na qual as professoras lecionavam, em encontros semanais previamente marcados 
durante oito meses. As professoras responderam ao Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais (Social Skills Rating 
System) - formulário para professores- SRSS-BR, antes e após o treinamento como um todo. Os resultados apontaram 
diferenças significativas nas diferentes áreas que a escala avalia. Análises do relato das professoras durante o trabalho 
supervisionado foram realizadas, apontando maior envolvimento das crianças durante as aulas, redução de conflitos 
em sala, maior solidariedade entre as crianças, mais respeito às diferenças, maior paciência por parte das próprias 
professoras e facilidade frente a situações anteriormente vivenciadas ansiogênicas. Os resultados encontrados vão ao 
encontro da literatura que aponta a estreita ligação entre dificuldades comportamentais, dificuldades escolares e 
habilidades sociais. Frente a esses resultados pode-se inferir a importância de trabalhos de formação junto às 
professoras de forma que essas possam atuar auxiliando no desenvolvimento de HSPI que atuam como mecanismos de 
proteção no desenvolvimento. A partir desse estudo piloto, está sendo realizado um trabalho que vem oferendo o 
mesmo treinamento a um número significativo de professores da rede municipal de ensino da mesma cidade. Como 
mencionado anteriormente esse estudo está ligado a um projeto maior com diferentes desdobramentos, o qual foi 
submetido e aprovado pelo comitê de ética da FFCLRP-USP. 

Palavras-chave: dificuldades de comportamento, dificuldades escolares, desempenho acadêmico, sociabilidade e habilidades de 
solução de problemas interpessoais. 
 
A ARTE COMO MATERIALIDADE MEDIADORA: QUESTÕES DO MÉTODO 
Lilian Aparecida Cruz Dugnani, Vera Lúcia Trevisan de Souza, Ana Paula Petroni 

O presente trabalho apresenta os resultados de discussões e reflexões empreendidas em nosso grupo de pesquisa, a 
partir do que temos adotado como método em nossas investigações, que, em consonância com o modo como o 
concebe Vigotski (1996), é, ele próprio, além de caminho, também produto da pesquisa. Os pressupostos teórico-
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metodológicos do autor são fundamentos às nossas pesquisas e seus postulados sobre psicologia da arte inspiram a 
criação de procedimentos no desenvolvimento de investigações que se caracterizam como pesquisa-intervenção com 
foco nos processos educativos.  Tomando como objeto de estudo o sujeito histórico, entendido como o resultado de 
processos vividos que incorpora o social como fonte de desenvolvimento, que abarca o sistema psicológico e a 
personalidade, temos adotado como unidade de análise a vivência, que permite o acesso aos indicadores de sentidos 
configurados pelo sujeito nos diferentes aspectos investigados. No processo de pesquisa nosso grupo utiliza diversas 
expressões da arte, tais como, artes visuais, filmes, histórias, música e dança, os quais denominamos de materialidades 
mediadoras. A arte como forma de mediação tem se mostrado uma poderosa ferramenta que permite a manifestação 
dos conteúdos afetivos e contraditórios que constituem as relações dos sujeitos com determinados fenômenos. 
Resultados preliminares das pesquisas revelam que ao entrar em contato com as narrativas das materialidades 
artísticas os sujeitos são primeiramente tomados pelos afetos e quando convidados a narrarem suas impressões 
passam a narrar a si próprios, o que lhes permite configurar novos significados e sentidos sobre os aspectos 
investigados.  
Palavras Chave: Psicologia Histórico-cultural; Psicologia Escolar; Arte e Método.  

 
PROGRAMA EDUCAÇÃO A CIDADANIA PLANETÁRIA: REPENSANDO O CURRÍCULO 
Telma Lopes de Laia, Paulo Roberto Padilha, Marinalva de Oliveira 

O Programa Educação para a Cidadania Planetária – PECP surge como uma das ações desenvolvida no município de 
Osasco dentro do Programa Escola Cidadã - PEC, realizado desde 2006, em parceria com o Instituto Paulo freire, a partir 
das Diretrizes da política Educacional do município, a saber: - melhoria da qualidade social da educação, aumento do 
acesso e permanência dos alunos nas escolas municipais e democratização da gestão na educação. O PECP é um 
programa internacional que se propõe a construir novos referenciais prático-teóricos para uma educação para a 
cidadania planetária. Busca oferecer contribuições para a educação escolar no que diz respeito ao currículo da escola, 
com uma proposta de educação integral cidadã, emancipadora, transformadora, que contribua para o exercício da 
cidadania planetária. O objetivo deste programa foi de buscar respostas concretas e fundantes para as práticas 
relacionadas aos desafios curriculares transdisciplinares da educação escolar e não escolar, pública e popular. A 
pesquisa e a formação foi desenvolvida no período de setembro de 2009 a maio de 2011 em uma unidade educacional 
de ensino fundamental. O referencial teórico fundamenta-se na área da educação, pelos estudos de FREIRE (1994; 
1997), GADOTTI (2000; 2001) e PADILHA (2007; 2010). Constituímos equipes de pesquisadores com representantes dos 
diferentes segmentos da escola que se envolveram num trabalho dialógico de formação humana. A metodologia de 
pesquisa adotada foi a participante. Com encontros semanais, os pesquisadores discutiam e refletiam sobre a relação 
da escola com a sua comunidade e a necessidade de se construir um currículo, que esteja de acordo com os interesses 
dos alunos de hoje, numa perspectiva glocal, compreendendo que a ação tem uma interferência para além da sua 
relação individual. A pesquisa, dentre outros resultados, construiu indicadores de uma educação para a cidadania 
planetária, que passaram a subsidiar a elaboração dos planos de trabalho. Estes indicadores são: aprender a considerar 
o planeta como uma única comunidade e a todos os seres como integrantes da imensa comunidade; considerar a Terra 
como um organismo vivo e em evolução, com recursos esgotáveis e que sofre as consequências da ação humana; o ser 
humano como parte da natureza; desenvolver práticas e metodologias dentro e fora das instituições educativas, com 
responsabilidade na construção da cultura da paz; considerar a vida cotidiana e os processos de educação popular e 
comunitária como instâncias de aprendizagem; valorizar a simplicidade e cultivar o desprendimento, superando o 
individualismo, o consumismo e o utilitarismo; cultivar a ética do humano; respeitar e valorizar a diversidade das 
culturas e dos seres vivos, respeitando todas as formas de vida; buscar a paz com justiça social, a solidariedade 
planetária e a justiça socioambiental, promovendo a cidadania ativa; educar para pensar e agir globalmente e 
localmente; desenvolver e utilizar metodologias integradoras, inclusivas e participantes, nas quais todas as pessoas são 
sujeitos dos processos educacionais.  
Palavras-chave: cidadania planetária, educação cidadã, currículo. 
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SALA 509 
INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO MEDICALIZADA – PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO 
Marisa Selma de Lima Chueiri, Florinda de Oliveira Fabbris 

O presente trabalho decorre de um estudo de caso com menino de 08 anos de idade, cursando o 2º ano do Ensino 
Fundamental em escola pública, no Estado de São Paulo. A queixa escolar e materna reproduzia um comportamento 
ativo, agitado, agressivo, com dificuldades de atenção, fala infantilizada e defasagem na aprendizagem na leitura e 
escrita. A hipótese inicial caracterizava distúrbio de comportamento e possível TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade), culminaria no encaminhamento ao Psiquiatra e medicação. Utilizou-se o Psicodiagnóstico 
Interventivo de Ancona- Lopes como fundamentação teórica com o objetivo de investigar e intervir na demanda 
psicológica da criança, visando uma nova compreensão da queixa para minimizar o sofrimento psíquico e integrar a 
criança em seu meio social e institucional. As intervenções de 12 sessões abrangeram; entrevistas, anamnese, 
observação lúdica, colagens, desenhos, visita escolar e domiciliar, com devolutivas para os pais, criança e escola. No 
decorrer do processo percebeu-se que as dificuldades da criança eram causadas por conflitos afetivo-emocionais em 
seu ambiente familiar e negligência da Instituição educacional, refletindo no seu desempenho escolar. Após serem 
elaboradas tais dificuldades através da intervenção das Psicólogas na escola, com as Coordenadoras Pedagógicas e 
Professora a criança mostrou boa capacidade intelectual e motora passando a ter aulas de reforço, integrou-se ao 
grupo da escola e melhorou seu desempenho acadêmico. No ambiente domiciliar passou a receber maior atenção dos 
pais e familiares. A criança conseguiu elaborar as dificuldades ocasionando uma melhora significativa no seu 
desempenho escolar, familiar e aspectos afetivo-emocionais. As visitas realizadas fizeram questionar sobre a 
importância dos ambientes e todas as relações que interferem na criança que foram geradores de problemas de 
aprendizagem. Pode-se intervir também desviando a criança do direcionamento ao médico e a medicação. Através das 
intervenções os educadores escolares e os pais perceberam que as dificuldades de aprendizagem da criança eram 
afetivo-emocionais dos problemas familiares e do ensino pedagógico. Percebemos com este trabalho, a necessidade de 
intervenções no crescente número de encaminhamentos aos profissionais da área da Saúde para diagnóstico e 
tratamento de TDHA, podendo incorrer em diagnóstico precipitado, efeitos colaterais indesejados e medicação 
indevida, sendo prejudicial à criança. Este estudo de caso permitiu importantes reflexões e discussões sobre a 
medicação de crianças com dificuldades de escolarização, sendo vistos como problemas individuais e biológicos, 
diagnosticando a criança como doente, para as questões que envolvam família, sociedade e instituição. 
Palavras-chave: psicodiagnóstico interventivo; problemas de aprendizagem; TDAH; medicalização. 
 

O AMBIENTE VIRTUAL COMO ESPAÇO DE SÚPLICA, RESIGNAÇÃO E PRECONCEITO: MEDICALIZAÇÃO 
NO DISCURSO DAS MÃES 
Ricardo Taveiros Brasil 

O fato de a internet ter se tornado um dos mais poderosos instrumentos de veiculação de ideias - algo a ser 
reconhecido e valorizado no que possibilita em termos de liberdade de expressão - trouxe, como toda conquista, novos 
problemas. Numa sociedade em que não se nutre apreço pelo pensamento crítico, a aderência adaptativa ao existente 
é quase uma consequência inevitável. Nesse sentido, parece cada vez mais rara a atitude de submeter certos materiais 
publicados na internet a um exame criterioso, principalmente se a fonte remete aos discursos de autoridade 
competente e se acolhe as demandas daqueles que se encontram em posições de submissão e dependência em relação 
a saberes supostamente inquestionáveis. O presente estudo objetivou empreender uma reflexão sobre o teor de 
alguns comentários postados na internet por mães de crianças tidas como portadoras do Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade, tendo como instrumento de análise as discussões sobre medicalização. Entende-se por 
medicalização o processo que torna questões de ordem coletiva em supostos problemas de saúde, não restritos ao 
âmbito da medicina e dos tratamentos medicamentosos. Com relação aos resultados, verificou-se a presença de 
discursos suplicantes, resignados, angustiantes e muito imbuídos da ideia de que o diagnóstico e o tratamento deste 
suposto transtorno constituem direitos aos quais as crianças devem ter acesso. Raros foram os comentários que 
trouxeram elementos de debate crítico a respeito do tema e, se alguém se prontificava a fazê-lo, era rapidamente 
confrontado pelos defensores da ideia de que o TDAH já encontra-se posto na condição inquestionável de transtorno 
neurológico e, portanto, os que levantam questionamentos estariam negando as evidências científicas e o direito das 
pessoas à saúde. O poder de convencimento e de cooptação de um discurso cientificamente frágil (embora instituído 
como discurso científico) se faz notar em muitos momentos na leitura dos comentários e dificulta a comunicação das 
mães com os profissionais e pesquisadores que discutem os processos de medicalização em curso. É comum o apelo a 
argumentos emocionais e de empatia (coloque-se em meu lugar para saber o que sofro) e às falas despersonalizadas 
em relação às crianças (só eu sei o que é ser mãe de um TDAH). Algumas acusações e tentativas de desqualificação dos 
questionamentos são frequentes (são insensíveis aos sofrimentos dos nossos filhos / não reconhecem os achados 
científicos). É importante ressaltar que não foram localizados, no estudo, comentários de pais – daí que a “opção” pelos 
comentários das mães não tenha sido exatamente uma opção; tal constatação traz o interesse em conhecer a posição 
dos pais das crianças. Diante da discussão a partir dos resultados, evidencia-se o desafio e a necessidade de que as 
mães sejam acolhidas por profissionais capacitados na utilização de saberes e técnicas que considerem a crítica aos 
processos de medicalização, mas que também sejam propositivos no sentido de alternativas ao objeto da crítica. As 
possibilidades de diálogo sobre uma atenção não-medicalizante às crianças podem desobstruir o canal de comunicação 
entre profissionais e familiares em situação de desamparo. 
Palavras-chave: medicalização; família; mães; TDAH; internet. 
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O RECRUDESCIMENTO DA MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA NO DSM-5 
Marcos Roberto Vieira Garcia 

O tema da medicalização das dificuldades escolares e de outros comportamentos infantis e juvenis vem sendo objeto 
de estudo crítico no campo da Psicologia da Educação no Brasil. A atribuição ao indivíduo da total responsabilidade por 
seu fracasso na escola corresponde ao ressurgimento das teorias biologizantes, que acabam por encobrir as 
determinações sociais deste fracasso, assumindo, assim, um claro viés ideológico. A categorização de inúmeros 
comportamentos considerados desviantes e sua atribuição a um distúrbio mental subjacente indicam também a 
presença cada vez maior dos micropoderes atuando na regulação da normalidade na infância e no contexto escolar. Ao 
fazê-lo, privilegiam um ideal de crianças dóceis às instituições de controle e desqualificam os movimentos de 
resistência a estes micropoderes, que aparecem de formas variadas.  
OBJETIVO. A presente Comunicação visa apresentar os resultados de uma avaliação sobre as mudanças nos critérios de 
diagnóstico dos distúrbios mentais mais comuns na infância que estão sendo propostos pela Quinta Revisão do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5), que no momento atual encontra-se em processo de 
discussão pela Associação de Psiquiatria estadunidense, com previsão de finalização para 2013.  
MÉTODO. A partir das propostas existentes na página oficial do DSM 5 na Internet, buscou-se discriminar se as 
mudanças propostas indicariam a tendência de manutenção da medicalização dos comportamentos feita pelo DSM-IV, 
se haveria uma crítica à medicalização neste existente, ou, ainda, se haveria um recrudescimento destas tendências.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO. Os resultados mostraram uma tendência de recrudescimento da tendência da 
medicalização dos comportamentos nas propostas de novos diagnósticos e nas redefinições dos já existentes no DSM 5. 
No caso do Déficit de Atenção e Hiperatividade, a redução do número de critérios para o diagnóstico indica a provável 
profusão de diagnósticos deste transtorno no futuro. Estes resultados reforçam a necessidade da manutenção de um 
espaço de crítica aos saberes biomédicos hegemônicos na área da Saúde em vários países, que acabam por adentrar no 
campo da Educação, muitas vezes sem o contraponto adequado. Ainda que os novos critérios diagnósticos do DSM-5 
valham a princípio apenas para os Estados Unidos, o poder de disseminação do processo de medicalização crescente da 
infância pelo mundo é inegável, uma vez que o referido Manual leva ao direcionamento da formação médica e da 
pesquisas de novos medicamentos e novas aplicações para os já existentes. 
 
 

O DIAGNÓSTICO DE DISLEXIA E SEUS EFEITOS NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO 
Sabrina Gasparetti Braga, Marilene Proença Rebello de Souza 

Medicalização é um processo em que problemas não médicos são definidos e tratados como problemas médicos, 
comumente denominados de doenças ou distúrbios, portanto seriam inscritos no corpo biológico. A crítica à 
medicalização repousa fundamentalmente sobre a preocupação sociológica de como o modelo médico 
descontextualiza problemas sociais e os coloca sob o controle da medicina. É este o caso da dislexia, pois qualquer 
dificuldade na aquisição da leitura e da escrita é reduzida a um problema de funcionamento cerebral, ignorando-se 
todo o contexto e a construção social que envolve a atividade de leitura e escrita. O presente trabalho, por meio de 
uma abordagem qualitativa de estudo de caso, investigou a produção do diagnóstico de dislexia e seus efeitos no 
processo de escolarização. O laudo analisado, realizado por equipe multidisciplinar de uma associação de dislexia 
declara que a criança, à época com seis anos de idade, apresentaria um quadro de risco para dislexia e suspeita de TDA. 
A avaliação incluiu apenas aplicação de testes de diversas áreas tais como psicologia, fonoaudiologia e neurologia, 
ignorando resultados de pesquisas recentes que inviabilizam o uso de alguns deles por não estarem relacionados ao 
alegado distúrbio (Bender e HTP, por exemplo) e utilizando outros relacionados exatamente ao motivo do 
encaminhamento para a avaliação: questões de leitura e escrita (provas de divisão fonêmica e silábica; escrita 
espontânea; ditado; leitura e compreensão de texto). Em 2010, este laudo foi ratificado pelo médico neurologista 
responsável pelo atendimento da criança, mantendo a prescrição de medicamentos que vinham sendo ingeridos pelo 
estudante desde 2006. Os resultados apontam que na escola a criança vive relações marcadas pelo laudo, o que 
contribuiu para a constituição de uma subjetividade pautada na doença e nas limitações impostas por um rótulo 
diagnóstico. O laudo foi encaminhado à escola sem que a instituição soubesse de seu processo, e os profissionais 
responsáveis se eximiram de realizar qualquer tipo de intervenção junto aos professores durante ou após a avaliação 
da criança. Como efeitos da medicação a criança relata sobre dores constantes, crises de dor no coração, paralização 
das pernas e sobre a necessidade de comprimidos para dormir. Ter um diagnóstico de dislexia cristaliza um processo 
dinâmico que é a alfabetização. O diagnóstico de dislexia segue orientando somente para a “falta” e para as 
“dificuldades” estabelecendo limites a priori para o desenvolvimento do sujeito. 
Palavras-Chave: Diagnóstico, Dislexia, Medicalização 
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SALA 401 
 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO: ENFRENTANDO O RACISMO E O PRECONCEITO NO ESPAÇO ESCOLAR 
Lucianna Ribeiro de Lima e Liliane dos Guimarães Alvim Nunes Araújo 

Este trabalho surgiu a partir de uma demanda de intervenção no Ensino Fundamental Final (7º ano), da Escola de 
Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA/UFU). Um dos processos de avaliação realizados 
semestralmente, denominado Fóruns de Classe, consiste no registro escrito e individual de cada aluno e professor 
sobre sua percepção acerca do funcionamento da instituição, a saber, disciplina, aprendizagem, relação aluno-aluno, 
relação professor-aluno e ambientes institucionais. Tais registros são recolhidos, lidos, tabulados e analisados por uma 
comissão de trabalho para posterior discussão coletiva das questões levantadas, no sentido de buscar alternativas para 
resolução ou enfrentamento das mesmas. No momento em que os registros foram lidos, constatou-se que um grupo de 
alunos de 7º ano manifestou-se de forma agressiva e discriminatória frente a outro grupo de alunos e a alguns 
professores da escola. Nesse sentido, a comissão responsável solicitou apoio da psicóloga escolar que acompanhava as 
turmas, compartilhando suas preocupações e solicitando intervenção com o grupo envolvido. Assim, surgiu a proposta 
deste trabalho, com o objetivo de refletir sobre temas relativos à ética nas relações interpessoais, aos direitos humanos 
e à realidade sócio-cultural em que vivemos, com o intuito de promover a conscientização sobre o papel de cada 
cidadão na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Primeiramente, optou-se por realizar uma reunião 
envolvendo todos os docentes para socialização da situação e busca de alternativas de trabalho com os alunos em 
geral, com ênfase no estudo e discussão de temas relativos à história da formação do povo brasileiro, ao racismo e ao 
preconceito de várias ordens. Paralelamente, fizemos um convite aos alunos e professores interessados em participar 
das Oficinas de Convivência, sob a coordenação das psicólogas e psicopedagoga da ESEBA. Os planejamentos 
antecederam os encontros realizados semanalmente, com duração de 1 hora e 30 minutos, no contra-turno, durante 2 
meses. Os participantes foram 8 adolescentes do sexo feminino, de 12 a 14 anos e uma professora que aderiu à 
proposta. Ao longo do processo, verificou-se grande envolvimento das participantes, cuja avaliação apontou para 
mudanças efetivas de postura e ressignificação de seus papeis no grupo, favorecendo a coletividade sem perder de 
vista a construção da própria identidade. Acredita-se que a partir de intervenções onde as questões centrais sejam 
decorrentes de demandas identificadas no cotidiano escolar, o psicólogo, juntamente com professores e alunos, pode 
contribuir com a criação de espaços de reflexão da função social que cada um exerce e para a consolidação de 
princípios éticos indispensáveis às relações humanas e aos desafios impostos pela sociedade atual.  
Palavras- chave: Psicologia Escolar; racismo; preconceito; Educação Básica. 
 

ENTRANDO SEM PEDIR LICENÇA? MODELO EFETIVO DE CONSULTA ESCOLAR COLABORATIVA PARA 
INCLUSÃO 
Fernanda T. Orsati 

Inclusão escolar é uma realidade na educação brasileira. Entretanto, escolas e educadores ainda não se sentem 
preparados para tal tarefa. O apoio e as práticas de instrução que tornam a educação inclusiva possível incluem 
principalmente a diferenciação de conteudo que demanda que os professores atuem 1) no currículo, instrução, e 
avaliação; assim como 2) nos elementos de relevância, significado e respeito para a sala de aula levando em 
consideração as necessidades, as experiências, os ritmos de apredizado e os interesses dos alunos (Udvari-Solner e 
Kluth, 2008). Planejamento de suporte ao comportamento do aluno também é um aspecto muito importante. A 
literatura internacional cita a análise funcional do comportamento como uma estratégia eficaz para entender o 
contexto em que o comportamento do aluno ocorre, assim como desenvolvimento de estratégias ao suporte desse 
comportamento (Kerr e Nelson, 2009; Mitchell, 2008; Causton-Theoharis, 2009). Objetivo. Diante da necessidade de 
uma especialização direcionada ao  professor para tais práticas o psicólogo pode atuar neste contexto como consultor 
viabilizando a criação e execução de estratégias de atuação inclusivas baseadas na  avaliação de habilidades e 
interesses dos alunos. O objetivo desse estudo é mostrar, através da metodologia de single subject study, a 
possibilidade da inovação de estratégias suporte acadêmico e para comportamento utilizadas pelos professores e, por 
consequência, a modificação do comportamentos dos alunos em salas de aula inclusiva. Método. Por dois meses, 
visitas semanais à sala de aula da pré-escola foram realizadas pela pesquisadora com o intuito de  se familiarizar com a 
cultura na sala e coletar dados de observação quantitativos (interações, conversas, comportamentos, atividades sendo 
realizadas, expressões, etc.) e quantitativos (comportamento na tarefa e fora da tarefa e número de ocorrência de 
comportamentos problema). A sala de aula é uma sala inclusiva, com 21 alunos, sendo nove diagnosticados com algum 
tipo de deficiência. Nos dois meses seguintes, novas idéias, estratégias e propostas foram experenciadas de maneira 
espontanea pela pesquisadora/consultora. Na semana seguinte à inserção de uma atividade pelo professor, o 
comportamento do mesmo e do aluno foram observados qualitativa e quantitativamente. Resultados. As idéias 
propostas pela consultora, após observar atentamente o cotidiano da sala de aula, puderam ser refletidas favorecendo 
uma troca de informações e conhecimento, podendo ser adotadas ou nao pelos professores e assistentes. As novas 
idéias propostas foram utilizadas quando os professores 1) observaram a mudança do comportamento do aluno, ou 2) 
constataram a necessidade de inserção de estratégia. Desta forma, os professores puderam colocar na prática os 
seguintes aspectos: A) apoio sensorial durante instrução didática; B) histórias sociais; C) redirecionamento para outra 
atividade. Com o uso de tais estratégias o comportamento dos alunos foi modificado de maneira consistente e 
diferenciada ao longo das três semanas seguintes. Conclusão. A reflexão e discussão possível a partir da experiência 
desses estudo pode contribuir para a consolidação de uma parceria do psicólogo como consultor na sala de aula. Tal 
profissional tem a incumbencia de integrar-se organicamente à sala promovendo transformações efetivas na 
aprendizagem e comportamento dos alunos. 
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ESPAÇO ESCOLAR COMO RISCO OU PROTEÇÃO: REPENSANDO A PRÁTICA EDUCACIONAL PELA 
PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA 
Cláudia Elizabete da Costa Moraes Mondini e Amanda Moraes Mondini 

As vivências escolares desempenham um papel determinante no processo de constituição da subjetividade, auxiliando 
os sujeitos no enfrentamento das adversidades ou potencializando-as, promovendo, assim, a resiliência ou a 
vulnerabilidade. Desse modo, esse trabalho objetiva problematizar a constituição do espaço escolar como um ambiente 
acolhedor e protetor ou ameaçador e adverso por meio da perspectiva da promoção da resiliência, para isso será 
utilizado o método do materialismo histórico e dialético. A resiliência é compreendida como um processo de 
construção social mediado por mecanismos mediadores de risco e de proteção e diretamente relacionado às condições 
vivenciadas pelo sujeito na sua realidade concreta.  As intervenções devem direcionar-se para toda a comunidade 
escolar, contudo, é o aluno quem deve estar no centro dos processos. A situação de exclusão e a condição marginal de 
existência podem afetar os níveis de supervisão parental, o que coloca o contexto escolar, juntamente com outras 
esferas da rede de proteção, na linha de frente para auxiliar estas famílias e seus filhos. Não podemos estabelecer a 
priori quais mediadores representarão risco ou proteção, pois isso está no nível da pseudoconcreticidade.  Essa 
atribuição cabe ao sujeito, mas é necessário conhecer o que a literatura tem apontado para que isso sirva de 
parâmetros, principalmente nas ações que visam prevenção e redução de agravos. Entre os mecanismos de risco 
presentes neste contexto destacam-se: patologização dos comportamentos, baixo rendimento escolar, dificuldades de 
interação social, reprovações, preconceitos e estigmas, autoritarismo, exclusão, pouco investimento no aluno (profecia 
auto-realizadora), violência institucional e escolar, dicotomia escola/família, culpabilização do aluno e da sua família, 
aulas desinteressantes, desvalorização de habilidades e capacidades, atitudes distantes e autoritárias e excesso de 
medidas punitivas por parte dos profissionais. Elementos facilitadores dos processos de resiliência: acolhimento, apoio 
social, protagonismo, elaboração de projeto de vida, elevação dos níveis de auto-estima, incentivo ao senso de 
autonomia e de responsabilidade, respeito mútuo, ensinamentos para a vida, compreensão e atendimento das 
necessidades do aluno, respeito à diversidade, tolerância, diálogo, expressão da criatividade. As atitudes dos docentes 
interferem diretamente no comportamento e no rendimento dos alunos, por isso é imprescindível que procurem 
sempre refletir criticamente sobre suas ações, práticas pedagógicas e metodologia, buscando compreender os 
processos de construção da identidade e de constituição da subjetividade dos mesmos, assegurando seu acesso e 
permanência na escola. Os agravos deste contexto podem ser reduzidos por meio do apoio social que auxilia o sujeito 
no enfrentamento e na ressignificação das adversidades, oferecendo tutores de resiliência aos alunos. Para concretizar 
tal realidade as políticas educacionais devem priorizar ações inclusivas que enfatizem a defesa dos direitos humanos e a 
emancipação humana, rompendo com o olhar dominante que naturaliza o fracasso e a exclusão escolar, focando-os no 
indivíduo e culpabilizando-o pela sua condição.  
PALAVRAS-CHAVE: RESILIÊNCIA; MECANISMOS MEDIADORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO; SUBJETIVIDADE; CONTEXTO 
ESCOLAR. 
 

MÃOS QUE FALAM, OLHOS QUE OUVEM: DIFICULDADES DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 
Caroline Felipe da Silva Lima, Fernando da Silveira, Adriana Yamamoto Kobayashi, Selma Vanessa Benevides Gouveia 

Há poucas pesquisas sobre a situação de pessoas com necessidades especiais nas universidades. Estudos realizados 
demonstram que iniciativas são isoladas e insuficientes, que há despreparo de professores e falta de integração de 
políticas públicas, fatores estes que limitam o ingresso e permanência de pessoas com deficiência auditiva ou surdez no 
ensino superior. Considerando a Portaria n° 1679/99, do Ministério da Educação, devem ser oferecidos meios para 
acesso e conclusão do curso superior aos alunos com deficiência auditiva. As instituições de ensino devem ter o 
compromisso de, quando necessário, disponibilizar sala de apoio com intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 
principalmente na realização de provas, ou complementando a avaliação expressa em texto escrito. Deve haver 
flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo semântico, proporcionando aprendizado da língua 
portuguesa, principalmente na modalidade escrita e materiais de informações aos professores que esclareçam a 
especificidade linguística dos surdos.  Habermas diz que para ter comunicação entre duas ou mais pessoas é necessário 
que falem a mesma língua, ou seja, estejam inclusos na mesma comunidade linguística. Isso permite a ação 
comunicativa entre eles, à busca pelo entendimento e a possibilidade de agir no mundo através das palavras, sendo 
contrária à ação estratégica que visa à dominação de um pelo outro. Esta afirmação nos faz pensar na realidade das 
pessoas com deficiência auditiva ou surdez, já que muitos não são oralizados e apenas se comunicam pela Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo discutir as dificuldades de inclusão 
enfrentadas por pessoas com deficiência auditiva ou surdez no ensino superior. Para isso foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas com uma professora universitária, um intérprete de LIBRAS, um aluno da graduação com surdez 
parcial, uma pessoa com deficiência auditiva que pretende ingressar na universidade e um colega de uma pessoa com 
deficiência auditiva, sendo que cada participante foi entrevistado em ambientes separados. Foram levantadas algumas 
dificuldades, como a forma de representação de palavras que não existam na LIBRAS, ou conceitos específicos de uma 
determinada disciplina. Para eles a melhor forma seria a do intérprete utilizar da teatralização, representando o 
contexto da utilização daquela palavra. Deve haver proximidade entre intérprete, professor e aluno, para os conceitos 
serem explicados e entendidos corretamente. Outra questão é a do professor ter conhecimento sobre a presença de 
alunos surdos em sua sala, devendo ele falar de forma pausada e de frente aos alunos. A família e os amigos são 
importantes no processo de inclusão, auxiliando de tarefas simples a complexas. Levando-se em consideração a 
carência de estudos e com base nas entrevistas realizadas, podemos inferir que apesar de haver um avanço nas 
políticas públicas é necessário que elas sejam praticadas, diminuindo assim a distância entre as duas comunidades 
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linguísticas. Deve haver um esforço de todos os segmentos para lidar com este fenômeno tão complexo, que é a 
inclusão de pessoas com deficiência auditiva ou surdez nas universidades. Sendo necessária a capacitação dos 
professores, promovendo, não apenas, a inserção deste aluno, mas a participação efetiva em sua formação. 
 

 

SALA 402 
O ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS DE MESTRADO E DOUTORADO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 
BRASIL - 2001 A 2010 
Carla Biancha Angelucci e Allan Rodrigues de Sousa 

Esta pesquisa se insere no campo da Psicologia Escolar, com o tema da Educação Inclusiva, abordando os seguintes 
princípios: Educação Inclusiva e Psicologia; Educação e Neoliberalismo; Relações entre Psicologia e Educação. Os 
objetivos foram identificar, nas publicações sobre Educação Inclusiva, progressos, retrocessos, consensos e dissensos, 
assim como novas concepções acerca da temática pesquisada. A metodologia utilizada seguiu os preceitos da pesquisa 
qualitativa, com levantamento bibliográfico. O material analisado consistiu em 82 resumos de teses e dissertações, 
analisadas a partir de 7 questões orientadoras. Ressalte-se que este é um primeiro estudo, a partir de leitura de 
resumos disponíveis em banco virtual de dados. A leitura dos resumos revela que o consenso nas pesquisas está 
voltado para as seguintes questões: direito e apropriação da política de Educação Inclusiva; forma como 
professores/docentes estão se apropriando e realizando a prática inclusiva; maneira como os ambientes escolares 
regulares colaboram para inclusão escolar e aprendizagem dos alunos; formação continuada destinada a docentes; 
função do gestor escolar como fator de contribuição e que influencia um ambiente inclusivo. Os dissensos observados 
são: forma como se dá a apropriação das políticas; métodos de formação continuada; formas e possibilidades de tornar 
o ambiente escolar potencializador de aprendizagem. Os progressos observados referem-se a: desenvolvimento de 
instrumentos com novas tecnologias como meios para facilitar a inserção da pessoa com deficiência em escolas 
regulares; formas de avaliação que visem não segregar os alunos com necessidades educacionais especiais. As novas 
questões para o campo são: discussão sobre como se dá a relação entre família e escola no paradigma inclusivo; 
atendimento pedagógico fora do ambiente entendido como escolar, por exemplo, em hospitais. Como retrocesso vê-se 
estudos que procuram identificar, nas instituições escolares, comportamentos de alunos que caracterizem situações 
que justifiquem atendimento segregado. Destaca-se constância da adesão à diretriz da educação conjunta, embora 
observe-se também a permanência da ênfase na coabitação de espaços e não uma concordância e implementação de 
projetos comprometidos com experiências de aprendizagem na diversidade. 
 

PRÁTICAS DOCENTES E NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
Sheila Carla de Souza, Giuliana Cardoso Tortorelli 

A educação especial é definida pela legislação brasileira como modalidade de educação escolar, oferecida aos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, no sistema regular de ensino, tendo início na 
Educação Infantil e podendo se estender até o nível superior, de acordo com as possibilidades de cada um. O presente 
estudo justifica-se porque é de suma relevância que a escola e o corpo docente estejam preparados para atuar com 
eficiência diante das diferenças de seus alunos, principalmente, quando se trata de deficiência. Neste sentido, vale 
lembrar que censos demográficos indicam o crescimento de pessoas com deficiência temporária e permanente no País, 
nas mais distintas faixas etárias e gêneros. Frente a isso, este estudo teve como objetivo apresentar de maneira 
sistematizada os estudos atuais sobre a educação especial visando discutir as práticas docentes e as respostas de 
aprendizagem dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, especificamente, de estudos 
publicados sobre alunos com deficiência física, sensorial e intelectual, nos sistemas regulares de ensino. O método 
escolhido para realização deste estudo foi pesquisa documental de análise qualitativa, a partir da seleção de artigos na 
veiculados na Revista Brasileira de Educação Especial entre 2008 e 2010. Tais artigos foram selecionados de acordo com 
as palavras-chave: estratégia(s), intervenção educativa, prática docente, eficácia, professor (es/a/as) e docente, a partir 
dos títulos. Nos resultados, foram selecionados 14 estudos, sistematizados e analisados de acordo com as categorias de 
análise “formação e prática docente”; “tipos de deficiências revelados”, “estigmas”, “preconceitos” e “estereótipos”. 
Mediante os dados, conclui-se que a formação docente é uma questão recorrente de bastante influência na prática do 
professor, já que os mesmos sentem-se inseguros para atuar com crianças com deficiência, restringindo suas 
intervenções e apresentando muitas inquietações e dificuldades na prática escolar 
Palavras-chave: inclusão escolar, prática docente, intervenção educativa, deficiência. 

 
 

O TRABALHO DO PSICÓLOGO ESCOLAR EM UM DEPARTAMENTO INSTITUÍDO NA ESCOLA 
Lilian Veronese 

A escola é um espaço de promoção de relações humanas e dispositivo cultural, exige olhares atentos e análises de 
fenômenos que lá se estabelecem. A Psicologia enquanto ciência e prática, ensaiou diversas entradas neste campo, mas 
fatalmente recaiu sobre a função de reproduzir um funcionamento pouco crítico: especulação diagnóstica, o olhar 
especialista, a normatização e patologização dos alunos, entre outras atuações. Poder entender a escola como um 
campo com um funcionamento institucional, onde as relações e os vínculos se configuram, no pertencimento de grupos 
e como uma possibilidade de transformação dos paradigmas impostos pela cultura, é uma alternativa para o trabalho 
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do psicólogo dentro da escola. Este trabalho trata de apresentar a prática do psicólogo na escola, a partir da 
perspectiva teórica de grupo e da Psicanálise dos Vínculos. Além de discutir o que sustenta a prática do psicólogo neste 
campo e que tipo de trabalho se torna possível. Já que como instituição a escola reproduz em seu cotidiano 
movimentos que contrapõe seu objetivo originário e muitas vezes não comporta espaço para a reflexão. Em uma escola 
da rede particular da cidade de São Paulo, da Educação Infantil ao Ensino Médio o psicólogo tem uma atuação diária 
com os professores, pais, alunos e equipe pedagógica. O Departamento de Psicologia compõe a equipe técnica de 
gestão da escola, na função de promover a reflexão, circular de idéias e possibilitar processo de inclusão dos alunos 
significativamente diferentes. A prática neste caso se trata de propor que a escola reflita sobre sua função e objetivo 
nas ações cotidianas e no compromisso com a aprendizagem dos alunos. Neste contexto, o olhar para os 
atravessamentos institucionais e fenômenos de grupos facilitam que conflitos e resistências sejam considerados, 
acolhidos, por vezes elaborados, além de se aproximar da idéia que a instituição não é total. 
Palavras chave: escola; instituição; grupos; psicanálise; vínculos 

 
SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: ANÁLISE DAS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE 
PROFESSORES E PAIS DOS ALUNOS ATENDIDOS 
Camila Pavaneti Batista, Enicéia Gonçalves Mendes 

Entende-se que pais de alunos com deficiência e professores do atendimento educacional especializado nem sempre 
sabem como estabelecer diretrizes visando uma parceria colaborativa no ambiente escolar. Sobre a parceria escola e 
família, Aiello (2002) aponta que existem muitos ganhos ao se estabelecer um vínculo entre os dois grupos. Dentre os 
aspectos positivos, a família conheceria melhor seus direitos e responsabilidades, como também obteria mais 
informações, participando mais ativamente do desenvolvimento da criança. Quanto aos profissionais, estes levantariam 
com mais clareza e lucidez as necessidades da criança e do contexto onde ela está inserida. Compreendendo que a 
escola deve articular, junto à gestão da sua rede de ensino, as condições necessárias para a implementação das salas de 
recursos multifuncionais, bem como a definição de procedimentos pedagógicos e a participação dos pais ou 
responsáveis, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de aprofundamento de estudo quanto ao envolvimento da 
família com os trabalhos realizados pelo Atendimento Educacional Especializado em tempos de inclusão escolar.  Assim, 
este estudo tem como objetivo analisar a relação estabelecida entre professores de salas de recursos multifuncionais e 
pais dos alunos atendidos. Desta forma, será possível identificar e descrever os comportamentos tanto dos pais como 
dos professores que promovem ou impedem uma parceria entre eles. A pesquisa tem cunho qualitativo descritivo e 
como técnica será utilizado grupo focal. Como instrumento de coleta de dados a pesquisa fará uso de um roteiro semi-
estruturado, o qual será o norteador dos encontros com grupos focais. Acontecerão dois encontros tanto com os 
professores das salas de recursos como com os pais dos alunos atendidos por este serviço, totalizando quatro reuniões. 
Na primeira reunião pretende-se identificar as expectativas e questionamentos dos pais em relação aos professores e 
dos professores sobre os pais. No segundo encontro os conteúdos levantados serão invertidos, ou seja, irão ser 
apresentados aos pais os dados fornecidos pelos professores e dos professores aos pais, a fim de se promover uma 
reflexão sobre a atuação dos dois grupos no que se refere à busca de parceria. Os encontros serão filmados e os dados 
transcritos e posteriormente analisados pela Análise de Conteúdo proposta por Bardin. A pesquisa terá início no 
próximo semestre e conta com o apoio financeiro do CNPq. 
Palavras-chave: educação especial; inclusão; família; salas de recursos. 

 
SALA 403 
UM OLHAR PARA UM (O)OUTRO: A EXPECTATIVA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
QUANTO À INCLUSÃO DE CRIANÇAS DE ESPECTRO AUTISTA 
Cleyton Monteiro Nascimento, Jorge Luis Ferreira Abrão 

Na área da Psicologia trabalhamos com o Autismo sob um referencial Psicanalítico e a partir de leituras feitas da 
psicanalista britânica Francis Tustin. Com base nestes estudos pode-se entender que a criança autista vive sob uma 
forte angústia decorrente da ruptura prematura da relação mãe-bebê em uma fase na qual a criança ainda não está 
preparada para perceber a mãe como uma identidade própria separada dela. Esta angústia resulta em mecanismos de 
defesa que pode ser evidenciada na forma idiossincrática de utilização dos objetos, que são os comportamentos 
repetitivos, nas formas de se relacionar com o outro, daí o isolamento autístico e prejuízos na aquisição da linguagem 
escrita e oral.Tustin criou o conceito de auto-sensualidade, como uma defesa das crianças autistas, com a função de 
obter apoio em objetos e/ou superfícies que ora são rígidas, ora macias. No caso da primeira tem como função a 
sustentação, no sentido de limites cinestésicos e a segunda com a função de conforto. Enquanto à Educação é com 
base no Capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996 (LDB), que entende por educação especial, a modalidade 
de educação escolar, que deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Neste capítulo o Plano 
Nacional de Educação enfatiza que o avanço na educação inclusiva se dará quando garantir o atendimento à 
diversidade humana. Assim respaldados pela lei procuramos construir, não apenas o acesso à escola regular, mas 
sobretudo garantir a permanência significativa das crianças de espectro autista na rede regular de ensino.Feitas as 
devidas contextualizações  o presente resumo visa apresentar uma experiência que está sendo desenvolvida  em Assis, 
interior do Estado de São Paulo, com professores da Educação Infantil (Jardim I e II) da rede municipal de ensino 
regular. Objetivo:Esse projeto de extensão universitária propõe compreender as expectativas dos professores quanto 
às crianças com características do espectro Autista, propiciando uma discussão a cerca das questões dos Transtornos 
Invasivos de Desenvolvimento.  Metodologia: Foram visitadas 07 escolas da rede Municipal, nestes encontros foi 
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apresentada a proposta de trabalho numa linha de Formação Continuada junto aos professores, a respeito dos 
Transtornos Invasivos de Desenvolvimento. Ainda neste encontro, foi possível estabelecer vínculos entre o bolsista e os 
profissionais das Escolas(Diretoras, Coordenadoras e Professores), através de diálogos, dúvidas, relatos de experiências 
a cerca da temática.Discussão: Pretendemos com o projeto sensibilizar os profissionais da Educação a serem favoráveis 
a inclusão de crianças Autistas, tendo um outro olhar para essas crianças que apresentam um modo bastante singular 
de se relacionar no mundo.Acreditamos que mais do que incluir, faz-se necessário questionar:Como incluir? De que 
maneira garantir a permanência das crianças Autistas nas redes regulares?. E sobretudo qual o papel do Psicólogo em 
um campo de interfaces entre Psicologia e Educação. 
Palavras-chave: Transtornos Invasivos de Desenvolvimento; Inclusão Escolar; Psicologia Escolar e Educacional. 

 
CONTRIBUIÇÕES DOS SISTEMAS DE APOIO PARA A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL 
Andresa Liberato Gonçalez, Ariane Cristina Ramello de Carvalho, Sílvia Andréia S. Souza, Zoraide Jones Arruda 

 O Ministério da Educação desenvolveu a política de educação inclusiva que pressupõe a transformação do Ensino 
Regular e da Educação Especial e, nesta perspectiva, são implementadas diretrizes e ações que reorganizam os serviços 
de Atendimento Educacional Especializado oferecidos aos alunos com deficiência, visando a complementação da sua 
formação e não mais a substituição do ensino regular, através da Sala de Recursos Multifuncionais, frequentadas por 
alunos com necessidades especiais no contra turno, e também orientações e suporte técnico pedagógico aos 
professores do ensino regular. Visando a importância da promoção da educação inclusiva em nossa sociedade, o 
objetivo deste artigo é elucidar as contribuições dos sistemas de apoio para a inclusão escolar de alunos com 
deficiência visual no sistema regular de ensino. As perdas visuais acentuadas e graves, caracterizadas pela ausência ou 
diminuição da visão nos dois olhos, não passíveis de correção por tratamento clínico e/ou cirúrgico e lentes 
convencionais, são denominadas deficiência visual. Segundo a classificação educacional do Ministério da Educação - 
MEC, as pessoas com deficiência visual podem se enquadrar em duas categorias das quais se denominam a cegueira e a 
baixa visão. Pessoa com cegueira é aquela cuja percepção de luz é insatisfatória na aquisição de conhecimentos 
advindos de vias sensoriais visuais a ponto de ser necessário o uso do sistema Braille em seu processo de 
aprendizagem. A pessoa com visão subnormal é aquela que apresenta prejuízos no desempenho de atividades visuais 
mesmo tendo feito correção óptica, porém, que pode aperfeiçoar sua habilidade de realizar estas atividades através de 
estratégias visuais de compensação para baixa visão, modificações ambientais e outros recursos disponíveis. Este artigo 
trata-se de uma investigação bibliográfica sobre os sistemas de apoio utilizados na área da educação no Brasil e para 
tanto, realizou-se uma pesquisa no banco de dados online da Scielo com os descritores: deficiência visual, sistemas de 
apoio e inclusão escolar. Pesquisou-se também no site do Ministério da Educação – MEC/SEE.  Os artigos selecionados 
são da área de educação, que tratam da inclusão escolar e apresentam sistemas de apoio para atendimento dos alunos 
com deficiência visual. Utilizou-se o critério de atualização das informações. Teve-se que os sistemas de apoio 
disponíveis são: Sistema Braille de escrita utilizado em livros e apostilas impressos em Braille e na versão em áudio, 
além da tecnologia acessível; programas leitores de tela com síntese de voz, que possibilitam a navegação na internet, 
o uso do correio eletrônico, o processamento de textos, de planilhas e uma infinidade de aplicativos operados por meio 
de comandos de teclado que dispensam o uso do mouse; Sala de Recursos da Rede Estadual de Ensino; professor 
itinerante. As inúmeras produções científicas a cerca da inclusão escolar de pessoas com deficiência visual colaboram 
para aproximações entre a legislação brasileira, modelos ideais de inclusão, debates acadêmicos, entre outros, e a 
realidade de nossas escolas. 

 
A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
João Roberto de Souza-Silva, Silvana Maria Blascovi  

A interdisciplinaridade, por algum tempo, vinha sendo discutida como um método integrador entre as diferentes 
disciplinas e ou especialidades, porém ela não somente integra de forma coordenada, ela supera as barreiras existentes 
entre elas, transformando os paradigmas do conhecimento, por meio não somente do diálogo, mas sim pela 
articulação, a troca entre as ciências, tecnologias e saberes populares. Desse modo, a interdisciplinaridade é 
compreendida como um método produtor de novos conhecimentos. A educação inclusiva tem como principio 
fundamental que todas as crianças aprendam juntas, independentemente das dificuldades e diferenças, porém existem 
diferenças que são significativas, existindo, então a necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre o tema, pois 
a inclusão requer certos cuidados, ela não é somente inserir fisicamente o aluno na escola, mas sim a adoção de 
políticas públicas que não apenas divulguem a promoção da inclusão escolar, mas sim que promovam as condições 
reais para que a escola se torne receptiva às necessidades específicas de todos os alunos. A inclusão, de acordo com 
Mazzotta (2008), consiste na convivência respeitosa de uns com os outros, sendo esta essencial para que cada 
indivíduo possa se constituir como pessoa e, assim, não venha a ser meramente equiparado a qualquer coisa ou objeto, 
de modo que as práticas inclusivas implicam no reconhecimento da diversidade e permitem  agir em direção à mais 
ampla igualdade de oportunidades, possibilitando ao sujeito uma participação ativa e acesso a todos os âmbitos da 
sociedade. Para que isso ocorra, percebe-se a suma importância da interação entre pais, escola e especialistas. 
Portando discutir a interdisciplinaridade dentro da realidade da educação inclusiva é algo extremamente complexo e 
necessário, isso porque a inclusão envolve simultaneamente relações sociais, emocionais, afetivas e até mesmo 
biológicas, além de razões sócio-históricas e culturais dos indivíduos e grupos. Assim, uma abordagem interdisciplinar 
possibilita uma discussão que pode resultar em novas propostas de ação, possibilitando que os alunos com diferenças 
significativas possam se sentir efetivamente parte integrante do ambiente escolar e que tenham a oportunidade de 
conviver de maneira respeitosa e com reconhecimento enquanto sujeitos. 
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SALA 404 
GRÊMIO ESTUDANTIL: O ALUNO COMO PARCEIRO PARA MELHORIA DA ESCOLA 
Ursula Maschette, Amanda Carneiro Pinheiro, Roseli Fernandes Lins Caldas         

O presente projeto foi desenvolvido para a obtenção do título em Psicologia durante o estágio obrigatório em 
Psicologia Escolar no decorrer do 5º ano do curso de formação. O projeto “Grêmio Estudantil: o aluno como parceiro 
para melhoria da escola” foi desenvolvido em uma escola estadual da cidade de São Paulo, com a participação de 
professores, coordenadores, diretores e alunos do período da manhã, do 9º ano ao Ensino Médio. O objetivo deste 
projeto foi estimular uma gestão mais democrática, participativa, a fim de contribuir para aumento da participação dos 
alunos nas atividades, programações e construções de regras dentro da escola. Para tanto, foram realizadas ações com 
a equipe docente, coordenação e direção, como participações em reuniões de H.T.P.C., Conselho de classe, além de 
palestras sobre a importância do envolvimento dos alunos em participações políticas e democracias, ressaltando a 
necessidade da parceria de todo corpo escolar. Com os alunos foram realizadas rodas de conversa e oficinas com a 
finalidade de sensibilizar, conscientizar sobre os aspectos legais do Grêmio para sua formação e efetivação. Para 
constituir o grupo, foi exposto a necessidade da participação de até dois alunos por sala e houve adesão em todas as 
turmas. O trabalho visou buscar um maior envolvimento dos alunos no ambiente escolar com o intuito,  não apenas de 
se apropriarem do espaço e de tudo o que ele oferece, mas também, ampliar os sentidos da escola para uma 
identificação mais comprometida com este espaço. A proposta é que os alunos passassem a ser protagonistas e 
multiplicadores de ações no espaço escolar, favorecendo a promoção de práticas mais democráticas nas relações 
escolares. Ao final da capacitação foi possível perceber que a participação destes alunos no Grêmio Estudantil 
possibilitou maior aproximação com o espaço escolar e o estimulo ao diálogo entre os alunos e professores, 
coordenadores e diretores. Tais práticas contribuíram para o início do resgate de uma parceria de todos estes 
envolvidos, o estimulo de novas possibilidades de mudanças, sentidos, significados e superação dos desafios presentes 
no cotidiano escolar. 

 

OS PARADIGMAS DA ESTÉTICA EM ADOLESCENTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
Rafael Ribeiro 

O presente resumo tem como objetivo apresentar os resultados parciais obtidos através de uma pesquisa-ação, 
proposta como estudo orientado de conclusão de curso em Psicologia da Universidade Paulista - UNIP, campus de São 
José dos Campos. Tem-se hoje uma ideia bem propagada, da qual Bauman é um dos expoentes dessa reflexão, de que 
beleza é ter corpos bem delineados e bem construídos, é ter uma face sensual, usar vestimentas que são valorizadas e 
que valorizem o que se tem de melhor, ter uma personalidade ativa, competitiva, ser competente e acima tudo, ser 
feliz. Isso é ser belo, talvez, nos dias atuais, a partir dos característicos valores líquidos do tempo atual. Assim como se 
define o que é ser belo, por meio de construções sociais e históricas, define-se também o que é ser adolescente, seus 
anseios e atitudes esperadas. Em uma sociedade que valoriza a juventude e a tem como modelo de beleza, a 
adolescência se constitui como um momento propício para o questionamento dos padrões estéticos e éticos da 
sociedade. O objetivo desse presente estudo, segundo tais proposições, é responder, primordialmente as seguintes 
questões: como os novos significados e símbolos de estética estão sendo incorporadas pelos adolescentes? Quais são 
esses valores e como isso afeta a formação de sua subjetividade? Pautado por tais questões, esse projeto científico 
pretende identificar as concepções de 30 estudantes de uma sala do 3º ano do Ensino Médio, com idades entre 16 e 17 
anos, de ambos os sexo, de uma escola municipal da rede publica. Para a coleta de dados, utilizou-se a observação 
participante a partir de reflexões em grupos, para propiciar aos participantes entrar em contato com questões e 
reflexões sobre o tema para que assim, possam ser re-significados. Foi também aplicado um questionário com questões 
abertas e fechadas voltadas para o reconhecimento dos dados sócio-demográficos e as representações dos 
adolescentes sobre a estética. Os resultados obtidos são ainda parciais, mas já é possível identificar que, para os 
participantes, ser belo é possuir características físicas atraentes como um corpo bem esculpido, olhares e bocas 
sedutoras, usar e saber como usar as vestimentas e possuir características subjetivas como boa educação, inteligência, 
bom humor, extroversão e companheirismo. Podemos notar por hora, que os resultados corroboram com a formação 
histórico-social que vivemos e revelam, de acordo com as concepções dos adolescentes, a associação entre beleza, 
poder de consumo e status social. É possível perceber os grandes esforços realizados para a modelagem da boa 
aparência, a qual, revestida de grande carga ideológica, releva também a lógica do consumo permeando grande parte 
das ações e julgamentos dos participantes. 

Palavras-chaves: estética, adolescência, beleza, subjetividade 
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Tem como propósito discutir a mesma questão, a partir de uma ou mais perspectivas 
teóricas, bem como colocar em debate práticas profissionais ou pesquisas. Os integrantes 
podem ser de instituições diferentes ou da mesma instituição.  
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SALA 401 
ATUAÇÃO DE ENTIDADES DA PSICOLOGIA BRASILEIRA FRENTE ÀS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO: 
ABRAPEE, ABEP E CRP SP 
Marilene Proença Rebello de Souza 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL – ABRAPEE  

A Psicologia, historicamente, tem trabalhado na perspectiva de trazer contribuições, enquanto ciência e 
profissão, para subsidiar questões enfrentadas na educação básica brasileira, principalmente aquelas centradas 
nos baixos índices de aproveitamento escolar. Esta participação é expressão das diversas tendências, demandas 
e possibilidades de interpretação do ideário pedagógico brasileiro em que ora a Psicologia comparece como 
hegemônica, constituindo o que se denominou de “psicologização” da Educação, ora como um conhecimento 
que articulado com outras áreas das Ciências Humanas como a Antropologia, a Sociologia e a Filosofia, tem sido 
questionada como não mais se constituindo em Psicologia. As críticas advindas dos anos 1980 possibilitaram a 
constituição de pressupostos para a relação entre Psicologia e Educação centrados, basicamente, na constituição 
do estado democrático, na universalização da Educação, na busca da qualidade e na constituição de uma base 
teórico-metodológica em Psicologia que considerasse o fenômeno educacional como constituído social, histórica 
e culturalmente. Pensar a Psicologia na Educação é pensar nas possibilidades de construção de uma práxis que, 
articulada com as práticas educacionais, se constitua em novos instrumentos e procedimentos de atuação em 
uma perspectiva crítica. Essa discussão da área passou a fazer parte também das lutas e das reivindicações de 
entidades da Psicologia que vem se manifestando na direção de ações voltadas para a formação profissional, 
para a atuação profissional e para a construção de referências para o trabalho do psicólogo na área da Educação 
Básica. Nesta mesa, encontram-se três entidades que atuam, desde sua fundação, com as questões educacionais 
: a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - ABRAPEE, Associação Brasileira de Ensino de 
Psicologia - ABEP e Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – CRP SP que têm atuado na direção de 
construir práticas conjuntas de enfrentamento dos desafios postos no campo educacional brasileiro, trazendo 
propostas nos campos: a) legislativo; b) executivo: c) da formação de psicólogos; d) da relação com entidades e 
sociedade; e) da construção de referências entre aqueles que atuam no campo educacional; f) na divulgação do 
conhecimento construído nos centros de formação e pesquisa; g) na luta contra a medicalização da educação e 
da sociedade; h) na organização dos profissionais da área para lutar pelos direitos sociais e humanos, i) na 
produção de material de consulta e de ações da Psicologia no âmbito da Educação, dentre outras ações. 
Consideramos importante apresentar algumas dessas lutas e pensarmos juntos ações e encaminhamentos na 
direção de uma escola que cumpra suas finalidades sociais, históricas e humanizadoras. 

ARTICULAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A TRANSFORMAÇÃO DO CAMPO DA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL EM SÃO PAULO 
Marilene Proença Rebello de Souza 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL – ABRAPEE 

Nos últimos anos, o debate sobre a Psicologia Escolar e Educacional no Brasil tem se reavivado, principalmente, a 
partir da propositura, em âmbito nacional, do Projeto de Lei que dispõe sobre a presença de psicólogos e 
assistentes sociais na Educação Pública. Muitas iniciativas da mesma natureza têm sido acompanhadas em vários 
estados e municípios do Brasil. Diferentemente do que se pode pensar em uma primeira mirada, não se trata de 
reivindicação corporativista pela abertura de postos de trabalho, mas de retomada de uma perspectiva de 
Educação, cuja intervenção multiprofissional é premissa para a garantia do direito à aprendizagem, 
considerando-se a diversidade de estilos, ritmos, necessidades dos educandos. Tal debate tem implicado, ainda, 
o estabelecimento de parâmetros cada vez mais claros a respeito dos compromissos da Psicologia com a 
Educação. Assim, inúmeras ações têm sido realizadas pelas diversas entidades da Psicologia, a fim de se debater 
com a categoria, com os educadores e com a população, que escola queremos e, nesse contexto, como deve se 
caracterizar a presença da Psicologia, baseada nos valores democráticos e na garantia de uma escola de e para 
todos, com qualidade social. Pelo exposto, a ABRAPEE apresenta, nesta mesa, suas iniciativas no campo da 
Educação, que visam ao enfrentamento da precarização da educação pública e ao debate, junto às instâncias 
legislativas e executivas nos níveis municipal, estadual e federal, sobre a reinserção do psicólogo escolar.  

A ATUAÇÃO DO(A) PSICÓLOGO(A) EM ESPAÇOS EDUCATIVOS: POR QUE EDUCAÇÃO LUTAMOS? 
Carla Biancha Angelucci 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO – CRP SP 

No Brasil, a regulamentação, a orientação e a fiscalização do exercício profissional de cada área estão a cargo de autarquias, que são dirigidas por conjuntos de profissionais eleitos(as). A Psicologia organiza-se como Sistema, com representação federal e representações regionais. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo é responsável pelas atividades de cerca de 74mil psicólogos(as) que atuam no estado. A atual gestão 2010-2013, continuando um caminho trilhado já há vários anos, parte das discussões sobre Direitos Humanos como diretriz para a construção de referências para a atuação. Nesse sentido, são considerados prioritários os debates que fundamentem ética e politicamente as decisões sobre as condutas técnicas a serem adotadas em Psicologia, sempre considerando a realidade social e as condições concretas em que as Políticas Públicas se efetivam. Procurando romper com a lógica de organização das discussões em função das áreas de atuação, o que pode, muitas vezes, levar a uma leitura fragmentada do contexto social, desde 2011, a gestão do CRP SP dá-se por projetos integradores, orientados resultados entendidos como estratégicos para a consecução dos objetivos de democratizar e qualificar a participação da Psicologia na vida pública. O Projeto Integrador “Proposição de Políticas Públicas” tem o objetivo de elaborar e tornar públicos 
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posicionamentos referentes às políticas públicas, considerando, principalmente, as contribuições da Psicologia. Nesse contexto, a apresentação desta mesa destacará os principais posicionamentos sobre a interface psicologia e Educação, bem como as estratégias utilizadas para compartilhar com os(as) psicólogos(as), o estado e a sociedade os parâmetros que vêm sendo construídos com a categoria sobre a Educação e sobre a participação da Psicologia, como ciência e profissão, nesse campo. 
ENSINO DE PSICOLOGIA, FORMAÇÃO E AS CONTRIBUIÇÕES PARA O CAMPO DA EDUCAÇÃO 
Ângela Fátima Soligo 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA – ABEP  

A ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia surgiu a partir de proposta do FENPB, com a missão de 
realizar a articulação entre os campos da formação e da profissão, promovendo interlocuções entre os 
formadores – docentes, coordenadores de curso, as instituições de ensino, os estudantes de Psicologia -, os 
psicólogos que atuam nos diferentes campos, representados pelo Sistema Conselhos e pelas entidades de área, 
os órgãos governamentais. A partir dessa tarefa, a ABEP tem pautado três dimensões do ensino de Psicologia, a 
partir das quais promove reflexões e ações voltadas ao aprimoramento da formação: o ensino de Psicologia nos 
cursos de formação do Psicólogo e professor de Psicologia; o ensino de Psicologia nos outros cursos; a Psicologia 
no Ensino Médio. A partir dessas dimensões, temos problematizado as questões da formação, na perspectiva de 
uma Psicologia que assume a dimensão social e cultural da subjetividade e que se implica nas questões que 
afetam nossa existência, em especial na realidade brasileira e latinoamericana. O contexto da educação e da 
escola são temas privilegiados nessa discussão, face à sua importância na constituição de nossas identidades. 
Nesta perspectiva, pensar a dimensão educativa não se limita a pensar a atuação do Psicólogo na escola, no 
sistema educacional ou no ensino de Psicologia, mas constitui pressuposto fundamental para a atuação em 
qualquer campo em que o Psicólogo se insere. 

 
 
 
 
 
SALA 402 
O PSICÓLOGO COMO TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO E A DIMENSÃO PSICOLÓGICA DA CATEGORIA 
TRABALHO NAS ESCOLAS: AVANÇOS NECESSÁRIOS 
Roseli Fernandes Lins Caldas 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSCIOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL – ABRAPEE/SP 

Esta mesa institucional tratará das contribuições da Psicologia para o debate sobre o mundo do trabalho e suas 
relações com a Educação Formal, a partir das considerações de três das entidades da Psicologia: a Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional – ABRAPEE, que busca contribuir com a qualificação dos serviços 
psicológicos prestados no âmbito educacional; a Associação Brasileira de Orientação Profissional – ABOP, órgão 
representativo do campo da orientação profissional no Brasil; e o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São 
Paulo – SinPsi, órgão de representação paulista dos psicólogos no que se refere à luta por condições e relações 
de trabalho. Partimos do pressuposto de que é necessário estabelecer uma análise crítica da função social da 
escola na atualidade, muitas vezes, reduzida a mera preparação para o mercado de trabalho, sendo 
menosprezados os objetivos relativos à apropriação crítica dos conteúdos acumulados historicamente. Nesse 
sentido, cabe repensar os compromissos da Psicologia, seja como área do conhecimento, seja como campo de 
prática. Em seguida, apresentaremos possíveis contribuições da Psicologia para a inserção das reflexões sobre a 
centralidade da categoria Trabalho no mundo contemporâneo junto a crianças, adolescentes e jovens que estão 
em processo de escolarização. Por fim, traremos elementos para se pensar as condições e relações de trabalho 
no campo da Educação formal e, nesse contexto, analisaremos a proposta de reinserção do psicólogo como 
trabalhador da Educação. 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA: FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E JUVENTUDE 
Maria da Conceição Coropos Uvaldo 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL – ABOP 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Há uma demanda crescente pelo trabalho do orientador profissional na escola, somente no estado de São Paulo 
há três projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa sobre inserir a orientação em escolas públicas. 
Quando o psicólogo é chamado para trabalhar na escola, em especial no ensino médio, uma das principais 
demandas é por Orientação Profissional. Mas qual modelo e proposta de orientação oferecer na escola? Uma 
das respostas, que talvez seja a  mais adequada para o momento atual, seria uma Orientação Profissional que 
forme o jovem para o mundo do trabalho, inserindo-o de maneira crítica e contrapondo-se a um modelo 
adaptativo, nas relações laborais. Tal estratégia deve oferecer a este jovem a possibilidade de pensar uma 
relação com o trabalho que não seja de abnegação, mas onde possa se entender como ativo na relação com a 
sociedade, como sujeito de direitos. Políticas do governo federal, em especial, abrem a possibilidade do jovem 
continuar seus estudos, seja na formação técnica ou no ensino superior, o que também abre possibilidade de 
acesso a postos de trabalhos mais qualificados e uma educação de melhor qualidade. Portanto, este momento 
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de expansão da educação, chegando a grupos incluídos marginalmente, impõe um novo desafio aos psicólogos 
escolares e orientadores profissionais, como criar um modelo de Orientação Profissional para jovens pobres que 
não seja meramente adaptativo? Este é o grande desafio atual colocado para os orientadores. 

PSICÓLOGO: UM TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO? 
Rogério Giannini 
SINDICATO DE PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINPSI 
 

A inserção dos psicólogos deve se dar em contraposição à ideia de que é um profissional responsável pelas 
crianças com problemas, recusando a função adaptativa que tanto tem marcado a imagem dos psicólogos no 
ambiente escolar. Deve ser uma inserção a partir das políticas públicas da educação. A Psicologia tem 
fundamentos ético- teóricos no campo da educação e dos processos de escolarização. A contribuição em Saúde e 
Assistência, por exemplo, deve se dar em ações entre as políticas públicas envolvidas, e não pela atuação do 
psicólogo na Educação. Portanto, há uma contribuição enquanto ciência específica voltada para os saberes e 
práticas construídos na relação com a Educação. Tais saberes são essenciais para serem considerados quando se 
pensa a inserção qualificada. Necessário é afirmar o compromisso com a reformulação da instituição escolar, 
pensando não só os conteúdos, mas a lógica mesma da instituição, recuperando o compromisso com os valores 
democráticos, participativos, enfim, uma escola aberta para o mundo. É preciso implicar-se com uma Psicologia 
que favoreça os processos de reformulação da lógica escolar, visando à promoção de outra experiência de 
socialização. Para tal, são tarefas postas desde a mudança da LDB, com a inclusão do psicólogo como um 
trabalhador da Educação, até a construção, de fato, de uma política nacional de Educação, na qual a Psicologia 
contribua na elaboração das diretrizes ético-políticas de uma escola pública e universal, enfatizando a função 
social da escola. Cabe ressaltar a importância dos concursos públicos, que fortalecem a transparência, a 
imparcialidade e a autonomia do profissional na elaboração de um projeto que contemple as necessidades 
coletivas, que devem estar reportadas à função social da escola de formar cidadãos na e pela democracia. 

SALA 403 
FORMAÇÃO NO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE: UM NOVO 
PROJETO PEDAGÓGICO QUE ARTICULA O COMPROMISSO SOCIAL À FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO 
Fabiano Fonseca da Silva 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

A formação do psicólogo, para atuar na sociedade brasileira contemporânea, deve ter como elemento base o 
compromisso social com uma prática democrática e pluralista voltada para atender às mais diferentes demandas 
da população. Com isto os projetos pedagógicos devem ter como base e referência as necessidades postas pela 
realidade brasileira, atentos ao respeito à diversidade humana e teórica no campo da Psicologia. Deve-se ainda 
ter consciência de que os alunos de Psicologia são, em sua grande maioria, adolescentes, que ao chegarem à 
universidade são apresentados a um novo campo de conhecimento e atuação profissional. O plano de ensino do 
curso de Psicologia deve considerar a maneira destes jovens aprenderem, e estar atento às novas demandas 
sociais colocadas aos psicólogos. Deve-se considerar ainda que este jovem aluno necessita de uma formação 
integral, portanto o curso precisa oferecer consistência e diversidade na formação teórica e prática, além de criar 
espaços para que os discentes possam antecipar e resolver crises que surgem ao longo da formação. O curso de 
Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie está atento a estas novas demandas sociais, e recentemente 
houve uma reformulação do projeto pedagógico, que é dinâmico, e precisa ser repensado continuamente, de 
acordo com as mudanças postas na sociedade. Neste sentido espera-se que o psicólogo formado em nosso curso 
construa uma prática crítica e esteja preparado para lidar com os desafios impostos pela sociedade brasileira. 

PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS E MATRIZES CURRICULARES NA ATUALIDADE 
Berenice Carpigiani 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

O aluno universitário brasileiro encontra-se hoje na faixa etária entre 17-22 anos, período que engloba 
adolescência, e deve ser reconhecido como uma pessoa em transformação onde regras, escolhas e vivências 
compõem a busca por sua Identidade adulta. Após a escolha da formação profissional, considerada um entre 
muitos conflitos a serem administrados na adolescência, a chegada à Universidade promove a vivência de 
experimentações que envolve separação dos pais e encontro com dificuldades e potencialidades, este processo 
de reconhecimento irá impulsioná-lo a ressignificar seus valores, auto estima e identidade no novo status social 
adquirido e dos novos grupos com os quais passa a conviver. A nova configuração de uma sala de aula, novas 
exigências em direção à autonomia da busca de conhecimento e de posicionamentos frente ao grupo 
universitário, à instituição universitária e a autoridade dos mestres são elementos a serem assimilados e 
acomodados no mundo mental deste jovem. As atuais formas de buscar informações, muitas vezes contrastam 
com a dinâmica de aprender por meio das didáticas oferecidas em sala de aula. A emergência da necessidade de 
respostas, as estimulações sensoriais às quais está exposto na vida cotidiana fora dos muros da escola, exigem 
dele um esforço no exercício da reflexão, do desligamento parcial da realidade externa e da concentração 
necessárias para o aprendizado. O professor universitário deve estar compromissado com seu saber, com seu 
aluno adolescente e com as normas necessárias para o ensino, daí a importância da formação de docentes para o 
ensino superior, que ressaltam a predominância de currículos organizados por justaposição de disciplinas; a 
figura do professor repassador de conteúdos curriculares fragmentados e desarticulados, nem sempre 
significativos para os alunos ou mesmo para a realidade presente. Surgem conflitos que exigem posturas éticas e 
políticas do professor universitário em suas atividades características – o ensino, a pesquisa e a extensão – 
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evidenciando-se assim, a interlocução destas dimensões, como condição de trabalho para que o processo de 
ensino e aprendizagem atinja o padrão de excelência - no momento em que a educação superior assume o 
compromisso social por meio de ações comunitárias. Ao mesmo tempo, é importante garantir, 
acompanhamento adequado e qualidade das atividades que compõem estas dimensões, para que a docência, a 
pesquisa e a extensão possam contribuir com melhorias no cotidiano acadêmico. De acordo com a Conferência 
Mundial sobre o Ensino Superior (1999, p. 340-342) as tendências da Educação Superior para o século XXI, 
impulsiona ao próprio Ensino Superior e Desenvolvimento buscar respostas às exigências do mundo do trabalho; 
bem como “modificar as funções pedagógicas do ensino superior, com as seguintes orientações dos programas: 
aptidão para resolver problemas; orientação para a prática; aprendizagem interdisciplinar; tratamento das 
problemáticas maiores da humanidade; competências internacionais; e ainda programas relativos à 
aprendizagem interdisciplinar”. Atender às diretrizes curriculares dos cursos de graduação e às políticas de 
ensino da instituição, que buscam metodologias voltadas para o desenvolvimento de competências e habilidades 
requeridas na formação integral do estudante e na sua formação para o trabalho, tem sido uma preocupação 
constante de seus responsáveis. 

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO E COMPROMISSO SOCIAL 
Marcos Vinícius de Araújo 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

A psicologia foi introduzida no Brasil através da medicina e da educação. Entre o final do século XIX e o início do 
século XX surgiram as primeiras atividades práticas, nos hospitais psiquiátricos e nas escolas normais. A partir 
daí, percorreu-se ainda um longo caminho até que esse trabalho pioneiro fosse se tornando mais conhecido pela 
população, o que ocorreu na década de 50, quando a formação foi se oficializando em cursos de especialização e 
de pós-graduação, e passaram a existir serviços de psicologia ligados às universidades. Surgida, a princípio, de 
necessidades práticas, a psicologia no Brasil precisou, a partir de um determinado momento, preocupar-se 
prioritariamente com sua regulamentação e em se firmar como profissão autônoma. Estas preocupações 
marcaram a primeira metade da década de 60, e resultaram no reconhecimento e na regulamentação da 
profissão de psicólogo, através da Lei 4.119 de 27/08/1962, menos de dois anos antes do golpe militar de 1964, 
responsável por um período de 20 anos de obscuridade e repressão social. O processo de abertura no país 
conduziu a Psicologia para uma reflexão sobre os caminhos que pretendia seguir: se iria se manter em uma 
concepção elitista e individualista, ou se seguiria pelo caminho do compromisso e responsabilidade social. Desde 
então os psicólogos, e boa parte das instituições responsáveis pela formação do psicólogo no Brasil, seguiram 
pelo caminho da responsabilidade e compromisso social. Nesta perspectiva, tornou-se necessário repensar a 
formação do psicólogo, saindo de uma formação exclusivamente clínica e individualista, rumo a uma formação 
comprometida com a realidade do Brasil e da América latina, explorando também a perspectiva social e 
institucional. Nesse sentido, a formação do psicólogo no Brasil deve estar comprometida com uma formação que 
garanta compreensão holística do homem, sempre considerando as necessidades do Brasil e da América latina, 
associando teoria e prática, com preocupações éticas, tendo como base a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, garantindo a diversidade teórica, sempre preocupado com a compreensão e proposição de políticas 
públicas para a sociedade brasileira. A Psicologia tem se constituído como um campo privilegiado para a reflexão 
sobre a constituição da subjetividade humana, o desenvolvimento de uma visão integrada do ser humano 
inserido em seu ambiente e a prevenção e promoção da saúde individual e coletiva. Além dos temas específicos 
da Psicologia, a formação generalista deve garantir a formação de um sujeito capaz de entender e respeitar a 
diversidade, lutando pela redução das desigualdades sociais, com preocupação que vai além da prática 
psicológica, considerando as contradições presentes em um mundo globalizado. 

O ACOMPANHAR – ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO – UM ESPAÇO PARA AUXILIAR O 
ALUNO DE GRADUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE CRISE 
Fabiano Fonseca da Silva 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

A vida dentro da universidade é um período que expõe o(a) jovem aluno(a) do curso de Psicologia a diversos 
desafios que serão enfrentados ao longo da graduação. Alguns destes são de ordem intelectual, deverá 
desenvolver competências para solucionar problemas das mais diversas ordens em sua formação generalista em 
Psicologia, além deparar-se com um novo tipo de pensamento, o da construção científica das ideias. Porém há 
desafios a serem enfrentados que não são de ordem intelectual, o curso de Psicologia mobiliza angústias, 
algumas esperadas em qualquer formação, como as de adaptação a um novo modelo de estudo, formação de 
novos grupos, assimilação de novos papéis adultos, contudo há angústias específicas dos discentes de Psicologia, 
como a identificação com os pacientes, a dificuldade em discriminar as demandas pessoais daquelas dos locais 
de estágio, que são mobilizadas e que podem levar à sensação de impotência. Para dar conta desta demanda 
surgiu no curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1998 o Programa de Orientação ao 
Aluno de Psicologia – POA-PSI. Caracterizando-se como um espaço onde o aluno pode compartilhar com 
professores do curso as angústias que surgem durante a formação, em um horário de atendimento individual, 
também sendo oferecida a possibilidade de encaminhamento para psicoterapeutas especializados em várias 
áreas, o que auxilia também no processo de formação teórica do aluno. O ACOMPANHAR surge ampliando a 
proposta do POA-PSI, oferecendo ao aluno de Psicologia novos espaços para discutir as crises durante o curso. 
Hoje, além do POA-PSI, o ACOPANHAR oferece ao aluno programas para auxiliar na construção de projetos 
profissionais durante toda a graduação, acompanhamento de alunos com deficiência e projeto de tutoria (que 
consiste de acompanhamento por parte dos veteranos dos alunos ingressantes). Com a proposta do 
ACOMPANHAR procura-se atender a importantes aspectos da formação do(a) aluno(a) que são deixados 
tradicionalmente em segundo plano, portanto a formação integral deve oferecer aos discentes espaços para 
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antecipar as crises que surgem durante a graduação. No momento há uma demanda da universidade para que 
serviços de orientação psicopedagógica sejam oferecidos a todos os alunos, com isto o ACOMPANHAR depara-se 
com um novo desafio, atender às demandas de outros cursos para além dos limites da graduação em Psicologia. 

 
 
SALA 404 
 
PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO ESTÉTICA 
Alex Moreira Carvalho 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Esta mesa tem como finalidade analisar e discutir os conceitos de arte e as possibilidades de suas intersecções 
com a psicologia, assim como suas implicações na construção da subjetividade em função da Educação Estética. 
Em outras palavras tem como objetivo analisar as relações entre Arte, Psicologia e Educação e seus impactos no 
processo de constituição das subjetividades contemporâneas. Serão trabalhados temas tais como: Arte e 
Psicologia: especificidade de cada campo e possibilidades de intersecção; a produção e a recepção da obra e a 
psicologia; a análise psicológica de aspectos internos de obras de Arte; Arte, Psicologia e Produção de 
conhecimento; a função sócio-educacional da Arte e a Psicologia; a formação estética do público para o teatro 
moderno; as cenas do cotidiano na proposta educativa das peças didáticas de Bertolt Brecht e uma análise 
vigostikiana de uma poesia musicada da obra de Chico Buarque. 

ARTE, PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E ESTÉTICA: A PERSPECTIVA DE L. VIGOTSKI 
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 nessa palestra 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 ESTÉTICA DAS CENAS DE RUA: EM BRECHT UMA LINGUAGEM DE ATITUDES E ESTRANHAMENTO 
Robson Jesus Rusche 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Como Psicólogo Social e Educador Social sempre me intrigaram as ideias estéticas de Bertolt Brecht. Tive a 
oportunidade de estudá-lo de forma mais rigorosa no decorrer do mestrado e do doutorado, pois estava 
interessado na relação entre teatro e transformação de atitudes. A função do teatro para este autor implica em 
um compromisso social. Um elemento essencial de sua linguagem é o estudo das cenas de rua, pois conforme 
ele mesmo define (1978) tais cenas apresentam uma projeção no domínio prático, no domínio social. A cena da 
rua determina qual a índole da vivência a suscitar no espectador. O indivíduo que faz a descrição na rua 
experimentou indubitavelmente uma vivência de natureza experimental, mas não intenta, fazer que a sua 
descrição resulte em vivência para o espectador. (...) em caso algum pretende que elas venham a transformar-se 
para o espectador numa vivência e numa fonte de prazer. (...) teria menor valor se o reproduzisse. O objetivo da 
sua descrição não é criar emoções puras. (1978, 69) Para a Psicologia Escolar e Educacional tem relevância esse 
arcabouço teórico como forma de análise de técnicas dramáticas que objetivem a transformação das atitudes. O 
conceito de gestus do teatro épico indica esse referencial de análise, pois nos apresenta um termo que insere no 
conceito de linguagem a ideia de unidade entre palavra e corpo, permitindo indicar contradições na expressão 
das emoções e das opiniões. A percepção dessa unidade é, para Brecht, a própria possibilidade do assombro 
presente nas representações e, também, a possibilidade de tomada de consciência da linguagem cotidiana e 
artística, enquanto determinante do pensamento e da visão de mundo, pois só assim pode-se assumir uma 
atitude crítica e transformadora frente aos acontecimentos político-sociais do contexto histórico 

A FORMAÇÃO ESTÉTICA DO PÚBLICO PARA UM TEATRO MODERNO 
José Estevam Salgueiro 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

É quase uma convenção considerar-se a montagem de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, em 1943, como 
marco inaugural do moderno teatro brasileiro. O público brasileiro precisou aprender a ver nessa obra valores 
estéticos e de renovação, em um longo percurso, que a rigor percorre, a partir dos 1940 até finais dos anos de 
1960, os movimentos artísticos teatrais, em especial aqueles conduzidos pelo Teatro de Arena e Teatro Oficina, 
em São Paulo, e o Grupo Opinião no Rio de Janeiro. Trazendo novas formas de encenação, novas linguagens 
dramatúrgicas, novas personagens oriundas das classes médias, operárias e até os marginalizados sociais, 
permitiu que o público aprendesse a se ver em cena, que o público aprendesse a reconhecer, nessas novas 
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propostas, elementos formais de qualidade e emoção. Imprime-se, assim, uma tonalidade de modernidade nessa 
nova forma de apresentar e configurar a identidade de uma sociedade, permeada pelo nacionalismo e pelas 
leituras críticas da realidade social, passando a desenhar um homem em contado direto, sem subterfúgios, com 
suas reais e cruéis dimensões psicossociais. 

 
SALA 405 
 
A PSICOLOGIA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA FAMÍLIA, O 
PROCESSO DE INCLUSÃO E A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 
Rinaldo Molina 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

A Constituição do Brasil de 1988 determinou como dever do estado com a educação e como direito social das 
crianças de 0 a 5 anos de idade a oferta do atendimento obrigatório em creches e pré-escolas. Em 1996, com a 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, efetivou-se tal determinação pela indicação da 
educação infantil como primeira etapa da educação básica brasileira. Desde então o âmbito da educação infantil 
vive um intensificado processo de reflexão sobre suas concepções ao pensar desde a ideia básica do que é a 
infância até pontos que envolvem a prática pedagógica e cuidadora e a relação da escola com a comunidade. Ao 
pensar esses aspectos a aproximação entre educação infantil e psicologia escolar se faz cada vez mais evidente e 
necessária. Nesse sentido o objetivo dessa mesa redonda é fortalecer essa relação ao contemplar o debate 
entorno de três aspectos importantes quando tratadas questões psicológicas, educacionais o atendimento a 
crianças em idade pré-escolar e os processos produtores de Discriminção e preconceito presentes na educação 
infantil. São elas: o papel da família, o processo de inclusão e a relação professor e aluno. Respectivamente com 
os seguintes objetivos: relatar uma experiência de extensão universitária em que os pais, em um espaço grupal, 
experienciam na escola o acolhimento das dúvidas, inseguranças e incertezas referentes ao seu lugar na vida 
educativa da criança procurando quebrar o distanciamento e o preconceito que hoje ronda a visão da escola 
sobre as famílias e vice-versa; entender as resistências e contradições existentes na prática docente no que diz 
respeito à inclusão de alunos com deficiência e, por fim; discutir sobre as atitudes de desigualdade presentes nas 
relações que acontecem entre professor e aluno na educação infantil.  

A PSICOLOGIA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA FAMÍLIA, O 
PROCESSO DE INCLUSÃO E A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 
Rinaldo Molina 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Vimos nas últimas décadas o acesso cada vez maior das crianças entre zero e cinco anos a escola. Principalmente 
nessa faixa etária as práticas escolares vivenciadas diariamente costumam ser vistas como algo natural, ou seja, a 
dinâmica escolar seria simplesmente parte fundamental e indispensável do cotidiano estimulando o cuidado e o 
desenvolvimento integral da criança. Porém, muitas vezes o uso pelo adulto da normatização do tempo e do 
espaço se volta para a homogeneização das condutas das crianças, para o controle a partir de uma lógica 
disciplinar que (entre outros aspectos) se basearia em valores entendidos como universais e necessários, mas 
que adéquam as crianças às necessidades da sociedade, inscrevendo em cada corpo uma determinada forma de 
ver, narrar, expressar ou relacionar-se consigo e com os outros. Assim a disciplina se evidenciaria como um 
instrumento de modelagem produtora de pessoas que organizariam a vida para existir no mundo por meio do 
controle, como forma de aderir ao capitalismo. Nosso objetivo nessa apresentação será exatamente discutir 
como se produziriam e estabeleceriam essas relações de poder em escolas de educação infantil. Tratou-se de um 
trabalho de análise documental que partiu da análise de cinco artigos produzidos por grupos de alunos junto a 
uma disciplina, presente em um curso de graduação em psicologia localizado na cidade de São Paulo, cujo 
objetivo é propiciar aos alunos a inserção na realidade escolar da educação infantil para a realização de um 
exercício de análise institucional dessa organização. Os dados foram organizados entorno da temática mais 
relevante presente nos relatos, ou seja, a relação entre adulto – criança ou professor - aluno. Por fim verificamos 
que as relações de poder presentes na escola foram expressas em ações como, por exemplo, o cuidado com a 
limpeza – a sujeira devia ser eliminada, pois está associada com uma inclinação para o mal; a repetição – a boa 
repetição está ligada ao bom aprendiz; o controle dos horários – as crianças tinham de dormir ou comer ou ir ab 
banheiro em horários pré-estabelecidos estando ou não com sono, fome ou vontade de ir ao banheiro; a 
exigência de silêncio absoluto em sala de aula como demonstração de respeito (vale ressaltar que falamos de 
crianças até cinco anos); a intervenção das crianças que, na ausência dos adultos reproduziam atitudes ocupando 
o lugar do adulto para controle da ação dos colegas, entre outras. Palavras-chave: educação infantil, relação 
professor-aluno, relação professor-aluno. 

AS RELAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A FAMÍLIA 
Mary Yoko Okamoto 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – UNESP – CAMPUS DE ASSIS 
Este trabalho refere-se ao desenvolvimento de um projeto de extensão universitária que abrange atividades 
(grupos de encontro) com pais numa escola de educação infantil num município do interior do estado de São 
Paulo. Essa proposta de trabalho tem como foco principal a preocupação com o aumento de demanda por 
atendimento psicológico na população infantil em idades precoces. Ao oferecer um espaço para a família no 
ambiente escolar, preocupamo-nos com a oferta de um espaço para a escuta e o acolhimento das dúvidas, 
inseguranças e incertezas vividas pela família no contexto atual. Desse modo, pretendemos prover um ambiente 
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facilitador ao desenvolvimento infantil, através do fortalecimento dos vínculos emocionais estabelecidos entre 
pais e filhos. Trata-se de um trabalho preventivo que favoreça a interlocução, a troca de ideias e experiências 
num espaço coletivo. O próprio espaço grupal pode favorecer o fortalecimento de vínculos e o espaço mútuo 
para compartilhar experiências, dúvidas e temores pode funcionar como um espaço aberto para ressignificações 
e produção de reflexões acerca das formas de convivência e em possíveis soluções diante de dificuldades 
encontradas pelas famílias em seu cotidiano. Método: A proposta inicial consiste na realização de encontros 
mensais com pais e o convite estende-se a todos aqueles que se interessam em participar. Os grupos são 
conduzidos pela professora responsável pelo projeto e alunos do curso de graduação em psicologia e os temas 
trabalhados são escolhidos entre os próprios participantes, de acordo com seus interesses e dúvidas. A duração 
dos grupos de encontros é de cerca de uma hora e meia e os grupos são compostos de acordo com a idade das 
crianças, o que resultou na composição de 3 grupos: berçário, maternal e pré-escola. Resultados: Verificamos as 
dificuldades encontradas pelos pais em exercer a função parental, principalmente devido ao enfraquecimento 
em que se encontram. Observamos pais fragilizados e temerosos quanto ao desenvolvimento futuro dos filhos, 
que por sua vez, são considerados como poderosos e incontroláveis. O funcionamento familiar gira em torno da 
necessidade em atender e satisfazer a criança, com pouca clareza e diferenciação de quais necessidades devem 
priorizar e um modo relacional no qual a criança é a detentora dos desejos e os pais, esforçam-se em realizar 
todos os seus desejos. Porém, tal situação não parece constituir-se num papel de apoio e sustentação para a 
criança, ao contrário, aponta para a busca pela plena satisfação dos desejos e impulsos infantis, numa situação 
que muitas vezes demonstra uma equação na qual os pais são controlados pelos desejos das crianças. Discussão: 
A fragilização dos pais no desempenho das funções parentais surge como um importante fator que contribui 
para a dificuldade de organização e de estabelecimento de ritmo no cotidiano familiar (horários para refeições, 
lazer, tarefas, etc.), e os pais questionam-se por que na escola os filhos sentam-se na mesa para alimentar-se e 
respeitam horários, ao contrário do que acontecem em seus respectivos lares, por exemplo. Além disso, 
encontramos questões relativas à indeterminação dos papéis materno e paterno que pode gerar uma lacuna nos 
papéis vivenciados na família.  

 
ALCANCES E LIMITES DO PROCESSO DE INCLUSÃO NO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Elizabeth Dos Reis Sanada 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – SINGULARIDADES 

O presente trabalho tem como objetivo discutir as resistências e contradições existentes na prática docente no 
que se refere à inclusão de alunos com deficiência no ensino regular, estando focado no segmento da Educação 
Infantil. Por um lado, abordaremos a temática por meio de um olhar social, por meio do qual analisamos a 
relações de preconceito e estigma presentes em nossa sociedade, na qual a escola surge como reprodutora de 
padrões previamente estabelecidos, em contraposição à legislação vigente que afirma o direito à Educação para 
todos. Nesta perspectiva, estabelecemos uma importante distinção entre o que se coloca como o paradigma da 
inclusão e o paradigma da integração, haja vista que no primeiro o foco está em favorecer a aprendizagem do 
aluno e, no segundo, as necessidades da escola e da sociedade. Por outro lado, propomos um olhar pautado 
numa leitura psicanalítica, a fim de aprofundar a primeira discussão, por meio da compreensão dos fatores que 
levam o educador a se esquivar diante das diferenças no espaço da sala de aula. Assim, apresentamos 
mecanismos de defesa despertados por sentimentos de impotência diante da deficiência e seus efeitos sobre a 
prática docente, que poderá marcada por sentimentos de compaixão, de raiva, de compensação, entre outros, 
em relação ao aluno, refletindo-se em atitudes que não colaboram para o desenvolvimento de autonomia, da 
aprendizagem e da efetiva inserção do sujeito com deficiência no grupo escolar. Com base em estudos como os 
de Esteban Levin, entre outros, discutimos a importância do olhar do educador para as potencialidades do aluno 
e não para as suas limitações, como um modo de facilitar o processo de ensino aprendizagem com alunos com 
deficiência. A fim de ilustrar como se dá este processo no espaço da sala de aula, apresentaremos recortes de 
casos, cuja intervenção favorece ou, ao contrário, prejudica o aluno em seu desenvolvimento. Mostraremos 
como é possível desenvolver um trabalho que possibilite a inclusão desde que tenhamos a implicação do 
professor no ato educativo e ao mesmo tempo um trabalho integrado entre família e escola. 
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SALA 406 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: A INTERFACE COM O PSICODIAGNÓSTICO 
Maria Regina Brecht Albertini 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

A procura elevada para atendimento psicológico de crianças com dificuldades na aprendizagem indica a 
necessidade de ampliar as discussões sobre o tema. Um aspecto central dessa discussão tem sido o 
questionamento sobre a natureza dessas demandas como decorrentes somente das manifestações 
comportamentais da criança. O método educacional, o ambiente escolar, a relação professor-aluno, a história de 
vida, as expectativas em relação ao desempenho acadêmico, aspectos emocionais e a habilidade e déficits no 
funcionamento cognitivo são alguns dos fatores que podem coexistir nesse tipo de demanda. Sendo assim, deve-
se considerar que existem diversos conceitos e concepções sobre a dificuldade de aprendizagem, pois nessa 
manifestação encontramos a influência de fatores externos e internos ao indivíduo que as apresenta. Nesse 
sentido, o psicodiagnóstico deve abranger a extensão e a importância de cada um desses aspectos a fim de não 
reduzir a compreensão dessas dificuldades. A proposta desta mesa é apresentar e discutir a interface do 
psicodiagnóstico com as dificuldades de aprendizagem, especialmente aqueles realizados em serviço-escola de 
um curso de psicologia na cidade de São Paulo. A especificidade desse contexto fomenta essa discussão, pois 
remete constantemente à problematização da qualidade da formação dos psicólogos. A primeira apresentação 
abordará as dificuldades de aprendizagem percorrendo disciplinas que instrumentalizam o profissional a realizar 
psicodiagnósticos com uma visão integrada. A segunda tratará da utilização de instrumentos de avaliação 
psicológica como auxiliares no psicodiagnóstico. A terceira apresentação versará sobre a prática nos estágios de 
psicodiagnóstico, focalizando casos que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS: O QUE SE ENSINA NA UNIVERSIDADE? 
Maria Regina Brecht Albertini 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Em geral, no curso de formação de psicólogos não existe uma disciplina específica que focalize diretamente as 
dificuldades de aprendizagem, mas um conjunto de disciplinas que abordam diferentes aspectos do 
desenvolvimento humano. O objetivo final é oferecer um repertório de conhecimentos que serão integrados nas 
atividades de atendimento. Considerando que, na atualidade nossas crianças são objeto de idealizações 
exacerbadas projetadas pelo ambiente, é fundamental a construção de formas de atendimento capazes de 
discriminar em seus comportamentos os distúrbios reativos. Esses distúrbios seriam reações da criança a 
situações em que são exigidas a realizar adaptações sociais nem sempre possíveis, pois não estão em sintonia 
com o seu estágio de amadurecimento emocional. Como sabemos, adaptação social não é sinônimo de saúde 
mental. Os estudos sobre as psicopatologias na infância apontam cada vez mais para uma especificação de 
critérios de diagnóstico. Nesse contexto social, como articular a demanda dos pais, que buscam respostas e 
soluções para as dificuldades da criança, e, ao mesmo tempo, oferecer novos olhares, menos centrados em 
classificações discutíveis, para os delicados e complexos comportamentos infantis? O pedido para que seja 
efetuado um psicodiagnóstico em uma criança geralmente ocorre em função do aparecimento de algum 
comportamento considerado desviante, na escola ou em casa, relacionado ao desempenho de atividades ou, 
ainda, a dificuldades relacionais apresentadas pela criança. Os pais procuram ajuda a partir de uma indicação da 
escola, do pediatra ou, do fato de estarem espontaneamente preocupados com as dificuldades do filho. 
Usualmente, chegam ao consultório com uma pergunta central: o que está acontecendo com meu filho? Para 
responder a essa indagação, pertinente do ponto de vista dos pais, o psicoterapeuta infantil inicia um processo 
de investigação e intervenção repleto de outras questões, tais como: por que essa criança está apresentando 
esses comportamentos? Como foi desde o nascimento? Ela nasceu com dificuldades? Em que medida a criança 
tem clareza do que está acontecendo com ela? E os pais, como eles se relacionam entre si e com a criança? Qual 
a história dessa família? Quais as características do ambiente familiar, escolar e social em que essa criança vive? 
Diante de tal quadro, de questões e argumentos a respeito dos critérios de saúde mental quando voltados à 
criança a perspectiva da formação precisa atender às demandas atuais da clínica psicológica, que clama por uma 
compreensão aprofundada dos sintomas. Estes surgem, muitas vezes, como reação da criança às invasões ao seu 
desenvolvimento. Essas reações, sinais vitais de sofrimento e construção de defesas, de forma não rara, 
infelizmente, são rotuladas como patológicas e “tratadas” de maneira medicamentosa. Em um curso de 
formação de psicólogos as dificuldades de aprendizagem precisam ser compreendidas a partir desse cenário. 

A UTILIZAÇÃO DOS TESTES PSICOLÓGICOS NA COMPREENSÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
Lucia Cunha Lee 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

O encaminhamento para atendimento psicológico de crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem, 
muitas vezes, é associado a uma baixa capacidade intelectual. Embora essa premissa, antecipadamente, não 
possa ser considerada adequada, o dimensionamento das habilidades intelectuais da criança tem sido um 
norteador na realização desses diagnósticos e nas decisões sobre posteriores encaminhamentos, intervenções 
terapêuticas e educacionais. Uma análise minuciosa do rendimento dessa criança, de suas habilidades, suas 
dificuldades e a comparação com o que é esperado, em termos de desempenho, com grupos populacionais 
similares ao seu faz-se necessária e por isso, dificilmente a avaliação poderá prescindir da utilização de testes de 
inteligência. Sendo assim, a avaliação do nível intelectual de crianças com dificuldades na aprendizagem, longe 
de se colocar como necessidade imperiosa e independente das circunstâncias, pode auxiliar o profissional numa 
compreensão mais global. Nesse sentido, é fundamental: a adequação dos procedimentos e recursos técnicos 
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utilizados às características particulares do indivíduo e as formas de expressões mais facilitadoras; e considerar 
os resultados quantitativos dos testes de inteligência, apenas como uma parte das inúmeras informações 
necessárias para a compreensão dos problemas apresentados pela criança. Nessa medida, a análise dos testes de 
inteligência passa a ser regida por elementos qualitativos e pela possibilidade de personalizar os resultados 
quantitativos, ou seja, ponderar que resultados similares podem ser alcançados de diferentes maneiras pela 
criança e baixas pontuações podem ocorrer por influência de aspectos não intelectivos. Esta perspectiva amplia a 
compreensão desses resultados na medida em que se consideram outras dimensões e a intersecção de aspectos 
distintos da avaliação. Quando bem utilizados, os testes psicológicos são auxiliares valiosos, pela gama de 
informações que podem oferecer na tentativa de articular uma atuação psicológica que contemple não só, o 
funcionamento em determinado momento de vida de um indivíduo, mas também, as diferentes interfaces desse 
cenário. 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA PRÁTICA DO PSICODIAGNÓSTICO 
Santuza Fernandes Silveira Cavalini 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

As pesquisas sobre o tema da aprendizagem e seus distúrbios têm despertado o interesse de profissionais de 
diversas áreas tais como: psicopedagogos, psicólogos, médicos, fonoaudiólogos e professores. Ao mesmo tempo, 
a família também tem sido envolvida nessa temática, tendo em vista o grande número de crianças em idade 
escolar que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. Nesse sentido, o apelo das escolas à 
intervenção psicológica dessas demandas tem impulsionado o profissional a realizar diagnósticos e decidir sobre 
encaminhamentos e intervenções terapêuticas ou educacionais que levam em conta as diversas facetas do 
problema. A amplitude do conceito de dificuldade de aprendizagem implica em considerar seus aspectos 
homogêneos como: não haver uma relação direta entre a capacidade intelectual da criança que pode encontrar-
se preservada e a presença de deficiências, gerais ou específicas na aprendizagem. E também, os aspectos 
heterogêneos por haver diferenças críticas na qualidade e quantidade do desempenho acadêmico, na história 
social e de aprendizagem, ausência ou presença de sinais neurológicos, aspectos emocionais, entre outros. 
Sendo assim, o número de crianças identificadas com dificuldades de aprendizagem é muito variável, pois, 
depende de fatores tais como: o conceito utilizado, o critério avaliativo e o sistema de ensino do qual a criança 
faz parte. Considerando estas ideias este trabalho propõe discutir, a partir da apresentação de um caso clínico, 
de que forma o processo Psicodiagnóstico pode contribuir, com seus recursos teóricos, métodos e técnicas 
investigativas, para redimensionar e ampliar a compreensão sobre o problema, por meio de análises que 
permitam incluir uma compreensão ampla e profunda das dificuldades e qualidades características do indivíduo 
avaliado. 

 
 
SALA 407 
  
PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR EM SÃO PAULO: MEMÓRIA, HISTÓRIAS E PERSPECTIVAS 
Carmem Silvia Rotondano Taverna 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO – CRP SP 

O objetivo desta mesa é o de refletir sobre a importância do resgate histórico da Psicologia Educacional e 
Escolar, em suas bases teóricas e metodológicas e nas relações que estabelece com o movimento da sociedade 
em diferentes períodos, como fundamento para a compreensão de pensamentos e práticas atuais da área, e 
também, para a projeção de suas possibilidades futuras. Para tanto, será utilizado como ponto de partida a 
exibição do vídeo documentário A Psicologia Educacional e Escolar – A construção de um novo homem, que 
integra a coleção de documentários do Projeto Memória da Psicologia em São Paulo, do Conselho Regional de 
Psicologia de São Paulo. Após a exibição do vídeo seguirá apresentação de diferentes olhares sobre este histórico 
de modo a refletir a importância da pesquisa histórica em psicologia, a organização de arquivos que estejam 
disponíveis a professores, estudantes e pesquisadores da área. E, por fim, um olhar específico para esta área, 
apontará o movimento atual para o reconhecimento oficial da Psicologia Educacional e Escolar e suas 
perspectivas. 

PROJETO MEMÓRIA DA PSICOLOGIA EM SÃO PAULO 
Carmem Silvia Rotondano Taverna 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO – CRP SP 

Implantado pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, desde 1999, o Projeto Memória da Psicologia em 
São Paulo tem por objetivo registrar o movimento da Psicologia e estabelecer bases para pesquisas na área da 
História da Psicologia no Brasil, com a produção de documentários em vídeo. Até o momento, foram publicados 
nove documentários, apresentando as trajetórias profissionais de alguns psicólogos paulistas, bem como de 
diferentes áreas da psicologia. Para a reflexão proposta por esta mesa, será exibido o documentário A Psicologia 
Educacional e Escolar – A construção de um novo homem. O documentário apresenta a Psicologia e a Educação 
como dois campos que historicamente, no Brasil, têm mantido estreita relação. Pois, se foi a partir das demandas 
da Educação que a Psicologia desenvolveu-se, em contrapartida foi na Psicologia que a Educação fundamentou 
suas atividades. Do período colonial o documentário recupera a abordagem dos jesuítas para a educação e os 
fatores determinantes do comportamento como as emoções. Destaca ainda, 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. Busca refletir sobre a organização e reorganização das escolas 
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em toda sua estrutura ao longo deste processo, considerando o contexto histórico e social e as concepções de 
cada época. 

A PESQUISA HISTÓRICA EM PSICOLOGIA E A PRODUÇÃO DE ARQUIVOS 
Mônica Leopardi Bosco de Azevedo 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO – CRP SP 

O Grupo de Estudos em História da Psicologia da PUC-SP, que reúne os Programas de Pós-Graduação em 
Psicologia da Educação e Psicologia Social tem hoje entre seus projetos a montagem de “Arquivos itinerantes 
para ensino de História da Psicologia”. Testamos dois produtos: um livro “Primeiros ensaios sobre a Psicologia no 
Brasil” e uma Exposição “A Psicometria no Brasil nos anos 1950”, presente em diferentes instituições e 
congressos. Acolhendo nos últimos anos projetos de pós-doutorado, têm hoje em apronto mais três produtos: “A 
pesquisa intercultural como saída para a crise da Psicologia Social nas décadas de 1960/70” (coletânea); “O 
embate entre Educação e Saúde na Psicologia Escolar da Prefeitura de São Paulo” (livro) e “Paulistas na 
Regulamentação da Profissão” (Arquivo com textos de época). O vídeo em discussão (A psicologia educacional e 
escolar em São Paulo) é o que chamamos de arquivo para ensino. Vem ao encontro de todos que ensinam ou 
orientam estágios e pesquisas na área da Educação, assim como àqueles que pesquisam história da Psicologia e 
da Educação. Fundamentados na ideia de que a história de uma área é a melhor forma de se entender a área e 
de introduzir nela novos estudantes é que vimos comentar o referido documentário. O vídeo merece ainda o 
nome de itinerante, porque dispensa o professor. Conta com propriedade que foi a partir das demandas da 
Educação que a Psicologia se desenvolveu e foi na Psicologia que a Educação fundamentou suas atividades. 
Permite o destaque de características do pensar histórico, permite ver em ação uma perspectiva histórica, 
permite discutir demandas da Educação e áreas afins. 

O RECONHECIMENTO OFICIAL DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR E SUAS PERSPECTIVAS 
Deborah Rosária Barbosa 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ) 

Nesta mesa, as questões da história e da memória se articulam, sendo que é de suma importância discutir estas 
temáticas no interior da Psicologia como um todo e também na Psicologia Educacional e Escolar. Entendemos 
que a Psicologia, desde seu nascedouro, esteve articulada com as questões sociais e os desafios de sua época, e 
um dos campos pelo qual se erigiu foi a sua participação efetiva na esfera educacional. Entretanto, se a 
Psicologia Educacional e Escolar foi fundamental para a construção da própria Psicologia, também por outro 
lado, contribuiu para a afirmação deste saber como "normatizador", "disciplinador" e também "discriminatório". 
Isto se deu pelo longo histórico de inserção na educação via classificação de crianças por meio de testes 
psicológicos importados inadequados a nossa a realidade, que tinham como propósito justificar as diferenças 
sociais por meio de explicações individuais. Neste sentido, é importante conhecermos e refletirmos como, ao 
longo do tempo, a área da Psicologia se constituiu, considerando: a) seus objetos de interesse, b) suas 
finalidades, c) seus métodos de investigação e/ou intervenção e, também, seus fundamentos quanto d) a visão 
de homem, e) de mundo/sociedade e f) de escola e educação. Observa-se olhando historicamente a 
consolidação da área, que estes aspectos foram mudando ao longo do tempo, denotando ora uma Psicologia 
Educacional e Escolar com propósitos reprodutivistas dos interesses do capitalismo, ora preocupada com 
a transformação social. É sobre estas mudanças que iremos explanar para compreender as práticas atuais e pensar perspectivas futuras. 

SALA 408 
HUMILHAÇÃO E PRECONCEITO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS: PESQUISA E INTERVENÇÃO NO 
ENSINO BÁSICO E NO SUPERIOR 
Jaqueline Kalmus 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA - USP 

Em debates acadêmicos na área da psicologia escolar é frequente a abordagem dos fenômenos da humilhação 
social e do preconceito, enquanto expressões de realidades sociais arraigadas na sociedade brasileira e que se 
materializam nas relações desenvolvidas no cotidiano das instituições educacionais, notadamente aquelas 
frequentadas por estudantes das classes populares. Ainda assim faz-se necessário aprofundar a investigação 
sobre as formas pelas quais a humilhação e o preconceito se expressam, o sofrimento que produzem e as 
estratégias que são utilizadas para seu enfrentamento. A luta por uma escola democrática e de qualidade, por 
uma educação comprometida com a emancipação do ser humano passa, necessariamente, pela reflexão crítica 
acerca desses fenômenos. A presente mesa-redonda propõe debater o tema a partir de distintos vieses: da 
pesquisa e da intervenção; da educação básica e da educação superior; da experiência de crianças, adolescentes 
e de adultos que habitam espaços de educação formal. Para tanto, serão realizadas as seguintes exposições: a) 
relato de pesquisa sobre adolescentes na escola, com especial ênfase às ideias estigmatizantes e preconceituosas 
que permeiam a visão dessa população, em especial quando se trata de jovens estudantes das classes populares 
– comumente vistos como potencialmente marginais, drogados, violentos – e as formas que encontram para se 
contrapor a esse estigma; b) relato de experiência com supervisão de estágio em psicologia escolar em escolas 
públicas da educação básica, em que o preconceito é tema de destaque na compreensão da realidade 
educacional e intervenção dos estagiários; c) relato de pesquisa sobre estudantes pobres do ensino superior 
privado cuja experiência da humilhação é definidora dos sentidos que atribuem a essa etapa de sua educação 
formal, procurando na vida universitária as respostas para o enigma da desigualdade social e para o 
enfrentamento da própria humilhação.  
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O ENSINO SUPERIOR COMO BUSCA DE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA HUMILHAÇÃO 
Jaqueline Kalmus 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – USP/SP 

O presente trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de doutorado defendida em 2010. O estudo aborda 
o contexto educacional em que parcela dos estudantes oriundos de categorias sociais até então 
prematuramente excluídas da educação formal atinge graus mais elevados de escolarização, no entanto sem a 
garantia de uma formação de qualidade. O ensino superior passa a absorver um maior contingente de 
estudantes pobres, sobretudo em instituições da rede privada, muitas imbuídas de uma concepção mercantil de 
educação. O estudo procurou investigar os sentidos que os estudantes das classes populares atribuem à sua 
experiência nessa modalidade de ensino, os sonhos que são construídos ou impedidos, as formas de consciência, 
submissão, resignação e resistência que são encontradas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que adota como 
procedimento entrevistas semi-dirigidas três estudantes das classes populares de instituições de ensino superior 
privadas da região metropolitana de São Paulo. As entrevistas abordaram as histórias de vida dos estudantes, 
com ênfase nos significados atribuídos à passagem pelo ensino universitário. A análise das narrativas aponta para 
a experiência da humilhação e do preconceito como aspecto marcante de suas trajetórias, tanto no que se refere 
à vida estudantil como fora dela. Nesse sentido, os estudantes, embora não descartem o valor econômico da 
educação, esperam mais do ensino superior do que a ideologia do mérito e da empregabilidade oferece: buscam 
respostas a questões que lhes são fundamentais e que se relacionam à sua condição de classe social. Procuram 
obter a resposta para o enigma da desigualdade social, as estratégias de transformação da condição de 
subalternidade e de enfrentamento da humilhação. Ou seja, almejam encontrar na educação formal não sua face 
reprodutivista, mas aquela que, contraditoriamente, propicia uma auto-reflexão crítica e se dirige à emancipação 
do ser humano. No entanto, a educação, em si, não contém o poder da disrupção. Os estudantes têm 
consciência – mais ou menos clara – que sua integração no mundo universitário é apenas parcial, já que deparam 
com dificuldades de diversas ordens para manter-se estudando, são presas constantes da ameaça de interrupção 
dos estudos e desconfiam do valor simbólico do diploma a que terão acesso em uma faculdade de “segunda 
linha”. Ou seja, a frequência a um curso universitário não é garantia da reversão de sua situação pregressa. O 
desejo autêntico do encontro com uma educação emancipatória não esconde a realidade que essa educação, em 
larga escala, é uma educação impedida. Os estudantes movem-se em terreno arenoso, em que a consciência dos 
mecanismos de dominação se apresenta de maneira difusa. Nessa medida, hesitam entre a tentativa de 
integração ao modelo dominante e o desejo de ruptura. De qualquer forma, não podemos entender suas 
palavras como mera repetição do discurso da educação salvadora: ao explicitarem o desejo de que o estudo lhes 
resgate o poder da palavra e da aparição social estão denunciando uma realidade que reserva aos dominados o 
silêncio, a invisibilidade, a desmoralização.  

O PRECONCEITO NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 
Ana Karina Amorim Checchia 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – USP/ CNPQ 

A concepção vigente e hegemônica acerca da adolescência no campo da Psicologia é marcada por uma visão 
estereotipada e patologizante sobre esse fenômeno. De acordo com essa concepção, a adolescência é 
naturalmente atravessada por inevitáveis turbulências, conflitos, crises e instabilidades que são atribuídas ao 
funcionamento psíquico dos jovens. Sendo assim, aos adolescentes são vinculadas características tidas como 
típicas a essa fase, tais como irresponsabilidade, rebeldia, vandalismo e desequilíbrio emocional. Esses 
estereótipos estão presentes no discurso acadêmico e no senso comum, sendo a imagem socialmente difundida 
sobre a adolescência atravessada por referências à violência, criminalidade, drogadição, marginalidade e 
displicência. Neste trabalho, pretende-se atentar para o modo como o preconceito vinculado à adolescência 
atravessa o processo de escolarização de jovens alunos de classes populares, a partir de uma perspectiva crítica 
em Psicologia Escolar, com base no discurso de alunos da oitava série do Ensino Fundamental de uma escola 
estadual em São Paulo. Oito jovens alunos (quatro moças e quatro rapazes) entre quatorze e dezesseis anos de 
idade participaram de encontros em grupo e entrevistas individuais em que apresentaram sua versão sobre a 
experiência escolar na adolescência. Em seu discurso, enfatizam a necessidade de se romper com os estereótipos 
socialmente difundidos sobre os adolescentes e relatam situações em que o preconceito relativo à adolescência 
se articula ao relativo à classe social; ou seja, explicitam que estereótipos atribuídos aos adolescentes se 
intensificam diante do fato de pertencerem a classes populares. Revelam um processo de escolarização 
atravessado pelo preconceito, referindo-se à relação entre os participantes do contexto escolar marcada por 
desrespeito, não escuta e rotulações, em que se associam estereótipos vinculados à condição de alunos, 
adolescentes e de classes populares, ao ilustrar: o medo e ameaça presentes na relação entre estudantes e 
professores que veem seus jovens alunos como vândalos ou marginais; o fato de não serem ouvidos no contexto 
escolar e de suas ideias serem menosprezadas ou ignoradas; a culpabilização do jovem aluno pelo fracasso 
escolar; a concepção de que indisciplina é tida como vandalismo; a humilhação e o preconceito racial presentes 
no contexto escolar. A partir do discurso desses jovens alunos, evidencia-se a necessidade e relevância de se 
questionar e romper com os estereótipos que lhes são socialmente atribuídos, veiculados pela opinião pública e 
endossados pela produção acadêmica, tendo a Psicologia como forte aliada para a legitimação do preconceito.  

CONSTRUÇÃO DO DISCURSO PRECONCEITUOSO SOBRE CRIANÇAS "DIFERENTES" NO ESPAÇO ESCOLAR 
José Alexandre de Lucca 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP/SP 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE/PR 

As experiências acumuladas no desenvolvimento de ações de estágios em espaços escolares somadas às 
discussões teóricas que sustentam nossas ações no campo da psicologia escolar possibilitam, neste momento, 
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uma revisão das condições estigmatizantes a que estão sujeitas as crianças nos processos escolares. Atrelado ao 
movimento excludente, temos assistido o avanço nos processos de patologização das ações infantis. Tais 
definições surgem a partir de uma composição complexa, advinda dos processos culturais que constituem o 
nosso cotidiano, como descreve Agnes Heller: valores, hábitos e costumes que tendem a nortear o senso 
comum, com ideias pouco elaboradas ou travestidas de um certo cientificismo, culminando na definição de pré-
juízos. Neste sentido, nos aproximamos da manifestação de preconceitos, sistematicamente exercitados no 
contexto escolar. Cabe, então pensar sobre a função deste recurso, uma vez que tratamos de uma relação entre 
diferentes o tempo todo: adultos que rotulam crianças. Dentro deste cenário em que o parâmetro é a 
democracia, não podemos nos furtar ao trabalho de localizar que, mesmo em um ambiente democrático, temos 
como fundante, o aspecto das diferenças de classes e, neste caso, de idades e funções. Como apontam Cecília 
Collares e Maria Aparecida Moysés, há um forte apelo preconceituoso por parte dos agentes escolares e da 
saúde para com os educandos e as suas famílias. Neste trabalho, objetivamos apresentar como, em nossa 
prática, confirmamos estas condutas nada positivas para o processo de aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças em espaço escolar. Vemos insistentemente professoras reafirmarem e as mazelas cotidianas das 
crianças - violências familiares das quais são vítimas, dificuldades de pronunciar palavras, o tipo de vestimenta 
ou, ainda, questionando publicamente hábitos de higiene - dentro das salas de aula, nos pátios escolares, nas 
reuniões etc. Para intensificar a gravidade da situação, inúmeras vezes a psicologia é conclamada a assumir papel 
de polícia ou de justiça, neste cenário já, bastante violento. Em estágios de Psicologia Escolar, tem sido comum o 
apelo destes profissionais da educação em colocar as estagiárias em situações pouco confortáveis, como sendo 
futuros algozes de condutas desviantes das crianças, ou ainda, como fiéis da balança, que pende sempre 
favoravelmente para o lado da professora. Porém, não intentamos realizar um retrato em que estas profissionais 
devam ser rotuladas, taxadas, mas sim, que vítimas de um processo mais amplo, acabam tornando-se cúmplices 
desta maquinaria tão bem orquestrada para, evidenciar diferenças, constituir relações hierarquizadas, excluindo 
os "desajustados", os "anormais", os "doentes". Cabe-nos, então, através de uma Psicologia de orientação crítica, 
a tarefa de constituir o enfrentamento a estes aspectos que vão se reafirmando através dos recursos 
ideologizantes que atuam em nosso meio, ocultando as verdadeiras intenções destes processos. 

 
SALA 409 
RELATOS SOBRE A FORMAÇÃO DO PSICOLOGO PARA ATUAÇÃO NA INTERFACE PSICOLOGIA E 
EDUCAÇÃO 
Mônica Cintrão França Ribeiro 
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP /SP 

A Universidade é um dos espaços privilegiados para a formação de profissionais, produção de conhecimento e 
construção de ferramentas apropriadas para a ação dos psicólogos no contexto da saúde. Nesta mesa são 
apresentadas três modalidades diferentes de atividades realizadas por alunos do Curso de Psicologia da 
Universidade Paulista na interface Psicologia e Educação. Busca-se discutir as práticas de saúde em Psicologia na 
formação do aluno e cada apresentador intervém com referenciais teóricos e metodologias diferenciadas, 
oferecidas em seu campo de atuação específico. O primeiro trabalho apresenta o relato autobiográfico de alunos 
sobre situações que marcaram suas vidas e colaboraram para a escolha de sua formação profissional, 
identificando de que maneira as influências dessas situações e interrelações deixaram marcas em sua 
subjetividade, a partir do recorte de seus depoimentos a luz da teoria histórico-cultural de Lev Vygotsky. O 
segundo trabalho apresenta a oficina de criatividade como estratégia de intervenção em Psicologia na formação 
de professores, ancorado em um olhar fenomenológico. Discute-se o valor das oficinas como um trabalho 
vivencial para grupos, por meio de recursos artísticos, na criação de dinâmicas que mobilizem os participantes 
em torno de um tema proposto a partir das necessidades e especificidades de cada grupo, estabelecendo-se, 
assim, como uma modalidade de aprendizagem tanto aos professores atendidos, como aos estagiários de 
Psicologia. O terceiro trabalho apresenta os resultados referentes ao atendimento psicológico realizado por 
estagiários do último ano do curso de Psicologia em escolas publicas na zona leste de São Paulo em uma 
perspectiva crítica de intervenção no atendimento a queixa escolar que se opõe às práticas tradicionais, visando 
a não redução dos problemas de escolarização à criança, mas aos funcionamentos escolares e sua relação com o 
fracasso e sofrimento dos alunos. A proposta dos trabalhos apresentados nesta mesa é refletir sobre a formação 
do psicólogo para atuação no campo da educação bem como apresentar estratégias que viabilizem uma nova 
prática no fazer psicológico nesta área. 

A AUTOBIOGRAFIA COMO FATOR DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO 
Antonia Maria Nakayama 
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP /SP 

Ao rememorar estas situações que marcaram suas vidas e colaboraram para a escolha de sua formação 
profissional, os estudantes do curso de Graduação em Psicologia, podem identificar a influência das situações e 
interrelações vivenciadas, que deixaram marcas em sua subjetividade. A temática da autobiografia tem se 
ampliado ao tratar das questões da subjetividade e da influência que sobre ela exercem as experiências de vida. 
Este trabalho relata as reflexões realizadas pelos alunos e alunas do Curso de Psicologia, após realizarem 
atividades autobiográficas, como parte da avaliação de uma disciplina. O objetivo deste estudo é o de apresentar 
as possibilidades de estudo teórico e análise da própria trajetória de vida, como estratégia de ensino no curso de 
Psicologia, na disciplina Psicologia Sociointeracionista. Falar de si como meio de compreensão da teoria histórico-
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cultural de Lev Vygotsky tem seu valor como possibilidade de percepção das influências recebidas na sua 
formação como pessoa. A metodologia deste estudo refere-se ao estudo bibliográfico e pesquisa de campo 
realizada a partir de recortes dos depoimentos dos próprios alunos e alunas, por eles mesmos cotejados aos 
textos teóricos do material indicado para estudo, principalmente Beatón (2004), Bock (2002), Oliveira (1997), 
Ratner (1995) e Vygotsky (1994 e 2001). Participaram da pesquisa os alunos e alunas dos períodos matutino e 
noturno, que cursam o segundo ano do Curso de Psicologia. A presente pesquisa refere-se à análise destas 
reflexões entregues como parte do processo avaliativo do curso. Percebe-se pelos relatos que o processo 
vivenciado na elaboração do relato autobiográfico se constituiu em importante instrumento de análise e reflexão 
sobre a opção pelo curso para os alunos, como refletem seus escritos. 

INTERVENÇÃO E APRENDIZAGEM VIVENCIAL NO TRABALHO DO PROFESSOR: OFICINA DE CRIATIVIDADE NA PERSPECTIVA 
FENOMENOLÓGICA-EXISTENCIAL 
Renata Capeli Silva Andrade 
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP /SP 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

O trabalho do educador se constitui a partir de três pilares: o aprendizado teórico, a prática de sala de aula e o 
processo de autoconhecimento do próprio professor. O desenvolvimento do terceiro pilar encontra dificuldades 
de se inserir no contexto acadêmico, pois apresenta um caráter subjetivo, fluídico e não conceitual. Definimos a 
Oficina como um trabalho vivencial para grupos que, através dos mais variados recursos artísticos, procura criar 
dinâmicas que mobilizem os participantes em torno de um tema proposto a partir das necessidades e 
especificidades de cada grupo. Ancorados em um olhar fenomenológico, em que se privilegia o movimento de 
"volta às coisas mesmas" – fundamento da fenomenologia de Husserl e da atitude fenomenológica – busca-se 
instaurar um espaço de reflexibilidade para temas da vida cotidiana do grupo (como sentimentos, escolhas 
pessoais e profissionais, condições de vida, relacionamento com a instituição) por outra via não estritamente 
racional. A Oficina estabelece-se como uma modalidade de aprendizagem que, ultrapassando o âmbito das 
discussões sobre modelos teóricos e aplicação de técnicas, conecta-se à experiência como possibilidade de 
aprendizado vivencial de disponibilidade para o outro sem perder de vista si mesmo. Deste modo buscamos uma 
formação do professor que evidencia a possibilidade de incluir o terceiro pilar na formação acadêmica do 
Psicólogo. 

INTERVENÇÃO PSICOLOGICA EM ESCOLAS: CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS EM PSICOLOGIA 
Mônica Cintrão França Ribeiro 
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP /SP 

O não aprender é uma denúncia de que algo não está bem na instituição escola, se a criança em seu 
desenvolvimento infantil pode apropriar-se de um conjunto de informações, algo ocorre nas relações 
institucionais que interrompem o processo de aprendizagem do aluno. Da mesma forma, o atendimento 
psicológico oferecido tem se reduzido a um fenômeno psicopatológico: concepção que entende a queixa escolar 
como um problema individual, de pertencimento à criança encaminhada. Com isso abre-se a perspectiva de se 
investigar o funcionamento escolar e a dinâmica das relações família-escola-criança por meio do resgate e 
construção do significado do aprender. Novas práticas no atendimento psicológico aos problemas de 
escolarização buscam o fortalecimento interno do aluno e a desconstrução da queixa, retirando a criança da 
condição do não aprender em que foi colocada. Neste trabalho são apresentados alguns dos resultados 
referentes ao atendimento psicológico realizado por estagiários do último ano do curso de psicologia, às queixas 
escolares, em escolas publicas na zona leste de São Paulo. O objetivo do trabalho foi construir uma perspectiva 
de intervenção no atendimento a queixa escolar que se opõe às práticas tradicionais, visando a não redução dos 
problemas de escolarização à criança, mas aos funcionamentos escolares e sua relação com o fracasso e 
sofrimento dos alunos. Para isso foram realizadas duas estratégias, os plantões institucionais para atendimento a 
comunidade escolar e as oficinas de letramento para o atendimento aos alunos indicados pela escola com 
dificuldade na área da alfabetização. Os resultados mostram uma mudança na perspectiva do aluno sobre as 
suas dificuldades e uma construção mais positiva sobre si mesmo em relação ao poder aprender. Da mesma 
forma, foi possível verificar uma mudança no funcionamento da instituição, na dinâmica do fazer pedagógico na 
escola, possibilitando a construção de uma rede mais significativa no processo ensino aprendizagem. Conclui-se 
que esta pode ser uma estratégia viável para formação de psicólogos no atendimento à queixa escolar, em uma 
perspectiva crítica que se opõe às práticas tradicionais, considerando os pertencimentos sociais para além do 
próprio sujeito ou grupo familiar. 

 
SALA 501 
REFLEXÕES SOBRE A INSERÇÃO E ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS ESCOLARES NAS SECRETARIAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO A PARTIR DE MAPEAMENTO REALIZADO PELO CRP-SP 
Luiz Tadeu Pessutto 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO – CRP SP 

Esta mesa se propõe a apresentar e a discutir dados obtidos sobre a inserção e sobre a atuação de psicólogos 
junto às Secretarias Municipais de Educação do Estado de São Paulo em mapeamento realizado pelo Conselho 
Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP) em 2011. Planejado, organizado e realizado pelos membros e 
colaboradores da Comissão de Psicologia e Educação deste Conselho, foi elaborado questionário que permitisse 
levantar os municípios que tem ou não psicólogos vinculados à Secretaria de Educação e realizar o mapeamento 
citado. Esses dados subsidiaram e ainda subsidiarão ações para discussão, orientação e construção de práticas 
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críticas nesta área. Além do mapeamento geral do Estado, serão apresentados, como exemplos, 
desdobramentos em duas subsedes: a de Sorocaba e a do Grande ABC paulista. O primeiro desses 
desdobramentos, a ser discutido, diz respeito a uma roda de conversa, realizada com os psicólogos dessas duas 
subsedes, convidados a partir das respostas aos questionários enviados, a fim de conhecer suas práticas, suas 
concepções, as modalidades de atuação mais frequentes, suas possibilidades e desafios. Discute-se, também, a 
Nota Técnica – Orientação sobre as atribuições do(a) psicólogo (a) no contexto escolar e educacional - produzida 
em 2010 por este Conselho, a fim de propor atuação compromissada com o social e o enfrentamento do desafio, 
tão presente atualmente, de garantir o direito de educação de qualidade a todos e todas, compromisso e 
garantia dos quais o psicólogo e a ciência psicológica não podem se eximir e tem muito a contribuir. Espera-se 
que os trabalhos desta mesa permitam desenhar o perfil das políticas públicas em educação, no que se refere à 
inserção dos psicólogos, discutindo e contribuindo para o avanço destas em nosso Estado, sobretudo no que diz 
respeito à práxis profissional. 

MAPEAMENTO DOS PSICÓLOGOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/2012 
Luiz Tadeu Pessutto 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO – CRP SP 

O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, através da Comissão de Educação, realizou no ano de 2011, o 
mapeamento dos psicólogos nos 645 municípios do Estado de São Paulo. O levantamento, de natureza 
quantitativa, foi realizado por meio de um questionário, que contém uma questão principal: “Há psicólogos 
atuando na Secretaria de Educação? Se sim, por favor, informe quantos”; enviado diretamente aos Secretários 
de Educação de todos os Municípios do Estado. O envio foi feito pelo correio tradicional, contendo uma carta 
resposta. Esse trabalho foi um esforço conjunto da Sede e das nove Subsedes do CRP-SP. Os dados relativos à 
quantidade de secretarias municipais de educação que responderam ou não ao questionário e sobre a 
quantidade de psicólogos atuando na área da educação serão apresentados em forma de gráficos. Novos 
contatos estão sendo feitos junto às Secretarias da Educação dos municípios que ainda não se manifestaram, a 
fim de completar esse mapeamento. Espera-se que esse mapeamento possa servir como subsidio de ações que 
aproximem os psicólogos que atuam no contexto escolar/educacional das respectivas Subsedes e Sede do CRP, 
ampliando as discussões e as orientações sobre a prática profissional nesse contexto. Em todas as subsedes e na 
sede estão sendo realizados encontros com esses profissionais a fim de atingir os objetivos propostos, levantar 
formas de atuação e necessidades dos profissionais, dados que sustentarão ações mais propositivas junto à 
categoria, às políticas públicas e à sociedade.  

DESAFIOS PARA A INSERÇÃO E ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS ESCOLARES NA REGIÃO DA SUBSEDE METROPOLITANA DO CRP SP 
Alacir Villa Valle Cruces 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO – CRP SP 

A educação formal tem sido apontada desde o final do século passado como promotora e grande responsável 
pelo desenvolvimento das nações. No Brasil, documentos nacionais, estaduais e regionais têm servido de 
subsídio para o incremento de políticas públicas que busquem ampliar a inclusão de todas e todas na escola, 
tendo em vista esse objetivo. A quantidade de vagas e a garantia de direitos de crianças e adolescentes de serem 
integrados às escolas públicas não vem acompanhando, no entanto, a qualidade do ensino oferecido e, apesar 
de diminuídas, as taxas de evasão ainda persistem, aliadas ao grande número de alunos apontados como “pouco 
inteligentes”, “desmotivados”, “doentes”, “com problemas de aprendizagem” ou com “problemas de 
comportamento”. A fim de contribuir para um processo de ensino e aprendizagem mais eficiente, a psicologia e 
os psicólogos escolares tem contribuições importantes a fornecer à equipe escolar, no sentido de prevenir 
doenças e promover saúde. Porém, ainda tem sido pequeno o número de psicólogos contratados para essa 
finalidade e grandes os desafios dos que, inseridos nas secretarias de educação dos municípios, conseguem 
efetivamente atuar com base nessa concepção e não na de que problemas individuais ou familiares são 
responsáveis pelo fracasso na aprendizagem ou na de excluir a possibilidade de desenvolvimento e de 
aprendizagem ao rotular o aluno como portador de uma suposta doença. Esses fatos levaram o CRP-SP a planejar 
e a executar mapeamento dos municípios que contam com psicólogos escolares no Estado de São Paulo, a fim de 
subsidiar ações junto aos legisladores e dirigentes, de discutir e tentar ampliar práticas mais críticas na área 
escolar e educacional, além de subsidiar ações que possam garantir educação de melhor qualidade. Um 
questionário foi enviado às secretarias municipais de educação, a fim de verificar se tem ou não psicólogos 
atuando na educação. Nesse encontro serão apresentados os dados referentes a 15 municípios que compõe a 
subsede metropolitana, a fim de provocar reflexões sobre as políticas públicas desses municípios, as concepções 
sobre educação que embasam as ações desses psicólogos, os desafios que enfrentam na atuação e a visão que 
tem sobre a Nota Técnica – Orientação aos psicólogos escolares – produzida pelo CRP-SP e discutida com os 
mesmos. Palavras-chave: Mapeamento de psicólogos escolares; psicologia escolar e educacional, Orientação do 
CRP-SP aos psicólogos escolares. 

DESAFIOS DOS PSICÓLOGOS DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO EM SOROCABA, SUBSEDE DO CRP DE SOROCABA/ 2012 
Ione Aparecida Xavier 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO – CRP SP 

O texto de referência do Fórum Mundial de Educação de Dakar de 2000 versa alguns desafios, sobretudo no 
universo científico no intuito de mudar uma realidade que naquela época e que até nos dias de hoje chama a 
atenção para a necessidade de um programa de governo continuado de modo que possa superar os problemas 
com educação no Brasil, sobretudo a educação básica. O CRP, num esforço conjunto desta gestão vem primando 
pelas discussões sobre o tema, num trabalho conjunto nos últimos anos ao realizar um levantamento do número 
de psicólogos que atuam na área da educação e que se encontram alocados nos equipamentos municipais da 
Cidade de São Paulo, objetivando conhecer sua realidade e desafios enfrentados no seu dia-a-dia. Método: Uma 
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primeira etapa é realizada no final do ano de 2011convocando os psicólogos da área de educação da rede 
municipal para uma roda de conversa com 4 profissionais. Por uma questão ética previamente estabelecida nos 
grupos vamos manter em sigilo os dados dos psicólogos e seus municípios. A segunda etapa de aproximação com 
os psicólogos da área de educação acontece no início de 2012 com 4 psicólogos. Uma pergunta é lançada como 
disparadora para a conversa partindo de: Quais as dificuldades encontradas na atuação dos psicólogos escolares? 
Resultados: As Principais problemáticas enfrentadas por Psicólogos Escolares em nossa região nestes encontros 
preliminares são percebidas: Pela falta de compreensão por parte das Secretarias/Prefeituras e da sociedade de 
modo geral das Atribuições do Psicólogo Escolar; Pela dificuldade que estes profissionais encontraram ao serem 
aprovados em concurso para psicólogo escolar e se depararem com uma falta de referência para sua atuação nos 
Municípios, que parecem despreparados para recebê-los; Pela dificuldade de se inserirem no papel de psicólogo 
escolar em alguns municípios de acordo com as expectativas e com o tipo de gestão ali desenvolvida; Pela falta 
de autonomia dos Psicólogos no desenvolvimento de Projetos; Pela dificuldade no diálogo com os Pedagogos dos 
municípios; Pelo isolamento geográfico de alguns Profissionais; Pela dificuldade de acesso a uma especificação 
regimentar coerente de Atuação em Psicologia Escolar concursado. Espera-se que este estudo inicial possa 
contribuir para outras ações do CRP e da ABRAPEE de modo que possam sanar estas primeiras dificuldades 
encontradas objetivando a melhoria da educação e da práxis dos profissionais desta área neste país, onde todos 
sejam contemplados e que a escola realmente possa ser de todos, respondendo as discussões já encaminhadas 
nos Fóruns sobre a educação no país e no exterior. Palavras chaves: psicólogo escolar; Fórum Mundial de 
Educação; educação básica. 

 
 
 
SALA 502 
 
PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO E APRENDIZAGEM SEGUNDO A COMPREENSÃO DE DIFERENTES 
ATORES EDUCACIONAIS 
Flávia da Silva Ferreira Asbahr 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA – LEME 

A complexa trama de relações existentes na escola apontam a necessidade de compreender como os sujeitos 
que estudam e trabalham na instituição escolar explicam e vivenciam os processos de escolarização, 
aprendizagem e desenvolvimento. Ouvir atentamente esses importantes personagens ajuda a compreender os 
fenômenos educacionais de forma mais concreta, em suas continuidades e contradições. Esta é a proposta de 
nossa mesa redonda: investigar como diferentes atores do processo educacional o vivenciam e o explicam. 
Apresentaremos três recortes investigativos: a visão de professores, de estudantes e de profissionais de um 
núcleo educativo, todos de escolas públicas. Tomamos como referência teórica uma compreensão crítica de 
Psicologia e Educação, que supere a histórica culpabilização dos alunos em relação aos problemas escolares e 
busque compreender o processo de escolarização em suas múltiplas determinações. No primeiro trabalho, 
apresenta-se a concepção de professores sobre o fracasso escolar e discute-se a produção dos discursos 
cristalizados sobre a função da escola. No segundo, analisa-se as concepções que os profissionais que trabalham 
em um núcleo educacional apresentaram sobre o próprio núcleo. Problematiza-se a visão patologizante sobre as 
queixas escolares apresentadas. Nos dois primeiros trabalhos discute-se o papel da intervenção do psicólogo 
escolar na desconstrução das concepções sobre o fracasso escolar. No terceiro trabalho apresenta-se a 
concepção das crianças sobre seu processo de escolarização, que trazem importantes elementos para que 
analisemos como elas próprias vivenciam sua história escolar. Busca-se, ao final, articular as diferentes visões 
sobre a escola e a aprendizagem, advindas de seus distintos atores, de forma a compor uma compreensão mais 
integral sobre os fenômenos educativos. Entende-se, assim, que o objeto de análise e intervenção da Psicologia 
Escolar é “o encontro entre o sujeito humano e a educação” (MEIRA, 2000), sendo necessário escutar os sujeitos 
de forma a restituir seu papel na tarefa educativa. 

O TRABALHO DO PSICÓLOGO COM PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO FRENTE À PRODUÇÃO DE QUEIXAS ESCOLARES 
Rita de Cássia Arruda Bueno Pitoli 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA – LEME 

As queixas escolares são recorrentes no cotidiano dos profissionais que convivem nos contextos educativos. Suas 
causas envolvem um conjunto de fatores políticos, históricos e sociais, e dessa forma, não podem ser vistas 
isoladas do contexto que as produzem e mantêm. Como parte deste contexto, ressaltamos o professor na 
potência de sua ação pedagógica, de sua intervenção e seu papel na formação do sujeito. Sendo assim, neste 
trabalho apresentamos a atuação do Psicólogo Escolar em escolas da periferia de uma cidade do interior de São 
Paulo com professores e alunos do ensino básico que acontecem semanalmente nas escolas. Ressaltamos que 
nesse trabalho nos deparamos com discursos cristalizados a respeito da função da escola e, consequentemente, 
da aprendizagem das crianças que se manifestam por meio de queixas como “imaturidade”, “falta de interesse”, 
“família desestruturada”, entre outras que representam concepções instituídas relacionadas a pobreza e a 
escola. Destaca-se que essas concepções direcionaram para a criança e seu ambiente familiar o motivo dos 
insucessos escolares, sem arranhar e sequer problematizar o papel da escola. Diante desse círculo vicioso, a 
escola é eximida de qualquer responsabilidade sobre o rendimento e o comportamento escolar da criança e todo 
o processo de produção da queixa não é colocado em xeque, havendo uma despolitização da realidade social. 
Sendo assim, buscamos compreender o professor em suas dificuldades e habilidades, em uma perspectiva de 
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desconstruir essas concepções produtoras desse círculo vicioso de fracasso escolar e encaminhamentos, pois se 
percebe que os professores necessitam de orientação em sua prática pedagógica e um trabalho que os façam 
apropriar-se do lugar que ocupam na vida de seus alunos, como parte do processo de aprendizagem. Partimos 
do princípio que o professor é um personagem fundamental no processo ensino aprendizagem e um importante 
mediador do conhecimento e das relações afetivas. Sendo assim, conclui-se que a visão que esses educadores 
têm do processo de escolarização é capaz de afetar significativamente a trajetória escolar de nossas crianças. 
Destaca-se a importância do trabalho do Psicólogo com o professor a fim de potencializar sua ação pedagógica, 
promover uma mudança na representação de escola e no olhar direcionado às crianças, bem como construir 
uma psicologia que se faz presente no contexto escolar atuando com os diferentes personagens que o compõe, 
contribuindo para a reflexão e desmistificação de concepções que sustentam e produzem as queixas escolares e 
dificultam o processo de aquisição de conhecimento e os relacionamentos afetivos nesse ambiente e fora deste. 
Constata-se que a prática pedagógica é uma ação entre os sujeitos e que necessita de orientações e discussões, 
para uma educação mais justa e humana, pois a representação de escola como um local onde se tem que 
mostrar o que sabe e atitudes negativas em relação à criança pobre e sua família produz o fracasso escolar, 
encaminhamentos para especialistas, a diminuição da autoestima das crianças, a evasão escolar e a repetência. 

INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA EM UM NÚCLEO EDUCACIONAL: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES 
Eloisa Hilsdorf Rocha Gimenez 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA – LEME 

Crianças são encaminhadas com queixas escolares constantemente e desnecessariamente para serviços 
especializados e estão sendo diagnosticadas erroneamente, o que contribui para estigmatizá-las (COLLARES; 
MOYSES, 2008; 2010; MACHADO, 1996; 2004; e SOUZA, 2009; 2010). Filas de espera para atendê-las são uma 
realidade e a demanda crescente clama por outras intervenções. Foi por reconhecer tal situação que a 
coordenadora de um núcleo educacional, que tem como propósito atender queixas escolares, solicitou o 
trabalho de uma assessoria em Psicologia Escolar, da qual fiz parte junto com outra profissional que também é 
psicóloga. Realizamos este trabalho durante um ano e três meses e foi por intermédio dele que defini que o 
núcleo educacional e o trabalho da assessoria fariam parte de minha pesquisa de doutorado. Ilustrarei parte dos 
resultados desta pesquisa, com o objetivo de apresentar o funcionamento do núcleo educacional e de analisar as 
concepções que os profissionais que trabalham neste local, bem como de diretores, coordenadores e 
professores apresentaram sobre ele. Tenho como propósito também, discutir sobre o papel da psicologia 
educacional mediante as queixas escolares, e para tanto, utilizei-me do referencial crítico da Psicologia Histórico-
Cultural para problematizar as concepções acriticas e ideológicas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Os 
participantes de minha pesquisa foram 31 sujeitos, entre funcionários do núcleo, diretores, coordenadores e 
professores da rede municipal de ensino de uma cidade do interior paulista. Todos responderam a entrevistas 
semiestruturadas, que foram gravadas e posteriormente transcritas. Além deste instrumento, utilizei-me de 
registros em diário de campo. Os dados foram analisados qualitativamente de acordo com a teoria defendida por 
González Rey (2002; 2003; 2005) e os resultados mostraram que as intervenções que o núcleo realizava e a 
forma como ele estava estruturado contribuíram para perpetuar o processo de estigma e exclusão escolar. Foi 
possível verificar que ainda é grande a expectativa para que o núcleo educacional intervenha diante das queixas 
escolares a partir de uma perspectiva médica e clínica. Reverter e desconstruir a visão patologizante sobre as 
queixas escolares foi necessário e tentamos isto por meio de nossas intervenções. Propiciar reflexões sobre a 
necessidade de reconhecer os vários fatores relacionados com a queixa e de envolver todos na avaliação desse 
fenômeno permearam nossas discussões e promoveram algumas mudanças nas concepções, nas práticas e no 
funcionamento do núcleo. Este local passou a direcionar suas intervenções também para o contexto escolar, o 
que está permitindo maior diálogo e integração com as escolas. Verifica-se que isto é extremamente favorável, 
pois poderá contribuir para que o núcleo caminhe, cada vez mais, em direção à melhoria do processo de 
escolarização, uma vez que poderá apontar caminhos mais críticos e menos naturalizantes no trabalho com as 
queixas escolares. 

SENTIDOS PESSOAIS E SIGNIFICADOS SOCIAIS DA ESCOLA E DO ESTUDO PARA ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO 
Flávia da Silva Ferreira Asbahr 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA – LEME 

Neste trabalho apresentaremos alguns dos sentidos pessoais e significados sociais da escola e do estudo de 
crianças do ensino básico, mais especificamente de uma turma de 4a série de uma escola pública municipal da 
cidade de São Paulo. Nossa referência teórica é a psicologia histórico-cultural. Em nossa investigação, parte de 
uma pesquisa de doutoramento, perguntamos às crianças por que iam à escola, além de acompanharmos o 
cotidiano dos alunos por um ano letivo, de forma a compreender como se estruturava sua atividade de estudo. 
Na análise dos dados destacamos alguns elementos que nos permitem compreender os sentidos e os significados 
desta atividade para nossos sujeitos. Especialmente nas entrevistas, aparece muito fortemente a ideia de que a 
escola serve para que se tenha um futuro melhor, um emprego bom. Outro motivo declarado pelas crianças 
refere-se às questões disciplinares: estuda-se para evitar a reprovação, as broncas da professora ou os castigos. 
O que chama atenção nesses motivos da atividade de estudo é que não aparece a finalidade da escola no que diz 
respeito à promoção da aprendizagem e ao acesso ao conhecimento. Outra fonte de significados sociais sobre o 
estudo e a escola, bastante comentada pelos estudantes, é a televisão. Quando perguntamos às crianças como 
seria a escola ideal, são as escolas de programas televisivos que aparecem como referência. Os programas 
televisivos fazem parte da constituição do imaginário e da consciência social que se constitui nos dias de hoje. 
Assim, analisar seu impacto na atividade educativa é necessário e urgente, pois ainda há poucos estudos sobre as 
repercussões das representações da escola na mídia no cotidiano escolar. Também perguntamos às crianças 
sobre a obrigatoriedade de vir à escola. Poucos estudantes responderam que não viriam mais se a escola 
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deixasse de ser obrigatória, a maioria disse que continuaria vindo porque a escola é um lugar onde podem 
encontrar os amigos e se divertir. Aqui encontramos um motivo importante, um motivo afetivo relacionado à 
presença do outro, e que, embora não se relacione diretamente à atividade de estudo, deve ser considerado na 
organização da atividade pedagógica. Na análise desse motivo, há duas questões teóricas fundamentais: o papel 
do outro no desenvolvimento humano e a comunicação íntima pessoal como possível atividade principal dos 
estudantes em foco. A relação com a professora também aparece como um dos motivos da atividade de estudo 
e o professor aparece como um dos elementos mais importantes na relação das crianças com o conhecimento. 
Destaca-se, assim, o trabalho do professor como elemento central na promoção da aprendizagem dos 
estudantes. Conclui-se que os aspectos apontados trazem elementos importantes sobre como as crianças 
entendem e vivenciam sua história escolar. Postula-se que há uma decorrência pedagógica importante dessa 
compreensão: a ação pedagógica bem orientada inclui a dimensão afetiva da aprendizagem, pois a relação 
sujeito e objeto do conhecimento é mediada pelo entrelaçamento dos processos cognitivos e afetivos, ou seja, a 
relação do sujeito com o conhecimento não é apenas cognitiva, mas também afetiva. As crianças nos afirmam 
isso a todo o momento, basta escutá-las. 

 
 
 
SALA 503 
 
O PLC 06/2007 E O RAMO DA SEGURIDADE SOCIAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA A ATUAÇÃO 
INTERSETORIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
Leandro de Campos Fonseca 
SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DE SÃO PAULO – SINPSI  

A partir da apresentação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 60/2007, que dispõe sobre a prestação de serviços 
de psicologia e de assistência social nas escolas públicas de educação básica, e da apresentação dos princípios 
que orientam o ramo da Seguridade Social, composto pelas áreas da Saúde, da Assistência Social e da 
Previdência Social, propõe-se discutir alguns desdobramentos possíveis para a atuação do psicólogo inserido no 
ramo da Seguridade Social, no contexto escolar. O elemento articulador desta discussão é o conceito de 
intersetorialidade, que, a partir do conceito de intersetorialidade. De acordo com o relator do PLC na Comissão 
de Educação, Senador Cícero Lucena, o projeto em destaque busca assegurar o atendimento psicológico e de 
assistência social aos estudantes das escolas públicas de educação básica. Ele resulta de substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados a nove proposições que tratavam do assunto, encabeçadas 
pela mais antiga, o PL no 3.688, de 2000, que originalmente dispunha apenas sobre a presença de assistentes 
sociais nas escolas públicas. 

O PLC 60/2007: APRESENTAÇÃO GERAL DO TEXTO E DO ESTÁGIO DE TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL 
Elenice Conceição de Santana Koods 
SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DE SÃO PAULO – SINPSI  

O objetivo desta exposição é apresentar o PLC 60/2007, suas principais características, e como se encontra hoje 
seu processo de tramitação no Congresso Nacional. Este PLC versa sobre a inserção de profissionais da Psicologia 
e do Serviço Social na escola, com vistas à promoção da qualidade de vida e da saúde dos alunosPretende-se 
apresentar criticamente as características do PLC, enfatizando a necessidade de uma reflexão crítica sobre as 
condições da inserção do profissional no contexto escolar, bem como as possibilidades de atuação abertas por 
estas modalidades de inserção.Segundo o parecer do Relator do Projeto na Comissão de Educação, Senador 
Cícero Lucena, O PLC conseguiu escapar de uma dificuldade em que incorrem proposições dessa natureza, 
inclusive dos projetos que o originaram. Medida dessa natureza seria a ideal, mas de difícil implementação, 
dadas as restrições orçamentárias do setor educacional público. A fim de evitar tais dificuldades orçamentárias, a 
proposição em exame estimula esse atendimento mediante integração com o SUS e com os serviços públicos de 
assistência social. Esta exposição se propõe a discutir criticamente os desdobramentos dessa leitura do PLC. 

O PLC 60/2007 E A LDBEN: REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA PSICÓLOGA NO CONTEXTO ESCOLAR A PARTIR DOS PRINCÍPIOS 
DA LDBEN 
Miriam Leirias 
SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DE SÃO PAULO – SINPSI  

Objetivo desta exposição é discutir, a partir da indicação do PLC 60/2007, quais os principais elementos da 
LDBEN que devem orientar a atuação do psicólogo na educação básica, no contexto escolar. Pretende-se refletir 
criticamente sobre as possibilidades de atuação abertas por estes princípios, as perspectivas inter e 
multidisciplinar que permite ou impede, enfatizando uma atuação que, a partir de uma orientação pela 
intersetorialidade, propõe-se como alternativa aos mecanismos de biologização dos problemas sociais, 
oferecendo uma leitura em que são reduzidos a transtornos orgânicos e individuais. O PLC prevê que o 
atendimento será prestado por psicólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e por assistentes sociais 
ligados aos serviços públicos de assistência social. Esses profissionais podem atuar nas escolas ou, 
preferencialmente, nos serviços de saúde e de assistência social. Neste sentido, a exposição enfatiza a necessária 
articulação entre as áreas, a fim de se buscar desenvolver formas de atuação que não seja tributárias dos 
mecanismos de medicalização e patologização da educação e da sociedade, a partir de da promoção e defesa 
dos direitos humanos e do exercício da cidadania neste contexto. 
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INTERFACES ENTRE A EDUCAÇÃO E O RAMO DA SEGURIDADE SOCIAL: INTERSETORIALIDADE E ALTERNATIVAS AOS PROCESSOS 
DE MEDICALIZAÇÃO E PATOLOGIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE 
Leandro de Campos Fonseca 
SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DE SÃO PAULO – SINPSI  

O objetivo desta exposição é apresentar criticamente os princípios que orientam o ramo da Seguridade Social e refletir sobre as possibilidades que estes princípios abrem para a atuação do psicólogo da 
Saúde no contexto escolar. Enfatiza-se a importância de uma atuação profissional do psicólogo que não se volte 
à reprodução dos mecanismos de medicalização e patologiação da educação e da sociedade, destacando as 
contribuições de uma perspectiva intersetorial para a construção de uma atuação comprometida com a garantia 
e promoção dos direitos humanos e do exercício autônomo da cidadania no e a partir do contexto escolar. A 
intersetorialidade foi definida como a articulação de saberes e experiências na identificação participativa de 
problemas coletivos, nas decisões integradas sobre políticas e investimentos, com o objetivo de obter retornos 
sociais, com efeitos sinérgicos, no desenvolvimento econômico-social e na superação da exclusão social. 
(Junqueira & Inojosa, 1994) Representa uma mudança de atitude que deve predispor políticos, acadêmicos e 
técnicos para a integração e interação de saberes entre si e destes com a população e pela própria complexidade 
da realidade. 

  

 
SALA 504 
EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA: REFLEXÕES SOBRE TEMAS SEGREGADOS 
Lucio Costa 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SP 

Pensar na educação como o um instrumento de libertação e emancipação do individuo, nos mais diversos 
espaços públicos, nestes destacando-se a escola, nos obriga a iluminar alguns temas que pouco são tratados, seja 
pela resistência social para abordar determinados assuntos, seja por regras e normas já instituídas no que se 
refere à conduta a ser adotadas em diversas situações, ou mesmo, pelas normas judaico-cristãs, historicamente 
engendradas em nossa cultura ocidental. A escola como espaço privilegiado da educação, se concebe atualmente 
numa lógica que atende aos interesses capitalistas de produção, que estão focados, sobremaneira, em 
desenvolver no individuo habilidades que contribuam para manutenção desse mesmo sistema. Dessa forma, 
acabam, muitas vezes, por negligenciar espaços de debates que vão para além das especialidades técnicas e 
mercantilistas a serem desenvolvidas nos indivíduos, ou seja, temas que dizem respeito às segregações sociais, 
na maioria das vezes, acabam sendo desprezados do ambiente escolar. Em contrapartida, surgem os 
movimentos sociais e populares que abraçam as temáticas negligenciadas nos espaços formais de educação e 
minimamente cumprem a ação de trazer a luz tais temáticas. Porém, muitas vezes, esses movimentos sociais ao 
assumirem esse papel acabam se tornando espaços exclusivos de discussão. Dentre esses temas, especialmente 
no Brasil, podemos destacar as segregações sociais: geográfica, econômica, racial, sexual, religiosa, histórica, 
socialmente construídas. Nesse sentido, os autores, através de um recorte prévio dos temas, levando em 
consideração a área de atuação de cada um, visará evidenciar nessa mesa um debate mais aprofundado em três 
temas, sendo eles: as drogas e a juventude, discriminação racial e educação e a relação entre educação, 
sexualidade e a juventude, na tentativa de se pensar na possibilidade de uma educação emancipatória e dialética 
entre escola e movimentos sociais. Palavras-chave: segregação social, juventude, educação. 

EDUCAÇÃO BANCÁRIA E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS: SUAS RELAÇÕES E IMPLICAÇÕES 
Lucio Costa 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SP 

Pensar nas relações de poder estabelecidas nos espaços de educação, quando estes espaços mantém uma 
relação antidialógica com os seus alunos, ou de seus usuários, no caso dos serviços de saúde e/ou assistência 
social, é fazer uma avaliação crítica sobre qual o método adotado por estes serviços, ou professores. Relações, 
antidialógicas, passam fundamentalmente, pela verticalização das relações, ou seja, uma pessoa da relação é 
dotada de um saber superior, portanto, o portador de uma verdade, onde a outra pessoa da relação recebe o 
conhecimento de maneira passiva e acrítica (Paulo Freire, 1967). Para este conceito de educação, Paulo Freire dá 
o nome de Educação Bancária. Refletir sobre a lógica da educação bancária na área da saúde e/ou da assistência 
social é uma das propostas desta mesa. Usando como referência para a analise, às decisões da 4ª Conferência 
Nacional de Saúde Mental e a 14ª Conferência Nacional de Saúde, nos pontos específicos do financiamento 
público às comunidades terapêuticas, olharemos para estes serviços, de maneira a avaliar onde localiza-se os 
conceitos de educação bancária nesses serviços que hoje se tornaram públicos e como a lógica da educação 
bancária, empregada nos espaços de tratamento para quem faz o uso de álcool e outras drogas, implica nos 
rótulos, preconceito e discriminação para o usuário destes serviços. O conceito de saúde para à Organização 
Mundial da Saúde (OMS), nos dias atuais, é entendido não, somente, pela ausência de doença ou de uma 
enfermidade, mas o individuo saudável é aquele que desenvolve uma vida saudável nos mais diversos espaços 
de sua existência, portanto, aquele indivíduo que tem acesso as melhores condições de morar, se alimentar e 
trabalhar de maneira saudável. Numa lógica, antagônica a essa, está à concepção de saúde do século XVIII, que, 
o significado de um individuo saudável estaria na ausência de doença, desconsiderando assim, todo o bem estar 
que esse individuo deveria ter nas outras áreas da sua vida, como mencionado acima. Nesta concepção de saúde 
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do século XVIII, o profissional é o centro da promoção da saúde, sendo o individuo enfermo, um mero receptor 
de uma intervenção profissional. Com isso, nosso objetivo é problematizar a educação bancária, não somente 
dentro dos espaços escolares formais, mas de maneira crítica, olhar para as políticas públicas de drogas que, em 
sua concepção estão embrenhadas por esse conceito de relação antidialógica. Revelar também, o que os 
movimentos sociais têm reivindicado como políticas públicas, faz parte desta apresentação. 

A DIFÍCIL RELAÇÃO ENTRE JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E SEXUALIDADE. QUAL O ESPAÇO PARA DISCUSSÃO DESSE TEMA TABU? 
Giselli de Oliveira França 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – SP 

A juventude entrou na pauta das politicas públicas no Brasil de maneira enfática especialmente a partir dos anos 
2000. No entanto, em geral, são temáticas associadas à marginalização e à criminalidade, relacionando a imagem 
do jovem a problemas. Destacamos, ente eles a dificuldade e precariedade para inserção no mercado de 
trabalho, violência, uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis (Camarano, 2006). Isso evidencia esse 
tipo de visão pessimista que entende a juventude como uma época de crises. Além disso, a visão atual de escola, 
constituída dentro de uma lógica mercantilista privilegia temas que muitas vezes mantêm essa concepção 
capitalista de educação. Dessa forma, outras temáticas como questões sociais, relações afetivas e sexualidade 
acabam sendo desprezadas dentro deste contexto. Baseado nisso, é importante problematizar o lugar da escola 
para socialização da juventude, como espaço privilegiado para abrigar muitas dessas temáticas, exatamente pela 
grande concentração de jovens. Para Dayrell (2007) as tensões e os desafios existentes na relação atual da 
juventude com a escola são expressões de mutações profundas que vêm ocorrendo na sociedade ocidental. 
Novas demandas surgiram e não há mais espaço para negligenciar temas importantes. Dentre esses temas 
podemos destacar a sexualidade. Tema especialmente polêmico por ser tabu dentro da sociedade ocidental, 
muitas vezes não tem lugar legitimado para ser discutido. A família delega à escola, a escola por sua vez devolve 
à família, e na verdade ninguém se sente preparado para lidar e tratar da sexualidade com os jovens. Alguns 
acabam se agrupando e criando movimentos sociais, onde os próprios jovens vão tentar discutir e entender suas 
dúvidas e anseios. Evidencia-se também o papel da mídia como formadora de opinião, que acaba por incorporar 
valores comerciais aos discursos que tratarão de sexualidade. A sexualidade é especialmente relevante nessa 
fase da vida, porque a possibilidade de poder vivê-la concretamente marca a entrada para a juventude e para a 
transição para a vida adulta. Se esses jovens não tiverem espaços para discussão, compreensão e expressão, 
vivê-la-ão, muitas vezes, de maneira inconsequente e imprudente envolvendo-se em comportamentos de risco, 
como gravidez precoce, relações sem preservativos, inicio precoce da vida sexual, entre outros. Esse trabalho 
visa, problematizar os espaços existentes e que poderão existir para abrigar a sexualidade como pauta 
essencialmente importantes para a constituição dos jovens. Além de questionar a maneira como isso deve ser 
feito, tanto dentro como fora da escola, uma vez que a sexualidade, não se constela como temática unicamente 
pedagógica, e sim, como um tema que perpassa todo o desenvolvimento do individuo. 

EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA COMO INSTRUMENTO DE DESCONSTRUÇÃO DA IMAGEM COISIFICADA DO NEGRO NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA 
Marco Antônio Pereira 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – SP 

A ciência de Século XIX tem uma dívida social para com o negro, pelo fato de ter propagado a suposta 
inferioridade negra e a supremacia branca, como forma de justificar a escravidão de negros. Tal estratégia 
resultou na construção de uma imagem coisificada e desumanizada do negro. A sensação de não pertencimento 
à categoria humana traz efeitos nefastos para a construção de sua autoimagem. A constituição dessa 
autoimagem se dá a partir da relação com o outro, uma vez que o homem é de natureza social. Ao nascer, a 
criança é inserida dentro de um mundo em pleno funcionamento e repleto de códigos e valores que o norteiam. 
Muito cedo, ela já passará a ser influenciada por esses códigos. Considerando que vivemos em um meio 
contaminado por valores, evidentemente que tanto a criança negra, como a não negra, irão constituir sua 
autoimagem a partir desses códigos socialmente estabelecidos. Para Nogueira (1998): “mesmo antes de ser 
indivíduo o homem é um dos semelhantes, relacionando-se com os outros antes de se referir explicitamente ao 
meu eu; é um momento das relações em que vive antes de poder chegar, finalmente à autodeterminação” (14) 
Desse conjunto de fatores resultarão os estereótipos, que são ideias preconcebidas, acerca do jeito de ser das 
pessoas. O recorte racial dessa mesa tem por objetivo, falar do papel da escola enquanto espaço 
problematizador dessa questão e facilitador do avanço para o seu enfrentamento. Muito se tem falado, sobre a 
dificuldade que escola tem em enfrentar as questões na esfera dos conflitos raciais no Brasil, uma vez que há um 
quase silenciamento sobre o tema. Dessa forma, a criança negra, fica a mercê do posicionamento hegemônico da 
supremacia caucasiana, impotente nas possibilidades de superação. Como diz Freire (1972), “a verdade do 
opressor encontra morada na consciência do oprimido”. Pensamos nos Movimentos Sociais como espaços de 
educação emancipatória, como caminho para a superação dessa questão e na possibilidade de se estabelecer 
uma relação dialógica entre os Movimentos Sociais e a escola pública, para que juntos possam alcançar essa 
igualdade, que tem ceifado sonhos e colocado espinhos nos caminhos de pessoas que pouco ou nada fizeram 
para que esse status quo se estabelecesse. 
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SALA 505 
ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE POSSÍVEIS AÇÕES E INTERVENÇÕES DO PSICÓLOGO A PARTIR DA 
MODALIDADE DE ATENDIMENTO ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR 
Roberto Moraes Salazar 
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - SP  

Hoje a Orientação á Queixa Escolar é vista como uma modalidade de atendimento e intervenção que tem 
propiciado a nós psicólogos um olhar bastante diversificado em nossas práticas, leituras e intervenções ante ao 
modo como nos relacionamos e lidamos com as questões escolares. Esta modalidade opõe-se ao modelo 
tradicional de atendimento vigente e oferece alternativas de intervenção breve e focal, envolvendo todos os 
participantes da produção de tais queixas (pais e escolas, além dos alunos). Constrói-se a partir de redes de 
profissionais que compartilhem o objetivo de construir práticas de atendimento psicológico às queixas escolares 
mais condizentes, envolvidas com a crítica aos modelos tradicionais biologizantes e medicalizantes de 
subjetividade do humano, a partir de uma compreensão clara da construção social e histórica desde “ser 
humano”, da sua realidade social e da sua subjetividade. Tal compreensão tem suma importância dentro de um 
processo de transformação, que decorre a partir da circulação de informações, pesquisas e discussões sobre 
práticas e políticas diversas relacionadas à psicologia escolar. Trata-se de uma abordagem que parte de uma 
determinada concepção da natureza e da gênese da queixa escolar, entendida como aquela, que tem em seu 
centro, o processo de escolarização. Sabe-se, neste contexto da orientação, que é na rede de relações que 
emergem as dificuldades escolares: criança/adolescente, a escola, e a família. Desse modo, o nosso foco de 
investigação/intervenção intervêm nesta rede, avaliando e clarificando tais relações. Assim, apoiado e justificado 
nestes princípios e que apresentamos a nossa proposta para organizar esta mesa temática. 

OS ATRAVESSAMENTOS POSSÍVEIS ENTRE A ESCOLA E O CONSELHO TUTELAR EM RELAÇÃO ÀS QUEIXAS ESCOLARES: UMA 
REFLEXÃO PROPICIADA A PARTIR DE UMA COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES DO ECA COM OS CTs 
Roberto Moraes Salazar 
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - SP 

O texto produzido a seguir, surgiu a partir de algumas discussões e reflexões, propiciadas ao longo das aulas da 
décima edição do Aperfeiçoamento de “Orientação à Queixa Escolar” (OQE), na Universidade de São Paulo, e do 
qual faço parte. Por conta de uma possível migração que atualmente verifica-se ocorrer nos encaminhamentos 
de adolescentes que antes iam aos serviços-escolas de psicologia das universidades ou outros e vemos agora 
serem desviados aos Conselhos Tutelares. Tal fato me instigou, a pensar e a desenvolver este trabalho sobre “os 
atravessamentos possíveis entre a Escola e o Conselho Tutelar”. Sabemos que a partir do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) uma nova realidade a cerca desta população passa a ter visibilidade e começa a ser 
delineada sob uma nova maneira de se pensar formas práticas de superação dos modelos tradicionais 
assistencialistas instituídos e que devemos tentar apreender nos espaços cotidianos como tal prática tem se 
construído. Temos claro que a crença da sociedade brasileira na educação enquanto instrumento de construção 
de cidadania ou como uma forma de garantir o exercício da cidadania, hoje está ratificada no ECA. Entretanto 
percebe-se uma contradição, pois se observa sempre as mesmas criticas na literatura, a respeito da baixa 
qualidade de ensino e da oferta de uma educação realmente comprometida com estes mesmos compromissos e 
direitos. Basta ver ou ler os noticiários sobre os índices recentes do IDEB no país. Vemos frequentemente que 
muitos dos direitos sociais conquistados, em anos de lutas democráticas da sociedade - aqui no caso o ECA - 
ainda não estão disseminados e poucos dos seus princípios foram assimilados ou incorporados em espaços 
ocupados e circulados pela sociedade civil, sejam eles públicos ou privados. E entre estes direitos, à Educação. 
Enfim, é muito claro para nós que necessitamos de uma política pública em Educação mais afirmativa que possa 
de fato preservar estes direitos. Sejam eles referente à qualidade da escolarização oferecida, garantia de 
recursos humanos e materiais, métodos de ensino adequados, modalidades de aprendizagem mais efetivas, 
garantia de acesso e a permanência na escola, ser respeitado. Em função das novas obrigações colocadas ao 
Estado pela Constituição Federal, pelo ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, este passa a ter um papel 
importante no desenvolvimento da criança e do adolescente e a assumir responsabilidades para dar conta destas 
obrigações e que para isso conta com uma rede organizada e estruturada que é a Escola. Nesse sentido entende-
se que por conta de uma série de atos legais, a Escola amplia ainda mais a sua importância no cenário social e 
passa a ser, também, uma instituição fundamental na garantia da proteção integral. Proteção esta resguardada 
hoje pelo ECA e “zelada” pelos Conselhos Tutelares. E é sobre esse novo cenário que foi composto quase vinte e 
dois anos atrás com a criação do ECA e dos Conselhos Tutelares que eu gostaria de refletir, expor e discutir a 
seguir algumas ponderações contidas neste estudo. 

QUEIXAS ESCOLARES FUNDAMENTADAS PELOS ASPECTOS CULTURAIS EM MOÇAMBIQUE 
Aida Duarte Binze 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – SP 

O presente trabalho visa expor as práticas socioculturais, relacionadas aos ritos de iniciação em Moçambique e 
em que medida isso pode interferir no aprendizado de meninas na escola. Procuramos sustentar que não se 
pode desprezar ou mesmo abandonar essas práticas, porque é através delas que são transmitidos os valores, 
preservando-se assim as tradições locais do nosso povo. Na essência, os ritos compreendem um sistema de 
valores que regulam o comportamento dos indivíduos ao longo do processo de socialização. Entre os Yao, por 
exemplo, percebemos que os rituais de passagem (ritos de circuncisão) dão certa unidade às práticas e aos 
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saberes da comunidade. Por meio dessa unidade, as estruturas simbólicas são elaboradas à luz da experiência 
diária, da construção da realidade na vida cotidiana. Neste processo, o ritual tem como objetivo educar os jovens 
no sentido de como eles devem se comportar na sociedade. Procuro trazer algumas práticas culturais da 
sociedade tradicional moçambicana que, de certa forma, acabam interferindo no espaço escolar e 
principalmente na educação da mulher, porque os efeitos dessas práticas culturais refletem diretamente na 
relação entre os homens e as mulheres, visto que Moçambique é uma sociedade machista. Tem sido hábito em 
muitas famílias ter que determinar a importância da mulher na escola em segundo plano, privilegiando a 
educação dos homens nos poucos recursos que detém, induzindo facilmente as filhas a casamentos prematuros 
como forma de estabilidade social e familiar. A submissão da menina aos ritos de iniciação, a sobrecarga de 
trabalhos domésticos, a tensão entre educação formal, tradicional e religiosa, os papéis sociais da mulher e do 
homem, o nível baixo das expectativas das mulheres e da sua autoestima impedem-nas de continuar com os 
estudos. Assim, seus objetivos não são alcançados devidos alguns desses fatores. 

A POTENCIALIZAÇÃO DA RELAÇÃO GRUPAL DE ALUNOS DE UMA ‘SALA PROJETO’ A PARTIR DA DEMANDA DE QUEIXAS 
ESCOLARES 
Alline Cabral Furtado 
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL – SP 

A prática apresentada ocorreu numa escola municipal da prefeitura de São Paulo, no extremo da Zona Leste. A 
população envolvida foram duas salas da quinta série do Ensino Fundamental, intituladas como “sala projeto”, 
formadas para atender alunos com dificuldade de aprendizagem. Foram realizados dezessete encontros, em 
rodízio entre as duas salas. Os encontros, a princípio, mantinham os mesmos conteúdos trabalhados, porém 
durante as intervenções foi identificada a necessidade de mudar o foco com a quinta A, para serem trabalhadas 
além da relação aluno-aluno, questões relacionadas ao comportamento e indisciplina da sala. Sendo assim, 
procurei proporcionar experiências interessantes que pudessem estimulá-los a realizar trabalhos em equipe para 
que pudessem entender a importância do respeito ao próximo, aceitar diferenças e o espaço do outro. Iniciei a 
intervenção pela 5ª série A e depois com a 5ª série B. Inicialmente pretendia realizar as mesmas atividades com 
as duas salas, porém no decorrer das intervenções, houve uma mudança da demanda da 5ª A para a questão da 
indisciplina e foi necessário mudar a forma de se trabalhar com eles. Verificou-se nesta sala a existência de uma 
relação conturbada entre os alunos, o que dificultava uma interação entre eles, havendo muitas provocações, 
intolerância as diferenças, além de agressões físicas e verbais que começam como brincadeiras, mas depois 
acaba virando brigas. Observou-se também a falta de respeito ao espaço do outro. Todos esses aspectos como 
vimos em meus fundamentos teóricos, dificultam para uma concretização da relação grupal de identificação e 
para que o ambiente escolar seja um local agradável e facilitador para o processo de aprendizagem. Na quinta 
série A, foi necessário realizar um trabalho mais enfático quanto à relação grupal, já que essa era uma grande 
dificuldade encontrada nesta sala como, por exemplo, concluir as atividades pelo fato de não conseguirem 
realizarem atividades em grupo, devido a isso acarretava várias outras dificuldades que influenciavam no 
desempenho escolar. Vimos que por conta de comportamentos e atitudes consideradas inadequadas, de acordo 
com os relatos obtidos nas queixas construídas pela escola, esta quinta série passa a ser uma sala visada e que 
devido à indisciplina, gerava dificuldade aos professores para manterem uma relação amistosa à turma e 
passarem os conteúdos programados por estes últimos. Por conta disso, os alunos ficavam em desvantagem e 
defasados em relação ao conteúdo programático, fato este que foi considerado como um dos motivos relatados 
para a desmotivação dos professores em lecionarem principalmente nesta sala. Ao contrário, na quinta série B, 
foi observada uma boa relação grupal na sala e por esse motivo o trabalho foi proposto mais para enfatizar e 
potencializar essa qualidade existente. Os resultados obtidos nestes encontros com as duas salas foi bastante 
interessante e foi possível perceber que ao propiciarmos espaços para estas crianças se colocarem, 
potencializamos, produzimos e construímos, junto com elas, ações que não são possibilitadas num espaço 
educacional tradicional, impositivo e autoritário que precisamos urgentemente repensar. 

 
 
SALA 506 
EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS: PROBLEMATIZANDO A INTEGRAÇÃO POSSÍVEL ENTRE EDUCAÇÃO E 
SAÚDE 
Camila Macedo Guastaferro 
UNIVERSIDADE FEDERAL PAULISTA – SP 

De que sexualidade estamos falando? Qual é o conceito que as políticas públicas de educação e saúde que 
versam sobre sexualidade na escola? Qual a relação entre sexualidade e educação? O que são direitos sexuais e 
reprodutivos? O tema sexualidade é uma questão que está sempre presente nos trabalhos voltados aos grupos 
de alunos, executados pelos estagiários de psicologia escolar, por perceberem que este é um espaço onde 
podem se colocar sem sofrerem retaliações. Embora este seja um tema que deveria ser trabalhado nas escolas, 
percebe-se ainda muita resistência acerca do mesmo. Invariavelmente, ao atuar junto ao adolescente, depara-se 
com uma série de valores e conceitos construídos ao longo de gerações, através da cultura e dos diversos 
mecanismos sociais como a religião, a política, a economia e, mais contemporaneamente, as comunicações 
midiáticas, cujos questionamentos são uma das etapas naturais do processo de educação sexual, independente 
da faixa etária do público atendido. Na última década, a educação sexual passou a ocupar espaço relevante em 
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discussões e debates educacionais públicos entre acadêmicos, em seminários nas universidades e em 
congressos. Porém, nas escolas - onde o trabalho deveria ser realizado – ainda estão presentes fatores que 
impedem a implementação de metodologias referenciadas, tanto por professores que se sentem inseguros ao 
lidar com a temática da sexualidade, quanto por diretores e coordenadores que anseiam a resposta social dos 
pais na desaprovação do conteúdo abordado, considerando “inadequado” ou de responsabilidade “privada da 
família”. Não é surpresa que projetos em sexualidade aplicados por estagiários de psicologia sejam avaliados 
positivamente pelo público beneficiado – os adolescentes – que necessitam de apoio e esclarecimento de muitas 
dúvidas que não estão apenas associadas ao simples contato com o conhecimento sobre gravidez ou doenças 
sexualmente transmissíveis, mas que demandam articulação com seus valores e anseios. Em contraponto, os 
diretores e coordenadores, declaram a ineficácia desses trabalhos, sugerindo até que não tenham continuidade. 
Procurando contribuir com a prática em psicologia escolar, o objetivo dessa fala é discutir os conceitos de 
sexualidade que emergem nas escolas, contextualizando as regulamentações sobre a sexualidade do adolescente 
preconizadas pelo Ministério da Saúde e da Educação. 

 
O ADOLESCENTE E A EXPRESSÃO DA SEXUALIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR: ATUALIDADES 
TAMARA PIRES DE MELO PETRIC 
INSTITUTO KAPLAN 

Ao trabalhar com o tema da sexualidade juvenil, enfrenta-se um grande tabu. Para o imaginário social, o 
adolescente ora se assemelha à criança e, portanto, é desprovido de sexualidade, ora é concebido como um 
indivíduo já extremamente exposto a sexo nas diversas mídias e que precisa ser poupado de falar ainda mais 
sobre o assunto, como uma estratégia social de prevenção. Qual é o espaço da Psicologia nesse dilema? O 
trabalho com sexualidade nas escolas vem para atender uma demanda dos jovens, demanda essa que nem 
sempre é aparente. Portanto, se torna primordial compreender como é esse adolescente e como ele vivencia sua 
sexualidade. Sendo assim, o objetivo desta fala é trazer uma reflexão sobre quem é o adolescente na 
contemporaneidade. Pensar sobre as suas características e como ele expressa a sexualidade, olhando 
principalmente para o ambiente escolar. Consideramos que a educação sexual tem como objetivo a formação 
para autonomia e um aprendizado das relações igualitárias e para disseminar essa concepção de educação sexual 
integrada, é de extrema importância a participação da Psicologia Escolar lidando com a transversalidade e 
oferecendo um suporte na compreensão do sujeito adolescente e sua sexualidade. Também traremos a 
experiência de grupos temáticos com adolescentes sobre sexualidade, criados para discutir as questões 
envolvidas com o exercício da sexualidade, problematizando o contato dos alunos com a diversidade de valores, 
graus de conhecimento e fatores sociais que são colocados como facilitadores, ou não, do cuidado em saúde 
sexual. 

COMO O PROFESSOR ENCARA A SEXUALIDADE NA ESCOLA? 
ANDRÉ MOREIRA 
UNIVERSIDADE FEDERAL PAULISTA – SP 

O momento de reflexão tem por objetivo construir e trocar saberes sobre os seguintes aspectos: conceitos e 
preconceitos sobre juventude e sexualidade e percepções a cerca dos desafios e possibilidades de trabalhar a 
temática no ambiente escolar. Partindo da compreensão que é de fundamental importância a oferta de 
ambientes educativos que estimulem e contribuam para autonomia de adolescentes e jovens, possibilitando 
espaços de reflexão compartilhada para análise crítica de si e do contextos em que estão inseridos. Ao trabalhar 
com o tema da sexualidade juvenil, enfrenta-se um grande tabu, tanto para a família, que não sabe ou não se 
dispõe a conversar com o adolescente sobre sexo, quanto para a escola, que não está preparada para mais essa 
tarefa educacional. O professor assume centralidade quando o assunto é a busca de informação sobre 
sexualidade, dado constatado no último levantamento realizado pelo Instituto Kaplan com 1.149 adolescentes de 
13 a 19 anos, no qual 84% declararam que sua fonte de informação sobre DST é a escola e o professor. A 
graduação dos cursos de Pedagogia, Biologia e Ciências não inclui em sua grade a formação para lidar com a 
temática da sexualidade, deixando uma lacuna profissional que prontamente é testada quando os professores 
são inseridos no processo de escolarização dos jovens. A proposta desse trabalho é contextualizar a figura do 
psicólogo escolar na contribuição para o olhar integrado das demandas do adolescente sobre sexualidade. 
 

SALA 507 
FORMAÇÃO DOCENTE, DIFERENÇA SIGNIFICATIVA E OS DESENHOS ANIMADOS INFANTIS 
Karen Danielle Magri Ferreira 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Este trabalho tem como objetivo: 1) discutir sobre o modo como as diferenças significativas tem sido 
representadas nos desenhos animados infantis de longa metragem 2) apontar como preconceitos, estereótipos e 
estigmas são frequentemente associadas a elas 3) refletir sobre o uso dos desenhos animados no ensino como 
forma de apoiar mudanças sociais na busca de uma sociedade mais igualitária. O termo diferenças significativas, 
proposto e discutido por Lígia Assumpção Amaral, refere-se a características que colocam determinados 
indivíduos na condição de desviantes ou anormais, provocando reações emocionais e climas extremamente 
conflitivos e, frequentemente, provocando também manifestações de preconceito e discriminação, dificultando 
ou até mesmo impedindo os relacionamentos sociais. Entende-se como necessária a reflexão sobre os conteúdos 
veiculados pelos desenhos animados infantis, assim como outros meios e produtos culturais, pois expressam e 
revelam, em alguma medida, muitos aspectos acerca das representações sociais. O trabalho é dividido em três 
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partes: a primeira, que trata dos conceitos utilizados pela autora citada anteriormente; a segunda, que 
exemplifica como a diferença nos desenhos animados é abordada, analisando o desenho “Como treinar o seu 
dragão” a partir das técnicas de animação utilizadas; e a terceira, que traz à discussão a relação entre os 
professores e os desenhos animados, a repercussão desse ponto de vista na apresentação dos desenhos aos seus 
alunos e quais as suas implicações. Pretende-se com este trabalho contribuir para a reflexão sobre as diversas 
formas de manifestação do preconceito e, desse modo, contribuir também para a formação de professores e 
alunos na direção de uma sociedade mais tolerante com as diferenças.  

DA LITERATURA AO DESENHO ANIMADO: A INTOLERÂNCIA E O PRECONCEITO CONTRA AS DIFERENÇAS 
Lineu Norio Kohatsu 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – SP 

O presente trabalho tem por objetivo discutir o modo como produtos culturais, no caso, os desenhos animados 
infantis, podem servir como veículos de reprodução de preconceitos contra indivíduos ou grupos que 
apresentam diferenças significativas. Parte-se da tese de doutorado de Ligia Assumpção Amaral intitulada 
“Espelho convexo; o corpo desviante no imaginário coletivo pela voz da literatura Infanto-juvenil” como uma das 
principais fontes de referência. Na tese, a autora analisou 47 títulos de literatura infanto-juvenil brasileira que 
tratavam como temática principal a questão do corpo desviante e apontou a existência de três grandes eixos: 
histórias altamente preconceituosas, histórias denunciadoras de preconceitos e histórias “livres” de 
preconceitos. A partir de algumas categorias utilizadas pela autora como etiologia da diferença, status do 
personagem e desfecho da narrativa, foram analisados os seguintes desenhos animados de longa metragem 
produzidos pela Disney em diferentes anos: Pinóquio (1940); Dumbo (1941); Ariel, a pequena sereia (1989); A 
Bela e a Fera (1991); O Corcunda de Notre Dame (1996). Em relação à etiologia da diferença corporal, na maioria 
dos desenhos não é evidente a culpabilização do personagem, com exceção de A Bela e a Fera. Em relação ao 
status dos personagens, nota-se que todos eles foram representados, ao longo da narrativa, com estereótipos de 
vitima, vilão e herói. A diferença apresentada por alguns personagens foi também motivo de ridicularização e 
exposição em espetáculos como os circos e festivais (Pinóquio, Dumbo, Quasimodo), mas também foi 
compensada por habilidades incomuns como voar (Dumbo) ou cantar (Ariel). Quanto ao desfecho das histórias, 
em algumas a diferença é suprimida, possibilitando a “normalização” dos personagens e a convivência com os 
demais (Pinóquio, Ariel, A Bela e a Fera); em outras, a diferença permanece e é vista como aberração (Dumbo e 
Quasimodo). Embora os desfechos sejam aparentemente distintos, nota-se que em todos os desenhos a 
diferença não é aceita, devendo ser suprimida para que se alcance o happy end ou, na impossibilidade dessa 
alternativa, o personagem segue segregado (Quasimodo), apontando, como moral da história, ainda que de 
modo implícito, a impossibilidade de convivência com os diferentes. 

UMA ANÁLISE DA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA NOS DESENHOS ANIMADOS A PARTIR DAS TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO 
Karen Danielle Magri Ferreira 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a análise de um desenho animado que trate da questão da 
diferença significativa para se entender como as consequências de haver um protagonista com essa diferença 
são tratadas no desenvolvimento e desfecho da história. Entende-se por diferença significativa algum 
comprometimento estrutural que altere a forma e funcionalidade do que é tido como normal pela sociedade. O 
conceito de normalidade também deve ser definido, pois além do critério estatístico, há um padrão ideal – e, 
como ideal, inalcançável – de beleza e produtividade. Os que desviam pouco desse padrão, são aceitos, contudo, 
os que desviam significativamente são alvos de preconceitos. O preconceito contém seu aspecto consciente e 
inconsciente e, nos desenhos animados, o aspecto inconsciente é bastante explorado, apesar de o preconceito 
ser explícito na maioria das cenas. Cabe ressaltar que questões importantes, tal como a deficiência, são 
reproduzidas pela indústria cultural como mercadoria para diversão. Dessa forma, as pessoas esperam não ter 
que realizar esforços reflexivos em relação ao que estão assistindo: o desenho é produzido como um meio de 
entretenimento. Porém, as questões tratadas no desenho passam pelo crivo individual e algo do que é exposto 
como natural nos desenhos animados é absorvido pelo sujeito que assiste e entendido como algo natural, o que 
perpetua a ideologia. A principal preocupação com relação aos desenhos animados é que seu público-alvo, as 
crianças, muitas vezes não possuem elementos subjetivos suficientes para compreender o que lhe é exibido. Por 
este motivo, questiona-se sobre como a diferença significativa é tratada nos desenhos animados. No trabalho 
aqui apresentado, foi analisado o desenho “Como treinar o seu dragão” que versa durante todo o filme sobre a 
questão da diferença e deficiência: o fato do protagonista, Soluço, ser muito pequeno e fraco em uma 
comunidade viking em que todos são altos e fortes; de ele mesmo conseguir capturar o maior dragão sequer 
imaginado pela comunidade viking; de Soluço ficar com dó do dragão que adquire uma deficiência por ter sido 
atacado por ele; de haver outro personagem, Bocão, que também tem deficiência; de, ao final, em um ato de 
heroísmo e desobediência, o protagonista adquirir uma deficiência, e outras cenas. Utilizou-se como método de 
análise as técnicas de animação, tais como: close-up, plongée e contra-plongée, travelling, panorâmica, following 
shot, entre outras técnicas. Pode-se concluir que as técnicas de animação ressaltam a questão da diferença 
significativa, destacando que o protagonista e seu dragão passam pelos status de vilão, vítima e herói ao longo 
da história. Contudo, “Como treinar o seu dragão” se diferencia pelo desfecho apresentado, trazendo a questão 
da reabilitação e integração, mas uma integração à margem. 

REFLEXÕES EM TORNO DAS RELAÇÕES ENTRE DESENHO ANIMADO, DIFERENÇA SIGNIFICATIVA E FORMAÇÃO DOCENTE 
Rinaldo Molina 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE – SP 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a relação entre desenho animado, deficiência e formação docente. 
Toma por base o fato de que durante suas vidas as pessoas têm contato com os desenhos animados, 
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principalmente como entretenimento. Tal ponto de vista prevalece no senso comum e é, por ser 
entretenimento, marcada por uma observação sem reflexão. Porém a literatura indica que os desenhos 
animados podem ser marcados por valores sociais que podem veicular e fortalecer preconceitos, estereótipos e 
estigmas principalmente com aqueles que apresentam diferenças significativas (ver resumos acima). Quando 
migramos tais ideias para a escola, especificamente as de educação infantil e ensino fundamental I, em quem a 
utilização dessa ferramenta é muito intensa, verificamos que predominam nas práticas docentes um uso desse 
material como entretenimento e, por consequência irreflexivo, muito provavelmente decorrente da relação 
entre a história pessoal do professor e os desenhos animados. Nesse sentido a intenção dessa apresentação é 
traçar relações entre a história de vida do professor com os desenhos animados e com a deficiência e entre a 
relação do profissional professor com esses dois pontos e o trabalho que desenvolve em sala de aula que poderia 
ou deveria direcionar-se numa perspectiva de transformação social, principalmente no que diz respeito à visão 
social sobre a deficiência. 

 


