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Com muita alegria a Universidade Federal d

Uberaba, em parceria com

Educacional convidaram 

educação, bem como estudantes

docentes para participarem do 

(V EMPEE) na cidade de Uberaba

A temática desta quinta edição do evento, “

interfaces com áreas afins

científico, teórico e prático na área

diferentes áreas afins, fortalecendo

tivemos como objetivos a) problematizar a inserção da Psi

a Educação no estado de Minas Gerais;

referentes à Psicologia em sua relação com a Educação de modo a disseminar práticas 

e saberes constituídos e propiciar o pensamento sobre novas prá

ações da ABRAPEE e da Representação Estadual da ABRAPEE junto aos participantes, 

assim como as atividades propostas nas entidades da Psicologia, dado que a ABRAPEE 

faz parte do Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (F

Neste sentido, o V Encontro contou com a apresentação de estudos e pesquisas, 

mesas redondas, minicursos, 

acadêmico e profissional no campo da Psicologia Escolar e Educacional.

Agradecemos o apoio da Universidade Federal 

de Uberaba, que prontamente abriram

Agradecemos também a Sociedade de Psicologia do Triângul

Federal de Psicologia, a FAPEMIG e o Conselho Regional de Psicologia 04 pelo apoio

financeiro. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Com muita alegria a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a Universidade de 

, em parceria com a ABRAPEE – Associação Brasileira de Psicologi

 psicóloga/os e profissionais que atuam no campo da 

estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisador

entes para participarem do V Encontro Mineiro de Psicologia Escolar e Educacional 

cidade de Uberaba, Minas Gerais. 

ta edição do evento, “Psicologia Escolar e Educacional: 

” visou propiciar a integração e divulgação do conhecimento 

científico, teórico e prático na área da Psicologia Escolar e Educacional

, fortalecendo a possibilidade de profícuos diálogos. Também 

a) problematizar a inserção da Psicologia em sua relação com 

a Educação no estado de Minas Gerais; b) divulgar as atividades dos participantes 

à Psicologia em sua relação com a Educação de modo a disseminar práticas 

e saberes constituídos e propiciar o pensamento sobre novas práticas;

ações da ABRAPEE e da Representação Estadual da ABRAPEE junto aos participantes, 

assim como as atividades propostas nas entidades da Psicologia, dado que a ABRAPEE 

faz parte do Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB).

Encontro contou com a apresentação de estudos e pesquisas, 

minicursos, fórum, relatos de experiência em discussão nos âmbitos 

no campo da Psicologia Escolar e Educacional.

Agradecemos o apoio da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e da Universidade 

de Uberaba, que prontamente abriram suas portas para a realização deste evento. 

Agradecemos também a Sociedade de Psicologia do Triângulo Mineiro, o Conselho 

ologia, a FAPEMIG e o Conselho Regional de Psicologia 04 pelo apoio
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a Universidade de 

Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

que atuam no campo da 

graduação, pesquisadora/es e 

V Encontro Mineiro de Psicologia Escolar e Educacional 

Psicologia Escolar e Educacional: 

ração e divulgação do conhecimento 

da Psicologia Escolar e Educacional com as 

a possibilidade de profícuos diálogos. Também 

cologia em sua relação com 

) divulgar as atividades dos participantes 

à Psicologia em sua relação com a Educação de modo a disseminar práticas 

ticas; c) divulgar as 

ações da ABRAPEE e da Representação Estadual da ABRAPEE junto aos participantes, 

assim como as atividades propostas nas entidades da Psicologia, dado que a ABRAPEE 

ENPB). 

Encontro contou com a apresentação de estudos e pesquisas, 

m discussão nos âmbitos 

no campo da Psicologia Escolar e Educacional. 

do Triângulo Mineiro e da Universidade 

para a realização deste evento. 

o Mineiro, o Conselho 

ologia, a FAPEMIG e o Conselho Regional de Psicologia 04 pelo apoio 



 

 

O Encontro contribuiu para d

Escolar e Educacional com áreas afins, bem como 

psicólogos com a melhoria

expressa tanto em sua prática 

necessidade de inserção da área junto às políticas públicas também foi um ponto alto 

no evento.  

Nestes Anais encontramos os resumos dos 

e 37 Como eu faço apresentados 

 

 

Comissão Organizadora do V 

 

para destacar a necessidade do diálogo e parceria da 

com áreas afins, bem como o compromisso profissional dos 

s com a melhoria da qualidade da educação, considerando que este 

em sua prática como também em sua produção acadêmica.

necessidade de inserção da área junto às políticas públicas também foi um ponto alto 

amos os resumos dos 10 Minicursos, das 36 Comunicações Orais 

apresentados durante o nosso V Encontro. Boa leitura!

Organizadora do V Encontro Mineiro de Psicologia Escolar e Educacional
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a necessidade do diálogo e parceria da Psicologia 

o compromisso profissional dos 

da qualidade da educação, considerando que este se 

também em sua produção acadêmica. A 

necessidade de inserção da área junto às políticas públicas também foi um ponto alto 

Comunicações Orais 

. Boa leitura! 

Encontro Mineiro de Psicologia Escolar e Educacional 
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ADOÇÃO: A 

Ministrantes:

 
A adoção de crianças maiores apresenta um processo particular, diferente da adoção 
de recém-nascidos. Há neste tipo de
adolescente à família adotiva. Todos os casos e situações contêm sua especificidade e 
subjetividade; porém podemos elencar, como é descrito na literatura, fases comuns no 
decorrer da adaptação destes filhos adot
apresentar estas fases de adaptação que ocorrem no processo de adoção de crianças 
maiores. Será apresentado conceitos sobre a adoção, a evolução da legislação 
Brasileira sobre o assunto, assim como o processo de adapt
esta apresenta. Abordar-se
importância desses apropriarem
amor, a história de vida dos filhos e as motivações que favorecem o des
O auxílio dos grupos de apoio à adoção, a importância do psicólogo e os 
procedimentos adequados, antes, durante e após a adoção de crianças maiores 
também são tema do minicurso. Ainda existem muitos mitos e preconceitos sobre este 
tipo de adoção. Contudo observamos avanços na legislação atual, o que suscita a 
busca pelo conhecimento específico deste tema pelos órgãos competentes e 
profissionais que atuam nesta área, possibilitando uma maior preparação e 
acompanhamento para as famílias adotiva
direito à convivência familiar de crianças e adolescentes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADOÇÃO: A GESTAÇÃO DO AMOR 

 
Ministrantes: Ms. Ana Mafalda Guedes Cabral Courinha Vassalo Azôr

                        Ms. Marina Azôr Dib (UNIUBE)

A adoção de crianças maiores apresenta um processo particular, diferente da adoção 
nascidos. Há neste tipo de adoção o período de adaptação da criança

família adotiva. Todos os casos e situações contêm sua especificidade e 
porém podemos elencar, como é descrito na literatura, fases comuns no 

decorrer da adaptação destes filhos adotivos. Este minicurso tem como objetivo 
apresentar estas fases de adaptação que ocorrem no processo de adoção de crianças 
maiores. Será apresentado conceitos sobre a adoção, a evolução da legislação 
Brasileira sobre o assunto, assim como o processo de adaptação e as fases comuns que 

se-á também o papel dos pais adotivos neste processo e a 
importância desses apropriarem- se da maneira como compreendem e lidam com o 
amor, a história de vida dos filhos e as motivações que favorecem o des
O auxílio dos grupos de apoio à adoção, a importância do psicólogo e os 
procedimentos adequados, antes, durante e após a adoção de crianças maiores 
também são tema do minicurso. Ainda existem muitos mitos e preconceitos sobre este 

oção. Contudo observamos avanços na legislação atual, o que suscita a 
busca pelo conhecimento específico deste tema pelos órgãos competentes e 
profissionais que atuam nesta área, possibilitando uma maior preparação e 
acompanhamento para as famílias adotivas, maior agilidade no processo de adoção e o 
direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. 
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Ana Mafalda Guedes Cabral Courinha Vassalo Azôr 
Marina Azôr Dib (UNIUBE) 

A adoção de crianças maiores apresenta um processo particular, diferente da adoção 
adoção o período de adaptação da criança ou 

família adotiva. Todos os casos e situações contêm sua especificidade e 
porém podemos elencar, como é descrito na literatura, fases comuns no 

Este minicurso tem como objetivo 
apresentar estas fases de adaptação que ocorrem no processo de adoção de crianças 
maiores. Será apresentado conceitos sobre a adoção, a evolução da legislação 

ação e as fases comuns que 
á também o papel dos pais adotivos neste processo e a 

se da maneira como compreendem e lidam com o 
amor, a história de vida dos filhos e as motivações que favorecem o desejo de adotar. 
O auxílio dos grupos de apoio à adoção, a importância do psicólogo e os 
procedimentos adequados, antes, durante e após a adoção de crianças maiores 
também são tema do minicurso. Ainda existem muitos mitos e preconceitos sobre este 

oção. Contudo observamos avanços na legislação atual, o que suscita a 
busca pelo conhecimento específico deste tema pelos órgãos competentes e 
profissionais que atuam nesta área, possibilitando uma maior preparação e 

agilidade no processo de adoção e o 



 

AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR
 

Ministrante: Alexandre Britto Pereira (Psicólogo e mestrando em Psicologia 
 
A afetividade, como tem sido comumente divulgada e pensada, diz da condição do 
sujeito de gostar ou não, de se aproximar ou se afastar de algo ou alguém. Considera
se que a Afetividade é uma manifestação do "gosto pessoal" de cada um. Desta forma, 
a Afetividade é colocada como uma decisão individual, permeada por suas 
experiências vividas e escolhas realizadas. Cada ser humano escolhe, portanto, aquilo 
de que gosta ou não gosta, aquilo a que tem afeto ou não, aquilo que o faz se 
aproximar ou se afastar.  
Atividade do Afeto não apenas no direito de escolha sobre o que se gosta ou não, mas 
como resultante do tipo de relação que é estabelecida com um objeto ou pessoa. É no 
encontro com o outro que surge o
diretamente ligado à forma como o encontro com o outro acontece e é mantido. O 
gostar ou não gostar, o aproximar
memórias e experiências vividas de cada um, mas principalm
encontro entre sujeitos ou entre sujeito e objeto. O objetivo específico deste 
minicurso é apresentar a inserção desta discussão no diálogo com 1) a Educação, mais 
especificamente na relação professor
estratégias relacionais em sala de aula e nova compreensão sobre o fenômeno ensino
aprendizagem para os professores; e 2) nas relações familiares, no que tange ao 
posicionamento dos pais diante das dificuldades relacionais vivenciadas com seus 
filhos ou companheiros. 
frente ao mundo, frente ao próximo, nos faz repensar nossa postura, nossa qualidade 
de posicionamento; abre novas possibilidades de trabalhar nossos Afetos e os afetos 
de outros que encontramos em nossas vidas. A Afetividade emerge da qualidade de 
relação que estabelecemos com o outro e está ligada 
e pessoais que construímos com as experiências vividas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

Alexandre Britto Pereira (Psicólogo e mestrando em Psicologia 

A afetividade, como tem sido comumente divulgada e pensada, diz da condição do 
sujeito de gostar ou não, de se aproximar ou se afastar de algo ou alguém. Considera
se que a Afetividade é uma manifestação do "gosto pessoal" de cada um. Desta forma, 

idade é colocada como uma decisão individual, permeada por suas 
experiências vividas e escolhas realizadas. Cada ser humano escolhe, portanto, aquilo 

que gosta ou não gosta, aquilo a que tem afeto ou não, aquilo que o faz se 
  A proposta, portanto, é pensar o Afeto, a Afetividade, a 

Atividade do Afeto não apenas no direito de escolha sobre o que se gosta ou não, mas 
como resultante do tipo de relação que é estabelecida com um objeto ou pessoa. É no 
encontro com o outro que surge o afeto! Desta forma, o tipo de afeto está 
diretamente ligado à forma como o encontro com o outro acontece e é mantido. O 
gostar ou não gostar, o aproximar-se ou o afastar-se depende não somente das 
memórias e experiências vividas de cada um, mas principalmente da qualidade do 
encontro entre sujeitos ou entre sujeito e objeto. O objetivo específico deste 
minicurso é apresentar a inserção desta discussão no diálogo com 1) a Educação, mais 
especificamente na relação professor-aluno, apontando novas possibilida
estratégias relacionais em sala de aula e nova compreensão sobre o fenômeno ensino
aprendizagem para os professores; e 2) nas relações familiares, no que tange ao 
posicionamento dos pais diante das dificuldades relacionais vivenciadas com seus 

Pensar  a Afetividade como fruto de um posicionamento 
frente ao mundo, frente ao próximo, nos faz repensar nossa postura, nossa qualidade 
de posicionamento; abre novas possibilidades de trabalhar nossos Afetos e os afetos 

ncontramos em nossas vidas. A Afetividade emerge da qualidade de 
relação que estabelecemos com o outro e está ligada a uma gama de valores culturais 
e pessoais que construímos com as experiências vividas. 
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Alexandre Britto Pereira (Psicólogo e mestrando em Psicologia - UFMG) 

A afetividade, como tem sido comumente divulgada e pensada, diz da condição do 
sujeito de gostar ou não, de se aproximar ou se afastar de algo ou alguém. Considera-
se que a Afetividade é uma manifestação do "gosto pessoal" de cada um. Desta forma, 

idade é colocada como uma decisão individual, permeada por suas 
experiências vividas e escolhas realizadas. Cada ser humano escolhe, portanto, aquilo 

que gosta ou não gosta, aquilo a que tem afeto ou não, aquilo que o faz se 
proposta, portanto, é pensar o Afeto, a Afetividade, a 

Atividade do Afeto não apenas no direito de escolha sobre o que se gosta ou não, mas 
como resultante do tipo de relação que é estabelecida com um objeto ou pessoa. É no 

afeto! Desta forma, o tipo de afeto está 
diretamente ligado à forma como o encontro com o outro acontece e é mantido. O 

se depende não somente das 
ente da qualidade do 

encontro entre sujeitos ou entre sujeito e objeto. O objetivo específico deste 
minicurso é apresentar a inserção desta discussão no diálogo com 1) a Educação, mais 

aluno, apontando novas possibilidades de 
estratégias relacionais em sala de aula e nova compreensão sobre o fenômeno ensino-
aprendizagem para os professores; e 2) nas relações familiares, no que tange ao 
posicionamento dos pais diante das dificuldades relacionais vivenciadas com seus 

a Afetividade como fruto de um posicionamento 
frente ao mundo, frente ao próximo, nos faz repensar nossa postura, nossa qualidade 
de posicionamento; abre novas possibilidades de trabalhar nossos Afetos e os afetos 

ncontramos em nossas vidas. A Afetividade emerge da qualidade de 
uma gama de valores culturais 



 

 
A TENDÊNCIA ANTISSOCIAL NA 

O DEBATE SOBRE A INDISCIPLINA NA ESCOLA
 

 
Constatam-se de modo crescente queixas escolares relacionadas à agressividade entre 
os alunos, assim como diversos atos considerados indisciplinados, já que destoam do 
que a escola considera pertinente ao contexto escolar. A proposta deste minicurso é 
apresentar, em linhas gerais, contribuições da Teoria do Amadurecimento Emocional 
de D. W. Winnicott, em interface com a Psicologia Escolar Crítica, buscando abordar 
conceitos que ajudem o trabalho do psicólogo no que se refere ao modo se de lidar 
com a indisciplina na escola. Consideramos fundamental refletir tanto sobre a 
tendência da escola em culpabilizar os alunos e suas famílias pelos desdobramentos de 
um ensino ruim como sobre as dificuldades dos educadores em compreender o que os 
alunos estão comunicando por mei
saudáveis a um ambiente desfavorável para se crescer. A teoria winnicottiana do 
amadurecimento emocional humano tem como pressuposto básico o fato de que o 
desenvolvimento emocional constitui um processo 
baseado na acumulação e integração de experiências. O indivíduo herda uma 
tendência à integração, efetivada apenas mediante um ambiente facilitador que só 
pode ser fornecido por um outro ser humano. A
uma tendência humana ao crescimento físico e psicológico, com base na continuidade 
na linha da vida, e que conduz a uma totalidade, a um sentimento de EU SOU, pelo 
qual cada um terá que se responsabilizar no devido tempo.
tendência antissocial está relacionada a uma falha de sustentação do ambiente 
quando a criança já conseguia distinguir o eu do não
“deprivação”: o ambiente que inicialmente atendeu o bebê já não se encontra estável 
o suficiente para ajudá-lo a tolerar as tensões advindas do período do concernimento. 
Quando a criança sente esperança, começa a agir de um modo que perturba o 
ambiente no sentido de que ele se volte para ela e, assim, possa testá
e permanência. Se o vazio
ao invés das atitudes perturbadoras aparece a antiga relação satisfatória com o 
ambiente. Entretanto, não é pela educação moral que se poderá ajudá
experiência humana do afeto aliada
possibilidades de alcance dos seus impulsos.
com alunos emocionalmente carentes, que apresentam muita indisciplina justamente 
à medida que passam a receber atenção das pessoas, o q
todos.  Nesses casos, a indisciplina é um
permaneça constante, amoroso mas firme o suficiente para não sucumbir aos ataques 
da criança. Muitas dessas situações são uma verdadeira prova pa
escolar, que estará contribuindo de modo inestimável para a sociedade quando 

A TENDÊNCIA ANTISSOCIAL NA PERSPECTIVA DO PSICANALISTA D. W. WINNICOTT E 
O DEBATE SOBRE A INDISCIPLINA NA ESCOLA 

Ministrantes: Dra. Maria José Ribeiro (UFU)
                        Mestranda Danúbia Martins Teixeira (UFU)

se de modo crescente queixas escolares relacionadas à agressividade entre 
os alunos, assim como diversos atos considerados indisciplinados, já que destoam do 
que a escola considera pertinente ao contexto escolar. A proposta deste minicurso é 

m linhas gerais, contribuições da Teoria do Amadurecimento Emocional 
de D. W. Winnicott, em interface com a Psicologia Escolar Crítica, buscando abordar 
conceitos que ajudem o trabalho do psicólogo no que se refere ao modo se de lidar 

escola. Consideramos fundamental refletir tanto sobre a 
tendência da escola em culpabilizar os alunos e suas famílias pelos desdobramentos de 
um ensino ruim como sobre as dificuldades dos educadores em compreender o que os 
alunos estão comunicando por meio dos atos antissociais e diferenciá
saudáveis a um ambiente desfavorável para se crescer. A teoria winnicottiana do 
amadurecimento emocional humano tem como pressuposto básico o fato de que o 
desenvolvimento emocional constitui um processo de amadurecimento pessoal 
baseado na acumulação e integração de experiências. O indivíduo herda uma 
tendência à integração, efetivada apenas mediante um ambiente facilitador que só 
pode ser fornecido por um outro ser humano. A  tendência inata à integração
uma tendência humana ao crescimento físico e psicológico, com base na continuidade 
na linha da vida, e que conduz a uma totalidade, a um sentimento de EU SOU, pelo 
qual cada um terá que se responsabilizar no devido tempo. Na teoria de Winnicott,
tendência antissocial está relacionada a uma falha de sustentação do ambiente 
quando a criança já conseguia distinguir o eu do não-eu: houve, então, uma 
“deprivação”: o ambiente que inicialmente atendeu o bebê já não se encontra estável 

lo a tolerar as tensões advindas do período do concernimento. 
Quando a criança sente esperança, começa a agir de um modo que perturba o 
ambiente no sentido de que ele se volte para ela e, assim, possa testá
e permanência. Se o vazio que a criança sente é preenchido pela provisão ambiental, 
ao invés das atitudes perturbadoras aparece a antiga relação satisfatória com o 
ambiente. Entretanto, não é pela educação moral que se poderá ajudá
experiência humana do afeto aliada a uma “moldura” que delimite bem as 
possibilidades de alcance dos seus impulsos.  Os professores estão sempre às voltas 
com alunos emocionalmente carentes, que apresentam muita indisciplina justamente 
à medida que passam a receber atenção das pessoas, o que parece incompreensível a 

Nesses casos, a indisciplina é um sinal de esperança – a de que o ambiente 
permaneça constante, amoroso mas firme o suficiente para não sucumbir aos ataques 
da criança. Muitas dessas situações são uma verdadeira prova pa
escolar, que estará contribuindo de modo inestimável para a sociedade quando 
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PERSPECTIVA DO PSICANALISTA D. W. WINNICOTT E 

Dra. Maria José Ribeiro (UFU) 
Mestranda Danúbia Martins Teixeira (UFU) 

se de modo crescente queixas escolares relacionadas à agressividade entre 
os alunos, assim como diversos atos considerados indisciplinados, já que destoam do 
que a escola considera pertinente ao contexto escolar. A proposta deste minicurso é 

m linhas gerais, contribuições da Teoria do Amadurecimento Emocional 
de D. W. Winnicott, em interface com a Psicologia Escolar Crítica, buscando abordar 
conceitos que ajudem o trabalho do psicólogo no que se refere ao modo se de lidar 

escola. Consideramos fundamental refletir tanto sobre a 
tendência da escola em culpabilizar os alunos e suas famílias pelos desdobramentos de 
um ensino ruim como sobre as dificuldades dos educadores em compreender o que os 

o dos atos antissociais e diferenciá-los de reações 
saudáveis a um ambiente desfavorável para se crescer. A teoria winnicottiana do 
amadurecimento emocional humano tem como pressuposto básico o fato de que o 

de amadurecimento pessoal 
baseado na acumulação e integração de experiências. O indivíduo herda uma 
tendência à integração, efetivada apenas mediante um ambiente facilitador que só 

tendência inata à integração significa 
uma tendência humana ao crescimento físico e psicológico, com base na continuidade 
na linha da vida, e que conduz a uma totalidade, a um sentimento de EU SOU, pelo 

Na teoria de Winnicott, a 
tendência antissocial está relacionada a uma falha de sustentação do ambiente 

eu: houve, então, uma 
“deprivação”: o ambiente que inicialmente atendeu o bebê já não se encontra estável 

lo a tolerar as tensões advindas do período do concernimento. 
Quando a criança sente esperança, começa a agir de um modo que perturba o 
ambiente no sentido de que ele se volte para ela e, assim, possa testá-lo em sua força 

que a criança sente é preenchido pela provisão ambiental, 
ao invés das atitudes perturbadoras aparece a antiga relação satisfatória com o 
ambiente. Entretanto, não é pela educação moral que se poderá ajudá-la, e sim pela 

a uma “moldura” que delimite bem as 
Os professores estão sempre às voltas 

com alunos emocionalmente carentes, que apresentam muita indisciplina justamente 
ue parece incompreensível a 

de que o ambiente 
permaneça constante, amoroso mas firme o suficiente para não sucumbir aos ataques 
da criança. Muitas dessas situações são uma verdadeira prova para a instituição 
escolar, que estará contribuindo de modo inestimável para a sociedade quando  



 

 
consegue permanecer junto a tais alunos, fornecendo uma estabilidade que permita o 
seu desenvolvimento, já que a delinquência é o resultado final em indivíduos 
foram atendidos pela sociedade quando ainda apresentavam tendência antissocial e, 
portanto, tinham esperança.
 
 
 
 
 

consegue permanecer junto a tais alunos, fornecendo uma estabilidade que permita o 
seu desenvolvimento, já que a delinquência é o resultado final em indivíduos 
foram atendidos pela sociedade quando ainda apresentavam tendência antissocial e, 
portanto, tinham esperança. 
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consegue permanecer junto a tais alunos, fornecendo uma estabilidade que permita o 
seu desenvolvimento, já que a delinquência é o resultado final em indivíduos que não 
foram atendidos pela sociedade quando ainda apresentavam tendência antissocial e, 



 

 
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO ESCOLAR: ENTRE O IDEAL E O POSSÍVEL

 

 
A Psicologia Escolar é considerada como um campo de atuação que articula várias 
dimensões do processo educacional: individual, social, institucional, ético
cultural, em que contradições e conflitos se apresentam concretamente. Se de um lado 
encontram-se as demandas dos sujeitos e grupos que constituem esse universo, de 
outro, apresentam-se as condições e possibilidades de intervenção do psicólogo 
escolar frente à realidade encontrada. Portanto, torna
práticas do psicólogo escolar envolvendo diferentes atores da escola, considerando 
uma análise crítica dos fenômenos educacionais e da realidade social em que estes 
sujeitos estão inseridos. Pretende
psicologia escolar no interior da escola, numa perspectiva crítica, por meio da reflexão 
da práxis do psicólogo, não como mera atividade da consciência humana, mas como 
atividade real e objetiva do psicólogo no contexto escolar. Com base em pesquisas 
relacionadas à atuação do psi
vivenciadas pela proponente do minicurso, serão abordadas as principais demandas ao 
trabalho do psicólogo na escola, os desafios enfrentados e possibilidades de atuação 
que possam auxiliar os participantes na ide
ao desenvolvimento de práticas críticas e inovadoras em Psicologia Escolar e 
Educacional. Ressalta-se a importância de apresentar caminhos que relacionam teoria 
e prática, com o intuito de evidenciar contribuiçõe
em seu compromisso social com a escola e a responsabilidade por lutar pelas 
transformações que visem ao alcance da qualidade da educação brasileira.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO ESCOLAR: ENTRE O IDEAL E O POSSÍVEL

Ministrante: Dra. Lucianna Ribeiro de Lima (ESEBA

Psicologia Escolar é considerada como um campo de atuação que articula várias 
dimensões do processo educacional: individual, social, institucional, ético
cultural, em que contradições e conflitos se apresentam concretamente. Se de um lado 

se as demandas dos sujeitos e grupos que constituem esse universo, de 
se as condições e possibilidades de intervenção do psicólogo 

escolar frente à realidade encontrada. Portanto, torna-se essencial refletir e socializar 
sicólogo escolar envolvendo diferentes atores da escola, considerando 

uma análise crítica dos fenômenos educacionais e da realidade social em que estes 
sujeitos estão inseridos. Pretende-se, ainda, ampliar a compreensão do fazer em 

terior da escola, numa perspectiva crítica, por meio da reflexão 
do psicólogo, não como mera atividade da consciência humana, mas como 

atividade real e objetiva do psicólogo no contexto escolar. Com base em pesquisas 
relacionadas à atuação do psicólogo em escolas, bem como em experiências 
vivenciadas pela proponente do minicurso, serão abordadas as principais demandas ao 
trabalho do psicólogo na escola, os desafios enfrentados e possibilidades de atuação 
que possam auxiliar os participantes na identificação e criação de recursos favoráveis 
ao desenvolvimento de práticas críticas e inovadoras em Psicologia Escolar e 

se a importância de apresentar caminhos que relacionam teoria 
e prática, com o intuito de evidenciar contribuições da Psicologia Escolar e Educacional 
em seu compromisso social com a escola e a responsabilidade por lutar pelas 
transformações que visem ao alcance da qualidade da educação brasileira.
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO ESCOLAR: ENTRE O IDEAL E O POSSÍVEL 

Dra. Lucianna Ribeiro de Lima (ESEBA-UFU) 

Psicologia Escolar é considerada como um campo de atuação que articula várias 
dimensões do processo educacional: individual, social, institucional, ético-político e 
cultural, em que contradições e conflitos se apresentam concretamente. Se de um lado 

se as demandas dos sujeitos e grupos que constituem esse universo, de 
se as condições e possibilidades de intervenção do psicólogo 

se essencial refletir e socializar 
sicólogo escolar envolvendo diferentes atores da escola, considerando 

uma análise crítica dos fenômenos educacionais e da realidade social em que estes 
se, ainda, ampliar a compreensão do fazer em 

terior da escola, numa perspectiva crítica, por meio da reflexão 
do psicólogo, não como mera atividade da consciência humana, mas como 

atividade real e objetiva do psicólogo no contexto escolar. Com base em pesquisas 
cólogo em escolas, bem como em experiências 

vivenciadas pela proponente do minicurso, serão abordadas as principais demandas ao 
trabalho do psicólogo na escola, os desafios enfrentados e possibilidades de atuação 

ntificação e criação de recursos favoráveis 
ao desenvolvimento de práticas críticas e inovadoras em Psicologia Escolar e 

se a importância de apresentar caminhos que relacionam teoria 
s da Psicologia Escolar e Educacional 

em seu compromisso social com a escola e a responsabilidade por lutar pelas 
transformações que visem ao alcance da qualidade da educação brasileira.  



 

 
CONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE DO ADOLESCENTE E 

ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO
 

 
Compreendendo a personalidade como nível superior de organização da subjetividade 
e relacionando-a aos processos de desenvolvimento hum
escolar junto ao adolescente parte destes pressupostos, visando contribuir para a 
formação da personalidade dos estudantes. A perspectiva histórico
questionado a visão hegemônica, que restringe o conceito de adoles
categoria homogênea ou abstrata, uma vez que leva em consideração a sua 
constituição histórica e social. Sob este enfoque, é preciso compreender as 
singularidades presentes em adolescências diferentes, pois existem distintas formas de 
vivenciar a condição de ser adolescente, variando conforme a classe social, o gênero, a 
raça e o contexto histórico
regularidades da adolescência se apresentam como
psicológico e permitem estabelecer os limites das idades, sem desconsiderar que
regularidades se expressam no sujeito individual de maneira particular e irrepetível,
depender de vários fatores, dentre eles, as condições educacionais do sujeito, as 
aquisições psicológicas alcançadas em etapas anteriores e, principalmente, a forma do 
sujeito se apropriar das influências externas e construir a sua própria subjetividade. 
Nesse sentido, apresentamos algumas práticas em Psicologia Escolar que levam em 
consideração as principais 
partir dos sistemas de comunicação, da atividade de estudo, do desenvolvimento 
cognitivo e afetivo-motivacional dos adolescentes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE DO ADOLESCENTE E PRÁTICAS EM PSICOLOGIA 
ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL 

Ministrante: Ms. Cláudia Silva de Souza

Compreendendo a personalidade como nível superior de organização da subjetividade 
a aos processos de desenvolvimento humano, o trabalho do psicólogo 

escolar junto ao adolescente parte destes pressupostos, visando contribuir para a 
formação da personalidade dos estudantes. A perspectiva histórico
questionado a visão hegemônica, que restringe o conceito de adoles
categoria homogênea ou abstrata, uma vez que leva em consideração a sua 
constituição histórica e social. Sob este enfoque, é preciso compreender as 
singularidades presentes em adolescências diferentes, pois existem distintas formas de 

r a condição de ser adolescente, variando conforme a classe social, o gênero, a 
raça e o contexto histórico-cultural no qual os adolescentes se situam. As 

da adolescência se apresentam como tendências do desenvolvimento 
estabelecer os limites das idades, sem desconsiderar que

regularidades se expressam no sujeito individual de maneira particular e irrepetível,
depender de vários fatores, dentre eles, as condições educacionais do sujeito, as 

alcançadas em etapas anteriores e, principalmente, a forma do 
sujeito se apropriar das influências externas e construir a sua própria subjetividade. 
Nesse sentido, apresentamos algumas práticas em Psicologia Escolar que levam em 

características psicológicas que constituem a adolescência, a 
partir dos sistemas de comunicação, da atividade de estudo, do desenvolvimento 

motivacional dos adolescentes. 
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PRÁTICAS EM PSICOLOGIA 
 

Ms. Cláudia Silva de Souza (ESEBA-UFU) 

Compreendendo a personalidade como nível superior de organização da subjetividade 
ano, o trabalho do psicólogo 

escolar junto ao adolescente parte destes pressupostos, visando contribuir para a 
formação da personalidade dos estudantes. A perspectiva histórico-cultural tem 
questionado a visão hegemônica, que restringe o conceito de adolescência a uma 
categoria homogênea ou abstrata, uma vez que leva em consideração a sua 
constituição histórica e social. Sob este enfoque, é preciso compreender as 
singularidades presentes em adolescências diferentes, pois existem distintas formas de 

r a condição de ser adolescente, variando conforme a classe social, o gênero, a 
cultural no qual os adolescentes se situam. As 

do desenvolvimento 
estabelecer os limites das idades, sem desconsiderar que tais 

regularidades se expressam no sujeito individual de maneira particular e irrepetível, a 
depender de vários fatores, dentre eles, as condições educacionais do sujeito, as 

alcançadas em etapas anteriores e, principalmente, a forma do 
sujeito se apropriar das influências externas e construir a sua própria subjetividade. 
Nesse sentido, apresentamos algumas práticas em Psicologia Escolar que levam em 

características psicológicas que constituem a adolescência, a 
partir dos sistemas de comunicação, da atividade de estudo, do desenvolvimento 



 

 
SISTEMA MICRO DIDÁTICO E ESTRATÉGIA DE 

SOBRE A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE FORMADORES
 

Ministrante:
 
De meados da década de 70 até os anos 90 Guy Brousseau publica uma série de 
trabalhos científicos e achados de pesquisa q
Situações Didáticas, publicada em 1997. Hoje às vésperas de completar seus 
de publicação, esta teoria compõe
da escola de didática de matemática francesa junto à Teo
(Yves Chevarllard), a Teoria dos Campos Conceituais (Gérard Vergnaud) e o conceito de 
obstáculos epistemológicos (Gaston Barchelard).
de matemática, emergem em seguida a didática de ciências 
Surge assim a Didática, uma disciplina científica que reivindica a sua independência da 
psicologia e principalmente da pedagogia
relação ensino-aprendizagem e que toma esta relação por
movimento partilha com as outras disciplinas científicas o 
compreender os fenômenos num quadro de complexidade e integralidade. Mas como 
estabelecer um diálogo entre a Psicologia e a Didática? Epistemologicamente,
pontes possíveis entre estas duas disciplinas passam pelo viés da sistêmica, por 
exemplo, a Teoria Geral de Sistemas e a Teoria Histórico
se encontrar um suporte para realizar transposições de alguns princípios. Encon
aqui um terreno rico para a interdisciplinaridade, na qual se estabelece uma interface 
para a colaboração entre cientista de diversas áreas. O bem comum seria, neste caso, a 
formação de sujeitos que darão manutenção às diversas ins
microdidática de Brousseau nos oferece uma modelização de situações de 
aprendizagem. Em princípio, trata
sistema pode ser estendido e generalizado para a aprendizagem de diversas disciplinas 
científicas, além da formação profissional. Aqui entramos em 
microdidática encontra as novas tecnologias no contexto de estratégias de 
aprendizagem. Entretanto, neste terreno de produção de conhecimentos, precisamos 
nos debater contra os ef
aprendizagem e o empobrecimento
de uberização ou distorções de princípios transhumanistas como o de ser humano 
aumentado. Não se trata de proletarização do professor ou de aumento de 
desempenho do aprendiz, mas de instrumentalizar o formador com ferramentas que 
favorizem a devolução de p
lado do aprendiz. Trata-se de buscar ideais de humanização na relação ensino
aprendizagem através de propostas de situações favoráveis à formulação e 
institucionalização de saberes e práticas.
espaços para criação e refinamento de técnicas e instrumentos que viabilizem uma 
modelização de situações de aprendizagem, sejam elas em nível escolar ou 

SISTEMA MICRO DIDÁTICO E ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: CONTEMPLAÇÕES 
SOBRE A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE FORMADORES 

Ministrante: Dr. Celso André de Souza Barros Gonçalves (UNITRI)

De meados da década de 70 até os anos 90 Guy Brousseau publica uma série de 
trabalhos científicos e achados de pesquisa que viriam compor a sua Teoria de 
Situações Didáticas, publicada em 1997. Hoje às vésperas de completar seus 

publicação, esta teoria compõe, segundo Nicolas Balacheff, um dos quatro pilares 
da escola de didática de matemática francesa junto à Teoria Antropológica do Didático 
(Yves Chevarllard), a Teoria dos Campos Conceituais (Gérard Vergnaud) e o conceito de 
obstáculos epistemológicos (Gaston Barchelard). No avanço do movimento da didática 
de matemática, emergem em seguida a didática de ciências e a didática profissional. 
Surge assim a Didática, uma disciplina científica que reivindica a sua independência da 
psicologia e principalmente da pedagogia, uma área dedicada exclusivamente à 

aprendizagem e que toma esta relação por objeto d
movimento partilha com as outras disciplinas científicas o Zeitgeist sistêmico e busca 
compreender os fenômenos num quadro de complexidade e integralidade. Mas como 
estabelecer um diálogo entre a Psicologia e a Didática? Epistemologicamente,
pontes possíveis entre estas duas disciplinas passam pelo viés da sistêmica, por 
exemplo, a Teoria Geral de Sistemas e a Teoria Histórico-Cultural. Através destas pode
se encontrar um suporte para realizar transposições de alguns princípios. Encon
aqui um terreno rico para a interdisciplinaridade, na qual se estabelece uma interface 
para a colaboração entre cientista de diversas áreas. O bem comum seria, neste caso, a 
formação de sujeitos que darão manutenção às diversas instituições da socie

didática de Brousseau nos oferece uma modelização de situações de 
aprendizagem. Em princípio, trata-se de aprendizagem de matemática, mas enquanto 
sistema pode ser estendido e generalizado para a aprendizagem de diversas disciplinas 

s, além da formação profissional. Aqui entramos em um terreno fértil, pois a 
didática encontra as novas tecnologias no contexto de estratégias de 

aprendizagem. Entretanto, neste terreno de produção de conhecimentos, precisamos 
nos debater contra os efeitos perversos da mecanização das situações de 
aprendizagem e o empobrecimento do métier de ensino por fenômenos

ou distorções de princípios transhumanistas como o de ser humano 
aumentado. Não se trata de proletarização do professor ou de aumento de 
desempenho do aprendiz, mas de instrumentalizar o formador com ferramentas que 
favorizem a devolução de problemas e que favorizem a apropriação de problemas do 

se de buscar ideais de humanização na relação ensino
aprendizagem através de propostas de situações favoráveis à formulação e 
institucionalização de saberes e práticas. Do ponto de vista científico, encontramos 
espaços para criação e refinamento de técnicas e instrumentos que viabilizem uma 
modelização de situações de aprendizagem, sejam elas em nível escolar ou 
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APRENDIZAGEM: CONTEMPLAÇÕES 
 

Dr. Celso André de Souza Barros Gonçalves (UNITRI) 

De meados da década de 70 até os anos 90 Guy Brousseau publica uma série de 
ue viriam compor a sua Teoria de 

Situações Didáticas, publicada em 1997. Hoje às vésperas de completar seus 20 anos 
, segundo Nicolas Balacheff, um dos quatro pilares 

ria Antropológica do Didático 
(Yves Chevarllard), a Teoria dos Campos Conceituais (Gérard Vergnaud) e o conceito de 

No avanço do movimento da didática 
e a didática profissional. 

Surge assim a Didática, uma disciplina científica que reivindica a sua independência da 
ma área dedicada exclusivamente à 

objeto de estudo. Este 
sistêmico e busca 

compreender os fenômenos num quadro de complexidade e integralidade. Mas como 
estabelecer um diálogo entre a Psicologia e a Didática? Epistemologicamente, algumas 
pontes possíveis entre estas duas disciplinas passam pelo viés da sistêmica, por 

Cultural. Através destas pode-
se encontrar um suporte para realizar transposições de alguns princípios. Encontramos 
aqui um terreno rico para a interdisciplinaridade, na qual se estabelece uma interface 
para a colaboração entre cientista de diversas áreas. O bem comum seria, neste caso, a 

tituições da sociedade. A 
didática de Brousseau nos oferece uma modelização de situações de 

se de aprendizagem de matemática, mas enquanto 
sistema pode ser estendido e generalizado para a aprendizagem de diversas disciplinas 

um terreno fértil, pois a 
didática encontra as novas tecnologias no contexto de estratégias de 

aprendizagem. Entretanto, neste terreno de produção de conhecimentos, precisamos 
eitos perversos da mecanização das situações de 

de ensino por fenômenos 
ou distorções de princípios transhumanistas como o de ser humano 

aumentado. Não se trata de proletarização do professor ou de aumento de 
desempenho do aprendiz, mas de instrumentalizar o formador com ferramentas que 

roblemas e que favorizem a apropriação de problemas do 
se de buscar ideais de humanização na relação ensino-

aprendizagem através de propostas de situações favoráveis à formulação e 
de vista científico, encontramos 

espaços para criação e refinamento de técnicas e instrumentos que viabilizem uma 
modelização de situações de aprendizagem, sejam elas em nível escolar ou 



 

profissional, seja para aprendizagem formal ou treinamento. Este ter
psicólogos e sua presença deve ser reivindicada. A psicologia escolar, a psicologia 
educacional e a psicologia do desenvolvimento podem contribuir para esta 
humanização. 
 
 
 
 
 

profissional, seja para aprendizagem formal ou treinamento. Este território precisa de 
psicólogos e sua presença deve ser reivindicada. A psicologia escolar, a psicologia 
educacional e a psicologia do desenvolvimento podem contribuir para esta 
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ritório precisa de 
psicólogos e sua presença deve ser reivindicada. A psicologia escolar, a psicologia 
educacional e a psicologia do desenvolvimento podem contribuir para esta 



 

 
O DESENVOLVIMENTO HUMANO SEGUNDO AS PROPOSIÇÕES DA TEORIA 

 
Ministrante:

 
A Teoria Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano é resultado de estudos e 
pesquisas do psicólogo russo radicado nos Estados Unidos Urie Bronfenbrenner (1917
2005). As principais contribuições da teoria são alicerçadas na visão paradigmática 
sobre a necessidade de se mudar de perspectiva nas concepções da psicologia do 
desenvolvimento, incluindo nelas as influências contextuais e sociai
desenvolvimento humano
pesquisas/investigações/estudos capazes de subsidiar políticas públicas. 
Sumariamente, as influências do contexto no desenvolvimento foram esboçadas num 
modelo composto por cinco dimensões: individual,
exossistema e macrossistema. A dimensão individual se refere às características 
genéticas, biológicas e de personalidade da pessoa em desenvolvimento. Já as 
influências mais diretas estão dentro do microssistema que é composto por pessoas e 
grupos com os quais a pessoa em desenvolvimento interage diretamente (por 
exemplo, casa, escola etc.). No nível do mesossistema estão as inter
dois ou mais microssistemas, sendo que em cada um deles está inserida a pessoa em 
desenvolvimento. O exossistema corresponde ao nível em que eventos ocorrem em 
ambientes em que o indivíduo não está necessariamente inserido, mas o influenciam. 
É um nível composto por interações entre duas ou mais microssistemas, mas a pessoa 
em desenvolvimento está presente e
sistema de crenças, culturas e as estruturas sociopolíticas compõem a dimensão de 
macrossistema que afetam as condições particulares e processos que ocorrem nos 
microssistemas, influenciando significativamente no 
humano. Diante dessa síntese, objetiva
Bioecológica do Desenvolvimento Humano, com ênfase nos processos proximais 
(determinados pelas interações entre as características da pessoa em 
desenvolvimento, o contexto e o tempo) e nos parâmetros do contexto ecológico 
(microssistema, mesossistema, exossistema e macrosistema), e 2) discutir eventuais 
aplicações práticas e de pesquisa dessa estrutura teórica. No encontro será utilizada a 
estratégia metodológica dos mapas conceituais, que favorecem a aprendizagem 
significativa. As proposições da Teoria Bioecológica serão os temas gerados da ação 
pedagógica adotada. As atividades propostas serão organizadas em diferentes 
momentos: i) dinâmica de int
levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre os temas geradores 
(poderá ser utilizado um resumo disparador); iii) exposição dialogada dos conteúdos 
relacionados aos temas geradores; iv) listagem de p
um mapa conceitual; v) construção coletiva de um mapa conceitual. A avaliação e 

O DESENVOLVIMENTO HUMANO SEGUNDO AS PROPOSIÇÕES DA TEORIA 
BIOECOLÓGICA 

Ministrante: Wanderlei Abadio de Oliveira (USP 

A Teoria Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano é resultado de estudos e 
pesquisas do psicólogo russo radicado nos Estados Unidos Urie Bronfenbrenner (1917

ncipais contribuições da teoria são alicerçadas na visão paradigmática 
sobre a necessidade de se mudar de perspectiva nas concepções da psicologia do 
desenvolvimento, incluindo nelas as influências contextuais e sociai
desenvolvimento humano e as inquietações sobre a construção de 
pesquisas/investigações/estudos capazes de subsidiar políticas públicas. 
Sumariamente, as influências do contexto no desenvolvimento foram esboçadas num 

por cinco dimensões: individual, microssistema, mesos
e macrossistema. A dimensão individual se refere às características 

genéticas, biológicas e de personalidade da pessoa em desenvolvimento. Já as 
influências mais diretas estão dentro do microssistema que é composto por pessoas e 

com os quais a pessoa em desenvolvimento interage diretamente (por 
exemplo, casa, escola etc.). No nível do mesossistema estão as inter
dois ou mais microssistemas, sendo que em cada um deles está inserida a pessoa em 

ssistema corresponde ao nível em que eventos ocorrem em 
ambientes em que o indivíduo não está necessariamente inserido, mas o influenciam. 
É um nível composto por interações entre duas ou mais microssistemas, mas a pessoa 
em desenvolvimento está presente em apenas um deles, por exemplo. Por fim, o 
sistema de crenças, culturas e as estruturas sociopolíticas compõem a dimensão de 
macrossistema que afetam as condições particulares e processos que ocorrem nos 
microssistemas, influenciando significativamente no processo do desenvolvimento 
humano. Diante dessa síntese, objetiva-se com essa proposta 1) apresentar a Teoria 
Bioecológica do Desenvolvimento Humano, com ênfase nos processos proximais 
(determinados pelas interações entre as características da pessoa em 

esenvolvimento, o contexto e o tempo) e nos parâmetros do contexto ecológico 
(microssistema, mesossistema, exossistema e macrosistema), e 2) discutir eventuais 
aplicações práticas e de pesquisa dessa estrutura teórica. No encontro será utilizada a 

ia metodológica dos mapas conceituais, que favorecem a aprendizagem 
significativa. As proposições da Teoria Bioecológica serão os temas gerados da ação 
pedagógica adotada. As atividades propostas serão organizadas em diferentes 
momentos: i) dinâmica de interação e apresentação dos participantes; ii) 
levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre os temas geradores 
(poderá ser utilizado um resumo disparador); iii) exposição dialogada dos conteúdos 
relacionados aos temas geradores; iv) listagem de palavras soltas para construção de 
um mapa conceitual; v) construção coletiva de um mapa conceitual. A avaliação e 
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O DESENVOLVIMENTO HUMANO SEGUNDO AS PROPOSIÇÕES DA TEORIA 

- Ribeirão Preto) 

A Teoria Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano é resultado de estudos e 
pesquisas do psicólogo russo radicado nos Estados Unidos Urie Bronfenbrenner (1917-

ncipais contribuições da teoria são alicerçadas na visão paradigmática 
sobre a necessidade de se mudar de perspectiva nas concepções da psicologia do 
desenvolvimento, incluindo nelas as influências contextuais e sociais para o 

nquietações sobre a construção de 
pesquisas/investigações/estudos capazes de subsidiar políticas públicas. 
Sumariamente, as influências do contexto no desenvolvimento foram esboçadas num 

tema, mesossistema, 
e macrossistema. A dimensão individual se refere às características 

genéticas, biológicas e de personalidade da pessoa em desenvolvimento. Já as 
influências mais diretas estão dentro do microssistema que é composto por pessoas e 

com os quais a pessoa em desenvolvimento interage diretamente (por 
exemplo, casa, escola etc.). No nível do mesossistema estão as inter-relações entre 
dois ou mais microssistemas, sendo que em cada um deles está inserida a pessoa em 

ssistema corresponde ao nível em que eventos ocorrem em 
ambientes em que o indivíduo não está necessariamente inserido, mas o influenciam. 
É um nível composto por interações entre duas ou mais microssistemas, mas a pessoa 

m apenas um deles, por exemplo. Por fim, o 
sistema de crenças, culturas e as estruturas sociopolíticas compõem a dimensão de 
macrossistema que afetam as condições particulares e processos que ocorrem nos 

processo do desenvolvimento 
se com essa proposta 1) apresentar a Teoria 

Bioecológica do Desenvolvimento Humano, com ênfase nos processos proximais 
(determinados pelas interações entre as características da pessoa em 

esenvolvimento, o contexto e o tempo) e nos parâmetros do contexto ecológico 
(microssistema, mesossistema, exossistema e macrosistema), e 2) discutir eventuais 
aplicações práticas e de pesquisa dessa estrutura teórica. No encontro será utilizada a 

ia metodológica dos mapas conceituais, que favorecem a aprendizagem 
significativa. As proposições da Teoria Bioecológica serão os temas gerados da ação 
pedagógica adotada. As atividades propostas serão organizadas em diferentes 

eração e apresentação dos participantes; ii) 
levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre os temas geradores 
(poderá ser utilizado um resumo disparador); iii) exposição dialogada dos conteúdos 

alavras soltas para construção de 
um mapa conceitual; v) construção coletiva de um mapa conceitual. A avaliação e 



 

acompanhamento da aprendizagem dos participantes serão verificados por meio do 
desenvolvimento da estratégia pedagóg
 
 
 

acompanhamento da aprendizagem dos participantes serão verificados por meio do 
desenvolvimento da estratégia pedagógica adotada (mapas conceituais).
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acompanhamento da aprendizagem dos participantes serão verificados por meio do 
uais). 



 

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR JUNTO ÀS QUESTÕES ÉTNICO RACIAIS
 

Ministrante: Suely Virgínia dos Santos (Mestrado em andamento em Psicologia 

 
Este minicurso diz respeito à importância da participação da Psicologia, sobretudo da 
Psicologia Social, na formação de professores/as para a implementação das Leis de 
números 10.639/04 e 11.649/08. A primeira Lei determina o ensino das histórias e 
culturas da África e ainda, da cultura afro
ensino das histórias e culturas indígenas. Entretanto, apesar dos reais esforços de 
muitos/as educadores/as, até hoje, a implementação dessas duas políticas públicas 
apresenta-se como um grande desafio. Isto porque tudo o que se refere aos indígenas 
e aos negros no Brasil remete ao preconceito racial, religioso e cultural e, obviamente, 
evidencia aspectos psicossociais difíceis de serem administrados pela docência e 
direção das escolas. Este minicurso é, portanto, uma proposta de reflexão sobre o 
quanto a Psicologia pode 
trampolins para que os/as discentes e suas famílias, bem como os/as próprios/as 
professores/as e gestores/as se compreendam como sujeitos capazes de se 
ressignificarem em função do respeito mútuo, da g
que cada pessoa precisa ter, para exercer a sua cidadania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR JUNTO ÀS QUESTÕES ÉTNICO RACIAIS

Suely Virgínia dos Santos (Mestrado em andamento em Psicologia 

e minicurso diz respeito à importância da participação da Psicologia, sobretudo da 
Social, na formação de professores/as para a implementação das Leis de 

números 10.639/04 e 11.649/08. A primeira Lei determina o ensino das histórias e 
culturas da África e ainda, da cultura afro-brasileira, enquanto que a segunda obriga o 

órias e culturas indígenas. Entretanto, apesar dos reais esforços de 
muitos/as educadores/as, até hoje, a implementação dessas duas políticas públicas 

se como um grande desafio. Isto porque tudo o que se refere aos indígenas 
l remete ao preconceito racial, religioso e cultural e, obviamente, 

evidencia aspectos psicossociais difíceis de serem administrados pela docência e 
direção das escolas. Este minicurso é, portanto, uma proposta de reflexão sobre o 
quanto a Psicologia pode contribuir, no sentido de que esses desafios sirvam de 
trampolins para que os/as discentes e suas famílias, bem como os/as próprios/as 
professores/as e gestores/as se compreendam como sujeitos capazes de se 
ressignificarem em função do respeito mútuo, da garantia de direitos e da liberdade 
que cada pessoa precisa ter, para exercer a sua cidadania. 

 

19 

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR JUNTO ÀS QUESTÕES ÉTNICO RACIAIS 

Suely Virgínia dos Santos (Mestrado em andamento em Psicologia – 
UFMG) 

e minicurso diz respeito à importância da participação da Psicologia, sobretudo da 
Social, na formação de professores/as para a implementação das Leis de 

números 10.639/04 e 11.649/08. A primeira Lei determina o ensino das histórias e 
brasileira, enquanto que a segunda obriga o 

órias e culturas indígenas. Entretanto, apesar dos reais esforços de 
muitos/as educadores/as, até hoje, a implementação dessas duas políticas públicas 

se como um grande desafio. Isto porque tudo o que se refere aos indígenas 
l remete ao preconceito racial, religioso e cultural e, obviamente, 

evidencia aspectos psicossociais difíceis de serem administrados pela docência e 
direção das escolas. Este minicurso é, portanto, uma proposta de reflexão sobre o 

contribuir, no sentido de que esses desafios sirvam de 
trampolins para que os/as discentes e suas famílias, bem como os/as próprios/as 
professores/as e gestores/as se compreendam como sujeitos capazes de se 

arantia de direitos e da liberdade 



 

 
 

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 

Ministrante: Júnia Lúcia Pena de Andrade

 
Corrobora-se o pensamento de alguns pesquisadores da área de Psicologia 
Educacional e Escolar de que o psicólogo escolar é o psicólogo que, em qualquer lugar 
ou situação, atua com as questões da educação e
irá tratar do papel do psicólogo escolar no âmbito da Assistência Social. A política 
pública da Assistência Social, além de realizar e promover ações específicas da sua 
área, necessita também da articulação com uma rede de ser
acesso aos direitos e exercício da cidadania do público atendido, ou seja, na 
perspectiva das políticas intersetoriais. Assim, a Assistência Social tem como público
alvo, dentre outros, crianças e adolescentes que vivenciam vulnerabili
violações de direitos também no âmbito educacional ou escolar. Nesse contexto, a 
política de educação e a escola enquanto espaço social
sociais que contribuem para uma maior vulnerabilidade dessa criança ou adol
mas ao mesmo tempo podem ser um espaço importante para fortalecimento do 
sujeito. Para tal, a educação e, especialmente a escola, deve se ater aos elementos 
psicossociais que perpassam o sujeito para além da sala de aula. A escola 
de vivências ativas do sujeito é um lugar que pode possibilitar reflexões e 
ressignificações. Dessa forma, é importante uma interlocução dos profissionais 
psicólogos que atuam na Assistência Social, Saúde e Educação, de forma a articular 
essas diferentes políticas públicas para que não se incorra em erros como o de 
diferentes e díspares intervenções com mesmo público
Assistência Social necessita do diálogo direto com as outras políticas e, também, a 
Educação. Porém, muitas vezes, e
ambiente escolar para receber um público estigmatizado e possibilitar intervenções 
positivas e transformadoras se torna uma prática constante da Assistência Social, em 
especial do psicólogo. Es
psicólogos e/ou futuros psicólogos que ingressando nas políticas públicas diversas da 
Assistência Social possam entender o trabalho de forma multifacetada e articulada 
com as outras políticas, e especialmente, exercendo s
atentando-se para as dimensões da aprendizagem e desenvolvimentos dos sujeitos em 
situação de vulnerabilidade social e/ou violação de direitos.
 
 
 
 
 
 

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Júnia Lúcia Pena de Andrade  (Analista de Políticas Públicas/Psicologia 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte)

se o pensamento de alguns pesquisadores da área de Psicologia 
Educacional e Escolar de que o psicólogo escolar é o psicólogo que, em qualquer lugar 
ou situação, atua com as questões da educação e escola. Assim, o presente mini
irá tratar do papel do psicólogo escolar no âmbito da Assistência Social. A política 
pública da Assistência Social, além de realizar e promover ações específicas da sua 
área, necessita também da articulação com uma rede de serviços que promovem o 
acesso aos direitos e exercício da cidadania do público atendido, ou seja, na 
perspectiva das políticas intersetoriais. Assim, a Assistência Social tem como público
alvo, dentre outros, crianças e adolescentes que vivenciam vulnerabili
violações de direitos também no âmbito educacional ou escolar. Nesse contexto, a 

a escola enquanto espaço social se apresentam como contextos 
sociais que contribuem para uma maior vulnerabilidade dessa criança ou adol
mas ao mesmo tempo podem ser um espaço importante para fortalecimento do 
sujeito. Para tal, a educação e, especialmente a escola, deve se ater aos elementos 
psicossociais que perpassam o sujeito para além da sala de aula. A escola 

ivências ativas do sujeito é um lugar que pode possibilitar reflexões e 
ressignificações. Dessa forma, é importante uma interlocução dos profissionais 
psicólogos que atuam na Assistência Social, Saúde e Educação, de forma a articular 

icas públicas para que não se incorra em erros como o de 
diferentes e díspares intervenções com mesmo público-alvo. O psicólogo inserido na 
Assistência Social necessita do diálogo direto com as outras políticas e, também, a 
Educação. Porém, muitas vezes, esse diálogo é dificultado. A sensibilização do 
ambiente escolar para receber um público estigmatizado e possibilitar intervenções 
positivas e transformadoras se torna uma prática constante da Assistência Social, em 
especial do psicólogo. Este minicurso tem como objetivo instrumentalizar os 
psicólogos e/ou futuros psicólogos que ingressando nas políticas públicas diversas da 
Assistência Social possam entender o trabalho de forma multifacetada e articulada 
com as outras políticas, e especialmente, exercendo seu papel de psicólogo escolar, 

se para as dimensões da aprendizagem e desenvolvimentos dos sujeitos em 
situação de vulnerabilidade social e/ou violação de direitos.  
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O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(Analista de Políticas Públicas/Psicologia da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte) 

se o pensamento de alguns pesquisadores da área de Psicologia 
Educacional e Escolar de que o psicólogo escolar é o psicólogo que, em qualquer lugar 

. Assim, o presente minicurso 
irá tratar do papel do psicólogo escolar no âmbito da Assistência Social. A política 
pública da Assistência Social, além de realizar e promover ações específicas da sua 

viços que promovem o 
acesso aos direitos e exercício da cidadania do público atendido, ou seja, na 
perspectiva das políticas intersetoriais. Assim, a Assistência Social tem como público-
alvo, dentre outros, crianças e adolescentes que vivenciam vulnerabilidades sociais e 
violações de direitos também no âmbito educacional ou escolar. Nesse contexto, a 

se apresentam como contextos 
sociais que contribuem para uma maior vulnerabilidade dessa criança ou adolescente, 
mas ao mesmo tempo podem ser um espaço importante para fortalecimento do 
sujeito. Para tal, a educação e, especialmente a escola, deve se ater aos elementos 
psicossociais que perpassam o sujeito para além da sala de aula. A escola como espaço 

ivências ativas do sujeito é um lugar que pode possibilitar reflexões e 
ressignificações. Dessa forma, é importante uma interlocução dos profissionais 
psicólogos que atuam na Assistência Social, Saúde e Educação, de forma a articular 

icas públicas para que não se incorra em erros como o de 
alvo. O psicólogo inserido na 

Assistência Social necessita do diálogo direto com as outras políticas e, também, a 
sse diálogo é dificultado. A sensibilização do 

ambiente escolar para receber um público estigmatizado e possibilitar intervenções 
positivas e transformadoras se torna uma prática constante da Assistência Social, em 

como objetivo instrumentalizar os 
psicólogos e/ou futuros psicólogos que ingressando nas políticas públicas diversas da 
Assistência Social possam entender o trabalho de forma multifacetada e articulada 

eu papel de psicólogo escolar, 
se para as dimensões da aprendizagem e desenvolvimentos dos sujeitos em 



 

 
 

TEORIAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS NA PRÁTICA DO PSICÓLOGO 

 

 
Partindo de um modelo de Psicologia
institucionalista, humanista (Rogers), fenomenológica (H
Psicologia da Pessoa Conc
apresentar um "Banco" de teorias, ferramentas, técnicas no fazer/prática do Psicólogo 
em contexto escolar/educacional.
diagnóstico e intervenção de m
de valores, validade e especificidade, favorecendo uma tomada de posição 
crítica. Propor novos instrumentos, de modo especial no domínio dos jogos, que 
derivem de demandas explícitas e implícitas, poden
psicólogo escolar/educacional.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORIAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS NA PRÁTICA DO PSICÓLOGO 
ESCOLAR/EDUCACIONAL 

Ministrante: Dr. Dener Luiz da Silva (UFSJ)

artindo de um modelo de Psicologia Escolar/Educacional ancorada nas perspectivas 
institucionalista, humanista (Rogers), fenomenológica (Hurssel, Stein, Giussani) e 

da Pessoa Concreta/Completa e Contextualizada (Wallon), pretende
apresentar um "Banco" de teorias, ferramentas, técnicas no fazer/prática do Psicólogo 
em contexto escolar/educacional. Discutir sobre alguns dos instrumentos de avaliação, 
diagnóstico e intervenção de modo que se verifiquem suas bases teóricas, atribuição 
de valores, validade e especificidade, favorecendo uma tomada de posição 

Propor novos instrumentos, de modo especial no domínio dos jogos, que 
derivem de demandas explícitas e implícitas, podendo ser auxiliares na prática do 
psicólogo escolar/educacional. 
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TEORIAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS NA PRÁTICA DO PSICÓLOGO 

Dener Luiz da Silva (UFSJ) 

Escolar/Educacional ancorada nas perspectivas 
urssel, Stein, Giussani) e 

reta/Completa e Contextualizada (Wallon), pretende-se 
apresentar um "Banco" de teorias, ferramentas, técnicas no fazer/prática do Psicólogo 

Discutir sobre alguns dos instrumentos de avaliação, 
suas bases teóricas, atribuição 

de valores, validade e especificidade, favorecendo uma tomada de posição 
Propor novos instrumentos, de modo especial no domínio dos jogos, que 

do ser auxiliares na prática do 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 
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A APRENDIZAGEM DO OFÍCIO DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO: TEMPOS DE 

CONSTITUIÇÃO DO INGRESSANTE NO ENSINO SUPERIOR
 

 
A entrada do estudante no Ensino Superior é um momento importante na vida do 
sujeito, com impacto nas dimensões profissional e 
geral deste estudo, de cunho qualitativo, compreender como o ingresso no Ensino 
Superior configura a constituição do sujeito como estudante, pela perspectiva teórica 
da Psicologia Escolar Crítica. Participaram desta pesquisa t
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)l. As entrevistas tiveram como 
mote o ingresso na Universidade e ocorreram em três ocasiões distintas: o início do 
primeiro semestre, o final do primeiro semestre e o início
curso. A partir dos pressupostos da Psicologia Escolar Crítica e do livro de Alain Coulon, 
“A condição de Estudante: A entrada na vida universitária”, elegemos quatro eixos de 
análise: a) Tempo da hesitação; b) Tempo do estranhament
aprendizagem e d) Tempo da afiliação. Esses tempos abordam o momento anterior à 
entrada e a escolha profissional; o estranhamento provocado pela necessidade de 
compreender regras e normas institucionais; a aprendizagem do ofício de estudante
a apropriação das normas e de questões relativas à Universidade, bem como a 
aprendizagem de conceitos científicos, relações com colegas, docentes e coordenador 
de curso. Acreditamos que a presença e o trabalho do psicólogo escolar no Ensino 
Superior mostram-se imprescindíveis neste nível de ensino que, além de envolver 
processos de escolarização e humanização, é responsável pela formação profissional 
de um cidadão, que precisa ser cuidado em seus aspectos cognitivos, afetivos, sociais, 
éticos e estéticos. 
Palavras-chave: ensino superior; psicologia escolar e educacional; ingresso; psicologia 
escolar crítica. 
 
Financiamento: CAPES 
 
 
 

A APRENDIZAGEM DO OFÍCIO DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO: TEMPOS DE 
CONSTITUIÇÃO DO INGRESSANTE NO ENSINO SUPERIOR

Larice Santos 
Universidade Federal de Uberlândia

laricesantos@yahoo.com.br
Profa. Dra. Silvia Maria Cintra da Silva

A entrada do estudante no Ensino Superior é um momento importante na vida do 
sujeito, com impacto nas dimensões profissional e pessoal. Tem-se como objetivo 
geral deste estudo, de cunho qualitativo, compreender como o ingresso no Ensino 
Superior configura a constituição do sujeito como estudante, pela perspectiva teórica 
da Psicologia Escolar Crítica. Participaram desta pesquisa três ingressantes do curso de 
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)l. As entrevistas tiveram como 
mote o ingresso na Universidade e ocorreram em três ocasiões distintas: o início do 
primeiro semestre, o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre no 
curso. A partir dos pressupostos da Psicologia Escolar Crítica e do livro de Alain Coulon, 
“A condição de Estudante: A entrada na vida universitária”, elegemos quatro eixos de 
análise: a) Tempo da hesitação; b) Tempo do estranhamento; c) Tempo da 
aprendizagem e d) Tempo da afiliação. Esses tempos abordam o momento anterior à 
entrada e a escolha profissional; o estranhamento provocado pela necessidade de 
compreender regras e normas institucionais; a aprendizagem do ofício de estudante
a apropriação das normas e de questões relativas à Universidade, bem como a 
aprendizagem de conceitos científicos, relações com colegas, docentes e coordenador 
de curso. Acreditamos que a presença e o trabalho do psicólogo escolar no Ensino 

se imprescindíveis neste nível de ensino que, além de envolver 
processos de escolarização e humanização, é responsável pela formação profissional 
de um cidadão, que precisa ser cuidado em seus aspectos cognitivos, afetivos, sociais, 

: ensino superior; psicologia escolar e educacional; ingresso; psicologia 
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A entrada do estudante no Ensino Superior é um momento importante na vida do 
se como objetivo 

geral deste estudo, de cunho qualitativo, compreender como o ingresso no Ensino 
Superior configura a constituição do sujeito como estudante, pela perspectiva teórica 

rês ingressantes do curso de 
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)l. As entrevistas tiveram como 
mote o ingresso na Universidade e ocorreram em três ocasiões distintas: o início do 

do segundo semestre no 
curso. A partir dos pressupostos da Psicologia Escolar Crítica e do livro de Alain Coulon, 
“A condição de Estudante: A entrada na vida universitária”, elegemos quatro eixos de 

o; c) Tempo da 
aprendizagem e d) Tempo da afiliação. Esses tempos abordam o momento anterior à 
entrada e a escolha profissional; o estranhamento provocado pela necessidade de 
compreender regras e normas institucionais; a aprendizagem do ofício de estudante e 
a apropriação das normas e de questões relativas à Universidade, bem como a 
aprendizagem de conceitos científicos, relações com colegas, docentes e coordenador 
de curso. Acreditamos que a presença e o trabalho do psicólogo escolar no Ensino 

se imprescindíveis neste nível de ensino que, além de envolver 
processos de escolarização e humanização, é responsável pela formação profissional 
de um cidadão, que precisa ser cuidado em seus aspectos cognitivos, afetivos, sociais, 

: ensino superior; psicologia escolar e educacional; ingresso; psicologia 



 

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR EM MINAS GERAIS 

 

A atuação do psicólogo no ensino superior constitui um campo recente de pesquisa e 
produção científica. Este estudo apresenta um recorte da investigação intitulada “A 
atuação do Psicólogo Escolar no Ensino Superior 
de atuação” que tem como objetivo conhecer e analisar a atuação de psicólogos de 
Instituições de Ensino Superior (IES) mineiras, buscando compreender em que medida 
esta se aproximadas discussões mais recentes na área de Psicologia Escolar e 
Educacional. A pesquisa, de abordagem qualitativa e fundamentada na Psicologia 
Escolar Crítica, foi desenvolvida em duas etapas de construção de informações: a) 
mapeamento das IES e dos psicólogos que nelas atuam e b) aplicação de questionário. 
O questionário abordou aspec
informações relativas ao trabalho na IES (tais como: cargo ocupado, setor, tempo de 
trabalho, tempo na área de Psicologia Escolar
ações desenvolvidas e fundamen
pelo site do Ministério de Educação (e
IES no estado de Minas Gerais e obtivemos 21 respondentes, sendo 15 do sexo 
feminino (71,43%) e seis do sexo masculino (28
Todos os psicólogos realizaram cursos de pós
trabalham em institutos federais. De modo geral, os participantes realizam trabalhos 
voltados majoritariamente aos estudantes, com esc
gestores. Desta forma, devido à recenticidade, à importância do tema e ao 
crescimento do campo de trabalho nas IES, destacamos a necessidade de mais 
pesquisas neste nível de ensino quanto à atuação dos psicólogos.
Palavras-chave: Psicologia Escolar e Educacional, Ensino Superior, atuação do 
psicólogo. 
Financiamento: FAPEMIG 

 

 

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR EM MINAS GERAIS 
UM MAPEAMENTO INICIAL 

 
Silvia Maria Cintra da Silva

Anabela Almeida Costa e Santos Peretta
Fabiana da Silva Marinho

Larice Santos
Thais de Sousa Rodrigues
Deborah Rosária Barbosa

   Aparecida Beatriz de Oliveira

A atuação do psicólogo no ensino superior constitui um campo recente de pesquisa e 
produção científica. Este estudo apresenta um recorte da investigação intitulada “A 
atuação do Psicólogo Escolar no Ensino Superior - concepções teóricas e possibilidades 

atuação” que tem como objetivo conhecer e analisar a atuação de psicólogos de 
Instituições de Ensino Superior (IES) mineiras, buscando compreender em que medida 
esta se aproximadas discussões mais recentes na área de Psicologia Escolar e 

squisa, de abordagem qualitativa e fundamentada na Psicologia 
Escolar Crítica, foi desenvolvida em duas etapas de construção de informações: a) 
mapeamento das IES e dos psicólogos que nelas atuam e b) aplicação de questionário. 
O questionário abordou aspectos como idade, sexo, formação inicial e continuada; e 
informações relativas ao trabalho na IES (tais como: cargo ocupado, setor, tempo de 

de Psicologia Escolar, trabalhos anteriores, público atendido, 
e fundamentação teórica). A partir de mapeamento realizado 

do Ministério de Educação (e-MEC) enviamos questionários virtuais para 345 
IES no estado de Minas Gerais e obtivemos 21 respondentes, sendo 15 do sexo 
feminino (71,43%) e seis do sexo masculino (28,57%) com35 anos de idade em média. 
Todos os psicólogos realizaram cursos de pós-graduação (stricto e/ou 
trabalham em institutos federais. De modo geral, os participantes realizam trabalhos 
voltados majoritariamente aos estudantes, com escassa incorporação de docentes e 

Desta forma, devido à recenticidade, à importância do tema e ao 
crescimento do campo de trabalho nas IES, destacamos a necessidade de mais 
pesquisas neste nível de ensino quanto à atuação dos psicólogos. 

: Psicologia Escolar e Educacional, Ensino Superior, atuação do 

 

 

24 
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A atuação do psicólogo no ensino superior constitui um campo recente de pesquisa e 
produção científica. Este estudo apresenta um recorte da investigação intitulada “A 

concepções teóricas e possibilidades 
atuação” que tem como objetivo conhecer e analisar a atuação de psicólogos de 

Instituições de Ensino Superior (IES) mineiras, buscando compreender em que medida 
esta se aproximadas discussões mais recentes na área de Psicologia Escolar e 

squisa, de abordagem qualitativa e fundamentada na Psicologia 
Escolar Crítica, foi desenvolvida em duas etapas de construção de informações: a) 
mapeamento das IES e dos psicólogos que nelas atuam e b) aplicação de questionário. 

tos como idade, sexo, formação inicial e continuada; e 
informações relativas ao trabalho na IES (tais como: cargo ocupado, setor, tempo de 

, trabalhos anteriores, público atendido, 
tação teórica). A partir de mapeamento realizado 

MEC) enviamos questionários virtuais para 345 
IES no estado de Minas Gerais e obtivemos 21 respondentes, sendo 15 do sexo 

,57%) com35 anos de idade em média. 
e/ou lato sensu) e 18 

trabalham em institutos federais. De modo geral, os participantes realizam trabalhos 
assa incorporação de docentes e 

Desta forma, devido à recenticidade, à importância do tema e ao 
crescimento do campo de trabalho nas IES, destacamos a necessidade de mais 

: Psicologia Escolar e Educacional, Ensino Superior, atuação do 



 

A REPRESENTAÇÃO DA ADOLESCÊNCIA PELA SOCIEDADE E SUA REPERCUSSÃO 

Este estudo refere-se a um recorte de uma pesquisa qualitativa de mestrado, 
desenvolvida em um centro socioeducativo do estado de Minas Gerais, a partir da 
realização e análise de 15 encontros efetuados nes
meses, com adolescentes sob medida socioeducativa de internação. Nestes grupos, 
apresentaram-se elementos estéticos, utilizados como mediadores de diálogos e 
reflexões grupais importantes para a medida socioeducativa, tais como relaçõe
familiares, planejamentos futuros, vivências escolares, experiências pessoais etc. O 
arcabouço para tais conversas foram a Psicologia Escolar Crítica e a Teoria Histórico
cultural. Um dos aspectos observados dizia respeito a como os jovens viviam este 
momento da vida. Foi possível notar nas falas recorrentes, de grande parte do grupo, 
que o ato infracional era comumente descrito como uma possibilidade de viver a 
plenitude da juventude, do consumo, da inconsequência e da fama. Também se 
descreviam, frequentemente, como prejudiciais à sociedade, com imutáveis condições 
de maldade e rebeldia. Em geral, meios científicos, acadêmicos e de comunicação 
relacionam este período a problemas, perigos e rebeldia, como se fossem universais, 
contribuindo para a cristali
podem incorporar esta representação, apresentando comportamentos estereotipados. 
Porém, as condições históricas e sociais tornam a adolescência diferente para cada 
situação, inviabilizando a crença de que 
que “desabrocham” natural e igualitariamente para todos. Portanto, entendemos que 
o modo de lidar como desenvolvimento e as atividades humanas constituem formas 
diversas de ser dos jovens. É preciso evitar estig
adolescente de forma contextualizada com sua realidade social, pois suas ações 
dependem das condições concretas de existência. Esta proposta de intervenção pode 
contribuir para que os jovens também compreendam que seu comportam
naturalizado e engessado, mas uma consequência de acontecimentos históricos e 
sociais, passíveis de alteração.
Palavras-chave: adolescência; juventude; formas de adolescer; Psicologia Escolar e 
Educacional. 

Financiamento: FAPEMIG 

 
 

 

A REPRESENTAÇÃO DA ADOLESCÊNCIA PELA SOCIEDADE E SUA REPERCUSSÃO 
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se a um recorte de uma pesquisa qualitativa de mestrado, 
desenvolvida em um centro socioeducativo do estado de Minas Gerais, a partir da 
realização e análise de 15 encontros efetuados nesse espaço, ao longo de quatro 
meses, com adolescentes sob medida socioeducativa de internação. Nestes grupos, 

se elementos estéticos, utilizados como mediadores de diálogos e 
reflexões grupais importantes para a medida socioeducativa, tais como relaçõe
familiares, planejamentos futuros, vivências escolares, experiências pessoais etc. O 
arcabouço para tais conversas foram a Psicologia Escolar Crítica e a Teoria Histórico
cultural. Um dos aspectos observados dizia respeito a como os jovens viviam este 

mento da vida. Foi possível notar nas falas recorrentes, de grande parte do grupo, 
que o ato infracional era comumente descrito como uma possibilidade de viver a 
plenitude da juventude, do consumo, da inconsequência e da fama. Também se 

temente, como prejudiciais à sociedade, com imutáveis condições 
de maldade e rebeldia. Em geral, meios científicos, acadêmicos e de comunicação 
relacionam este período a problemas, perigos e rebeldia, como se fossem universais, 
contribuindo para a cristalização desta ideia. Consequentemente, muitos jovens 
podem incorporar esta representação, apresentando comportamentos estereotipados. 
Porém, as condições históricas e sociais tornam a adolescência diferente para cada 
situação, inviabilizando a crença de que o adolescente possua características inatas, 
que “desabrocham” natural e igualitariamente para todos. Portanto, entendemos que 
o modo de lidar como desenvolvimento e as atividades humanas constituem formas 
diversas de ser dos jovens. É preciso evitar estigmatizações e trabalhar com o 
adolescente de forma contextualizada com sua realidade social, pois suas ações 
dependem das condições concretas de existência. Esta proposta de intervenção pode 
contribuir para que os jovens também compreendam que seu comportam
naturalizado e engessado, mas uma consequência de acontecimentos históricos e 
sociais, passíveis de alteração. 

: adolescência; juventude; formas de adolescer; Psicologia Escolar e 
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se a um recorte de uma pesquisa qualitativa de mestrado, 

desenvolvida em um centro socioeducativo do estado de Minas Gerais, a partir da 
, ao longo de quatro 

meses, com adolescentes sob medida socioeducativa de internação. Nestes grupos, 
se elementos estéticos, utilizados como mediadores de diálogos e 

reflexões grupais importantes para a medida socioeducativa, tais como relações 
familiares, planejamentos futuros, vivências escolares, experiências pessoais etc. O 
arcabouço para tais conversas foram a Psicologia Escolar Crítica e a Teoria Histórico-
cultural. Um dos aspectos observados dizia respeito a como os jovens viviam este 

mento da vida. Foi possível notar nas falas recorrentes, de grande parte do grupo, 
que o ato infracional era comumente descrito como uma possibilidade de viver a 
plenitude da juventude, do consumo, da inconsequência e da fama. Também se 

temente, como prejudiciais à sociedade, com imutáveis condições 
de maldade e rebeldia. Em geral, meios científicos, acadêmicos e de comunicação 
relacionam este período a problemas, perigos e rebeldia, como se fossem universais, 

zação desta ideia. Consequentemente, muitos jovens 
podem incorporar esta representação, apresentando comportamentos estereotipados. 
Porém, as condições históricas e sociais tornam a adolescência diferente para cada 

o adolescente possua características inatas, 
que “desabrocham” natural e igualitariamente para todos. Portanto, entendemos que 
o modo de lidar como desenvolvimento e as atividades humanas constituem formas 

matizações e trabalhar com o 
adolescente de forma contextualizada com sua realidade social, pois suas ações 
dependem das condições concretas de existência. Esta proposta de intervenção pode 
contribuir para que os jovens também compreendam que seu comportamento não é 
naturalizado e engessado, mas uma consequência de acontecimentos históricos e 

: adolescência; juventude; formas de adolescer; Psicologia Escolar e 



 

AFETIVIDADE 
CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM

A Educação Infantil, desde seu princípio, é marcada pelo binômio cuidar e educar e, 
por isso, a concepção de assistencialismo sempre 
história das creches, demonstrando que educado
promover o ensino, oferecer um ambiente afetivo e seguro onde as crianças se sintam 
aceitas e apoiadas, favorecendo sua interação com objetos e a construção do 
conhecimento. Nesta perspectiva, o objetivo dest
construído o vínculo afetivo desenvolvido na relação entre professoras, educadoras e 
crianças na Educação Infantil e qual sua importância para os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem destas. Para tal, utilizou
pesquisa, com enfoque no Estudo de Caso Etnográfico. Os participantes consistem em 
duas professoras, três educadoras e quarenta alunos com idades entre 1 e 3 anos de 
uma creche comunitária localizada na cidade de Uberlândia 
coleta de dados foi a observação participante, que possibilitou a produção de diários 
de campo e a partir destes, o material necessário para a elaboração deste estudo. 
Após, aproximadamente 48
construído entre professoras, educadoras e crianças estende
atendimento às necessidades básicas das crianças, visto que a afetividade está 
presente no cotidiano escolar, sendo percebida através da postura do professor, de 
sua prática pedagógica, e/ou 
conclui-se que a afetividade é essencial às relações humanas e que esta influencia 
sobremaneira a constituição da criança como sujeito social, além de ser extremamente 
importante para a aprendizagem e

Palavras-chave: educação infantil; afetividade; desenvolvimento; aprendizagem.
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CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
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Claudio Gonçalves Prado

desde seu princípio, é marcada pelo binômio cuidar e educar e, 
por isso, a concepção de assistencialismo sempre esteve, de certa forma, ligada à
história das creches, demonstrando que educadoras e professoras devem, além de 
promover o ensino, oferecer um ambiente afetivo e seguro onde as crianças se sintam 
aceitas e apoiadas, favorecendo sua interação com objetos e a construção do 

sta perspectiva, o objetivo deste estudo foi investigar como é 
construído o vínculo afetivo desenvolvido na relação entre professoras, educadoras e 
crianças na Educação Infantil e qual sua importância para os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem destas. Para tal, utilizou-se o método qualitativo
pesquisa, com enfoque no Estudo de Caso Etnográfico. Os participantes consistem em 
duas professoras, três educadoras e quarenta alunos com idades entre 1 e 3 anos de 
uma creche comunitária localizada na cidade de Uberlândia - MG. O instrumento de 

a de dados foi a observação participante, que possibilitou a produção de diários 
de campo e a partir destes, o material necessário para a elaboração deste estudo. 

48 horas de observação, foi possível perceber que o vínculo 
entre professoras, educadoras e crianças estende-se para além do 

atendimento às necessidades básicas das crianças, visto que a afetividade está 
presente no cotidiano escolar, sendo percebida através da postura do professor, de 
sua prática pedagógica, e/ou ainda, nas interações entre as crianças. Nesse sentido, 

se que a afetividade é essencial às relações humanas e que esta influencia 
sobremaneira a constituição da criança como sujeito social, além de ser extremamente 
importante para a aprendizagem e desenvolvimento infantis. 

: educação infantil; afetividade; desenvolvimento; aprendizagem.
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desde seu princípio, é marcada pelo binômio cuidar e educar e, 
esteve, de certa forma, ligada à 

ras e professoras devem, além de 
promover o ensino, oferecer um ambiente afetivo e seguro onde as crianças se sintam 
aceitas e apoiadas, favorecendo sua interação com objetos e a construção do 

vestigar como é 
construído o vínculo afetivo desenvolvido na relação entre professoras, educadoras e 
crianças na Educação Infantil e qual sua importância para os processos de 

se o método qualitativo de 
pesquisa, com enfoque no Estudo de Caso Etnográfico. Os participantes consistem em 
duas professoras, três educadoras e quarenta alunos com idades entre 1 e 3 anos de 

MG. O instrumento de 
a de dados foi a observação participante, que possibilitou a produção de diários 

de campo e a partir destes, o material necessário para a elaboração deste estudo. 
horas de observação, foi possível perceber que o vínculo 

se para além do 
atendimento às necessidades básicas das crianças, visto que a afetividade está 
presente no cotidiano escolar, sendo percebida através da postura do professor, de 

ainda, nas interações entre as crianças. Nesse sentido, 
se que a afetividade é essencial às relações humanas e que esta influencia 

sobremaneira a constituição da criança como sujeito social, além de ser extremamente 

: educação infantil; afetividade; desenvolvimento; aprendizagem. 



 

A IDENTIDADE DOCENTE E O AUTOCONHECIMENTO: RELAÇÕES POSSÍVEIS A PARTIR 

Estudos relacionados à identidade docente na área da 
Nóvoa e Marcelo Garcia, mostram a relação 
prática profissional. Na mesma perspectiva encontra
reflexão-sobre-a-ação no aprimoramento da prática docente. Nesta perspectiva esta 
pesquisa teve como objetivo
suas dimensões pessoais (autoconhecimento) e as dimensões profissionais 
(identidade docente) na sua formação e prática diária; e como objetivos específicos: 
avaliar a compreensão do professor reflexivo relativamente à complexidad
situações de ensino e as alternativas para enfrentá
processos reflexivos observados sobre a ação prática do professor; identificar e 
descrever as relações entre a história de vida e as práticas docentes do professor; 
avaliar a influência do autoconhecimento do professor sobre os espaços de interação 
entre suas dimensões pessoais e as dimensões profissionais da profissão docente.  
Atendendo os referenciais teóricos citados acima, a opção metodológica para o 
desenvolvimento desta pesquisa foi o modelo qualitativo, utilizando entrevistas de 
história de vida temática, registro de reflexões sobre a ação feitas pelos sujeitos e 
grupo focal. Foram selecionados cinco professores do ensino fundamental de escolas 
da rede pública da cidade de Uberaba/MG. 
histórias de vida, das reflexões sobre a ação e do grupo focal foram analisados a partir 
da análise temática segundo Bardin.  Os resultados mostraram 
aceitaram este desafio estavam dispostos a realmente apropriarem
processos de formação, e encontraram os espaços de interação entre suas dimensões 
pessoais e as dimensões profissionais da docência, contribuindo, assim, para uma 
reflexão mais aprofundada das condições 
integrantes do sistema educacional. 

Palavras-chave: autoconhecimento; identidade docente; prática docente

Financiamento: FAPEMIG 
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Estudos relacionados à identidade docente na área da Educação, tais como os de  
Nóvoa e Marcelo Garcia, mostram a relação importante entre a sua constituição e a 
prática profissional. Na mesma perspectiva encontra-se em Schön o enfoque da 

ação no aprimoramento da prática docente. Nesta perspectiva esta 
pesquisa teve como objetivo: Identificar a relação que o professor estabelece entre 
suas dimensões pessoais (autoconhecimento) e as dimensões profissionais 
(identidade docente) na sua formação e prática diária; e como objetivos específicos: 
avaliar a compreensão do professor reflexivo relativamente à complexidad
situações de ensino e as alternativas para enfrentá-las; identificar e descrever os 
processos reflexivos observados sobre a ação prática do professor; identificar e 
descrever as relações entre a história de vida e as práticas docentes do professor; 

valiar a influência do autoconhecimento do professor sobre os espaços de interação 
entre suas dimensões pessoais e as dimensões profissionais da profissão docente.  
Atendendo os referenciais teóricos citados acima, a opção metodológica para o 

to desta pesquisa foi o modelo qualitativo, utilizando entrevistas de 
história de vida temática, registro de reflexões sobre a ação feitas pelos sujeitos e 

selecionados cinco professores do ensino fundamental de escolas 
a cidade de Uberaba/MG. Os dados do material transcrito das 

histórias de vida, das reflexões sobre a ação e do grupo focal foram analisados a partir 
da análise temática segundo Bardin.  Os resultados mostraram que os professores que 

estavam dispostos a realmente apropriarem
processos de formação, e encontraram os espaços de interação entre suas dimensões 
pessoais e as dimensões profissionais da docência, contribuindo, assim, para uma 
reflexão mais aprofundada das condições de ensino e melhor diálogo com os demais 
integrantes do sistema educacional.  

: autoconhecimento; identidade docente; prática docente
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Educação, tais como os de  
importante entre a sua constituição e a 

n o enfoque da 
ação no aprimoramento da prática docente. Nesta perspectiva esta 

professor estabelece entre 
suas dimensões pessoais (autoconhecimento) e as dimensões profissionais 
(identidade docente) na sua formação e prática diária; e como objetivos específicos: 
avaliar a compreensão do professor reflexivo relativamente à complexidade das 

las; identificar e descrever os 
processos reflexivos observados sobre a ação prática do professor; identificar e 
descrever as relações entre a história de vida e as práticas docentes do professor; 

valiar a influência do autoconhecimento do professor sobre os espaços de interação 
entre suas dimensões pessoais e as dimensões profissionais da profissão docente.  
Atendendo os referenciais teóricos citados acima, a opção metodológica para o 

to desta pesquisa foi o modelo qualitativo, utilizando entrevistas de 
história de vida temática, registro de reflexões sobre a ação feitas pelos sujeitos e 

selecionados cinco professores do ensino fundamental de escolas 
Os dados do material transcrito das 

histórias de vida, das reflexões sobre a ação e do grupo focal foram analisados a partir 
que os professores que 

estavam dispostos a realmente apropriarem-se de seus 
processos de formação, e encontraram os espaços de interação entre suas dimensões 
pessoais e as dimensões profissionais da docência, contribuindo, assim, para uma 

de ensino e melhor diálogo com os demais 

: autoconhecimento; identidade docente; prática docente. 



 

A LITERATURA INFANTIL (RE)SIGNIFICANDO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
 

A Arte, em suas diferentes linguagens, além de contribuir para a formação do sujeito, é 
também um instrumento que 
profissão. Neste exercício, as queixas escolares têm sido apontadas, na literatura, 
como o principal motivo de encaminhamentos de crianças à rede pública e aos 
consultórios particulares. A partir destes 
cultural, a pesquisa aqui relatada teve como objetivo utilizar a literatura infantil para a 
elaboração de uma proposta de avaliação da leitura e escrita de crianças com queixas 
escolares de forma lúdica. A invest
municipal de Uberlândia –
iniciou-se com observações da sala de aula e conversas com a professora regente 
sobre as crianças que apresentavam dificuldade
efetuar uma análise qualitativa do desenvolvimento do processo de aprendizagem da 
leitura e escrita das crianças participantes, foram utilizados cinco livros infantis, a 
partir dos quais elaboramos atividades intera
foram convidadas a ler, escrever e desenhar de acordo com suas possibilidades, 
permitindo a observação e a compreensão acerca de aspectos ligados ao referido 
processo. Na análise, verificamos dificuldades comuns e
de palavras polissílabas e o registro das palavras em frases. Consideramos que a 
literatura infantil mostra-se um elemento mediador diferenciado para uma avaliação 
das queixas escolares, pois ao mesmo tempo em que convida a
processo de aprendizagem, também a instiga a interessar
literatura. Além disso, esta proposta de avaliação auxilia a escola a olhar para as 
possibilidades dos alunos e não para as suas faltas, como gera
 
Palavras-chave: literatura infantil; leitura e escrita; processo de aprendizagem.
 

 

 

 

 

 
A LITERATURA INFANTIL (RE)SIGNIFICANDO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Bárbara Maria Costa Silva
barbaramaria.cs@hotmail.co

 Silvia Maria Cintra da Silva
 

A Arte, em suas diferentes linguagens, além de contribuir para a formação do sujeito, é 
também um instrumento que sensibiliza o olhar do psicólogo no exercício de sua 
profissão. Neste exercício, as queixas escolares têm sido apontadas, na literatura, 
como o principal motivo de encaminhamentos de crianças à rede pública e aos 
consultórios particulares. A partir destes pressupostos e com base na Teoria Histórico
cultural, a pesquisa aqui relatada teve como objetivo utilizar a literatura infantil para a 
elaboração de uma proposta de avaliação da leitura e escrita de crianças com queixas 
escolares de forma lúdica. A investigação foi realizada em uma escola pública da rede 

– MG, com seis crianças do 2o ano da Educação Básica e 
se com observações da sala de aula e conversas com a professora regente 

sobre as crianças que apresentavam dificuldades em relação à escrita e à leitura. Para 
efetuar uma análise qualitativa do desenvolvimento do processo de aprendizagem da 
leitura e escrita das crianças participantes, foram utilizados cinco livros infantis, a 
partir dos quais elaboramos atividades interativas, individuais e grupais, em que estas 
foram convidadas a ler, escrever e desenhar de acordo com suas possibilidades, 
permitindo a observação e a compreensão acerca de aspectos ligados ao referido 
processo. Na análise, verificamos dificuldades comuns entre as crianças, como a escrita 
de palavras polissílabas e o registro das palavras em frases. Consideramos que a 

se um elemento mediador diferenciado para uma avaliação 
das queixas escolares, pois ao mesmo tempo em que convida a criança a mostrar seu 
processo de aprendizagem, também a instiga a interessar-se pela leitura e pela própria 
literatura. Além disso, esta proposta de avaliação auxilia a escola a olhar para as 
possibilidades dos alunos e não para as suas faltas, como geralmente acontece.

: literatura infantil; leitura e escrita; processo de aprendizagem.
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A Arte, em suas diferentes linguagens, além de contribuir para a formação do sujeito, é 
sensibiliza o olhar do psicólogo no exercício de sua 

profissão. Neste exercício, as queixas escolares têm sido apontadas, na literatura, 
como o principal motivo de encaminhamentos de crianças à rede pública e aos 

pressupostos e com base na Teoria Histórico-
cultural, a pesquisa aqui relatada teve como objetivo utilizar a literatura infantil para a 
elaboração de uma proposta de avaliação da leitura e escrita de crianças com queixas 

igação foi realizada em uma escola pública da rede 
ano da Educação Básica e 

se com observações da sala de aula e conversas com a professora regente 
s em relação à escrita e à leitura. Para 

efetuar uma análise qualitativa do desenvolvimento do processo de aprendizagem da 
leitura e escrita das crianças participantes, foram utilizados cinco livros infantis, a 

tivas, individuais e grupais, em que estas 
foram convidadas a ler, escrever e desenhar de acordo com suas possibilidades, 
permitindo a observação e a compreensão acerca de aspectos ligados ao referido 

ntre as crianças, como a escrita 
de palavras polissílabas e o registro das palavras em frases. Consideramos que a 

se um elemento mediador diferenciado para uma avaliação 
criança a mostrar seu 

se pela leitura e pela própria 
literatura. Além disso, esta proposta de avaliação auxilia a escola a olhar para as 

lmente acontece. 

: literatura infantil; leitura e escrita; processo de aprendizagem. 



 

APRENDIZAGEM IMPLÍCI

 

Dificuldades específicas das crianças com Dislexia
são abordadas do ponto de vista de um déficit na Aprendizagem Explícita
especial, na manipulação explícita dos sons da linguagem.
fonológico também impede a Aprendizagem Implícita
interferindo no desenvolvimento da leitura nesses sujeitos. Objetivou
metodologia e resultados das pesquisas que estabeleceram relações entre o 
componente fonológico, AI e DD. Realizou
literatura no Portal CAPES de estudos das duas últimas décadas, período de 
significativo crescimento de investigações na área. A 
quatro modelos metodológicos: 
Dinâmico (DSC); Aprendizagem de G
Tarefas Seriadas (SRTT) com predominância destes dois últimos modelos. A 
relacionada com o déficit no mecanismo
apresentariam falhas no setor da habilidade automática, tais como leitura, escrita e 
habilidades fonológicas implicando em déficits de AI para esses sujeitos. Estes déficits 
interfeririam na aquisição fonológica 
mecanismos de automaticidade, consciência fonêmica e consciência ortográfica. Idade 
e capacidade intelectual influenciariam, pois crianças mais velhas e mais 
intelectualmente avançadas tenderam a fazer melhor a
crianças mais jovens e menos intelectualmente avançadas. Existência de um déficit na 
sequência da AI pode dificultar para a pessoa com DD a aprendizagem das 
regularidades nas transições entre as letras e, por conseguinte, automati
regularidades de grafema-
de forma consciente mais estratégias de compensação para obter um desempenho 
relevante, deixando menos recursos disponíveis para outras tarefas. Essa falta de 
automatização propicia um significativo impedimento de estabelecer representações 
sólidas de palavras nos níveis fonológico e ortográfico.

Palavras-chave: aprendizagem implícita; dislexia; déficit fonológico

 

 

APRENDIZAGEM IMPLÍCITA E DISLEXIA 

 

Roseline Nascimento de Ardiles
Eda Marconi Custódio

ficuldades específicas das crianças com Dislexia do Desenvolvimento
são abordadas do ponto de vista de um déficit na Aprendizagem Explícita
especial, na manipulação explícita dos sons da linguagem. No entanto, 
fonológico também impede a Aprendizagem Implícita-AI de regularidades linguísticas, 
interferindo no desenvolvimento da leitura nesses sujeitos. Objetivou
metodologia e resultados das pesquisas que estabeleceram relações entre o 
componente fonológico, AI e DD. Realizou-se, por meio de palavras-chave, revi
literatura no Portal CAPES de estudos das duas últimas décadas, período de 
significativo crescimento de investigações na área. A maioria das pesquisas utilizou 

metodológicos: Sequencia de Aprendizagem (SL), Sistema de Controle 
Aprendizagem de Gramática Artificial (AGL); e o Tempo de Reação em 
(SRTT) com predominância destes dois últimos modelos. A 

relacionada com o déficit no mecanismo de automação indicando que crianças com DD 
apresentariam falhas no setor da habilidade automática, tais como leitura, escrita e 
habilidades fonológicas implicando em déficits de AI para esses sujeitos. Estes déficits 
interfeririam na aquisição fonológica e mecanismos de leitura fluente, tais como os 
mecanismos de automaticidade, consciência fonêmica e consciência ortográfica. Idade 
e capacidade intelectual influenciariam, pois crianças mais velhas e mais 
intelectualmente avançadas tenderam a fazer melhor as tarefas de AI do que as 
crianças mais jovens e menos intelectualmente avançadas. Existência de um déficit na 
sequência da AI pode dificultar para a pessoa com DD a aprendizagem das 
regularidades nas transições entre as letras e, por conseguinte, automati

-fonema dessas sequências. Pessoas com DD
de forma consciente mais estratégias de compensação para obter um desempenho 
relevante, deixando menos recursos disponíveis para outras tarefas. Essa falta de 

propicia um significativo impedimento de estabelecer representações 
sólidas de palavras nos níveis fonológico e ortográfico. 

aprendizagem implícita; dislexia; déficit fonológico. 
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Roseline Nascimento de Ardiles (USP) 
Eda Marconi Custódio (USP) 

do Desenvolvimento-DD geralmente 
são abordadas do ponto de vista de um déficit na Aprendizagem Explícita-AE, em 

No entanto, o déficit 
idades linguísticas, 

interferindo no desenvolvimento da leitura nesses sujeitos. Objetivou-se conhecer a 
metodologia e resultados das pesquisas que estabeleceram relações entre o 

chave, revisão de 
literatura no Portal CAPES de estudos das duas últimas décadas, período de 

maioria das pesquisas utilizou 
Sequencia de Aprendizagem (SL), Sistema de Controle 

Tempo de Reação em 
(SRTT) com predominância destes dois últimos modelos. A DD esteve 

de automação indicando que crianças com DD 
apresentariam falhas no setor da habilidade automática, tais como leitura, escrita e 
habilidades fonológicas implicando em déficits de AI para esses sujeitos. Estes déficits 

e mecanismos de leitura fluente, tais como os 
mecanismos de automaticidade, consciência fonêmica e consciência ortográfica. Idade 
e capacidade intelectual influenciariam, pois crianças mais velhas e mais 

s tarefas de AI do que as 
crianças mais jovens e menos intelectualmente avançadas. Existência de um déficit na 
sequência da AI pode dificultar para a pessoa com DD a aprendizagem das 
regularidades nas transições entre as letras e, por conseguinte, automatizar 

essoas com DD tendem a usar 
de forma consciente mais estratégias de compensação para obter um desempenho 
relevante, deixando menos recursos disponíveis para outras tarefas. Essa falta de 

propicia um significativo impedimento de estabelecer representações 

 



 

APROXIMAÇÕES ENTRE CONSTRUCIONISMO SOCIAL E EDUCAÇÃO NA 

O construcionismo social é um movimento intelectual que tem ganhado força no 
cenário científico contemporâneo, sendo possível identificar na literatura 
construcionista internacional um crescente interesse pelo campo da educação. 
Interessados nesse moviment
teve como objetivo conhecer o impacto das ideias construcionistas entre os 
pesquisadores brasileiros que estudam temas relativos à educação. 
Metodologicamente, a pesquisa se organizou a partir de uma r
investigou a associação das ideias construcionistas com a temática da educação em 
artigos científicos e teses publicadas no contexto brasileiro. O levantamento 
bibliográfico considerou os trabalhos publicados até dezembro de 2015 n
dados da Biblioteca Virtual de Saúde 
CAPES, utilizando-se os marcadores “construcionismo social” e “educação”. 
leitura dos títulos e resumos dos trabalhos identificados e considerando
pesquisa, foram selecionados um total de quatro artigos científicos, 19 dissertações e 6 
teses para análise. O foco analítico da pesquisa baseou
próprio construcionismo social e na visão da ciência como uma prática soc
busca reconhecer os processos sociais de construção do conhecimento. Essa análise 
resultou na construção de cinco categorias que apontam para diferentes possibilidades 
de uso das ideias construcionistas, a saber: a) propor uma filosofia da educaçã
sustentar metodologia de pesquisa, c) oferecer técnicas de análise, d) contribuir com 
teorias de apoio, e e) justificar práticas educativas. Essas categorias permitiram refletir 
sobre o (pouco) uso do construcionismo social em uma perspectiva filosóf
da educação; sua especial contribuição, seja metodológica, técnica ou com teorias de 
apoio, para o desenvolvimento de pesquisas e investigação sobre a educação; até, de 
forma mais restrita, sua utilização para a criação de novas práticas pedag

Palavras-chave: construcionismo social, educação, revisão da literatura.
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APROXIMAÇÕES ENTRE CONSTRUCIONISMO SOCIAL E EDUCAÇÃO NA 

BRASILEIRA 
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Universidade Federal de Uberlândia

O construcionismo social é um movimento intelectual que tem ganhado força no 
cenário científico contemporâneo, sendo possível identificar na literatura 
construcionista internacional um crescente interesse pelo campo da educação. 
Interessados nesse movimento, realizamos uma pesquisa de caráter exploratório que 
teve como objetivo conhecer o impacto das ideias construcionistas entre os 
pesquisadores brasileiros que estudam temas relativos à educação. 
Metodologicamente, a pesquisa se organizou a partir de uma revisão da literatura que 
investigou a associação das ideias construcionistas com a temática da educação em 
artigos científicos e teses publicadas no contexto brasileiro. O levantamento 
bibliográfico considerou os trabalhos publicados até dezembro de 2015 n
dados da Biblioteca Virtual de Saúde - Psicologia (BVS-PSI) e no Banco de Teses da 

os marcadores “construcionismo social” e “educação”. 
leitura dos títulos e resumos dos trabalhos identificados e considerando
pesquisa, foram selecionados um total de quatro artigos científicos, 19 dissertações e 6 
teses para análise. O foco analítico da pesquisa baseou-se no caráter construído do 
próprio construcionismo social e na visão da ciência como uma prática soc
busca reconhecer os processos sociais de construção do conhecimento. Essa análise 
resultou na construção de cinco categorias que apontam para diferentes possibilidades 
de uso das ideias construcionistas, a saber: a) propor uma filosofia da educaçã
sustentar metodologia de pesquisa, c) oferecer técnicas de análise, d) contribuir com 
teorias de apoio, e e) justificar práticas educativas. Essas categorias permitiram refletir 
sobre o (pouco) uso do construcionismo social em uma perspectiva filosóf
da educação; sua especial contribuição, seja metodológica, técnica ou com teorias de 
apoio, para o desenvolvimento de pesquisas e investigação sobre a educação; até, de 
forma mais restrita, sua utilização para a criação de novas práticas pedag

: construcionismo social, educação, revisão da literatura.
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O construcionismo social é um movimento intelectual que tem ganhado força no 
cenário científico contemporâneo, sendo possível identificar na literatura 
construcionista internacional um crescente interesse pelo campo da educação. 

o, realizamos uma pesquisa de caráter exploratório que 
teve como objetivo conhecer o impacto das ideias construcionistas entre os 
pesquisadores brasileiros que estudam temas relativos à educação. 

evisão da literatura que 
investigou a associação das ideias construcionistas com a temática da educação em 
artigos científicos e teses publicadas no contexto brasileiro. O levantamento 
bibliográfico considerou os trabalhos publicados até dezembro de 2015 no banco de 

Banco de Teses da 
os marcadores “construcionismo social” e “educação”. A partir da 

leitura dos títulos e resumos dos trabalhos identificados e considerando-se o foco da 
pesquisa, foram selecionados um total de quatro artigos científicos, 19 dissertações e 6 

se no caráter construído do 
próprio construcionismo social e na visão da ciência como uma prática social, que 
busca reconhecer os processos sociais de construção do conhecimento. Essa análise 
resultou na construção de cinco categorias que apontam para diferentes possibilidades 
de uso das ideias construcionistas, a saber: a) propor uma filosofia da educação, b) 
sustentar metodologia de pesquisa, c) oferecer técnicas de análise, d) contribuir com 
teorias de apoio, e e) justificar práticas educativas. Essas categorias permitiram refletir 
sobre o (pouco) uso do construcionismo social em uma perspectiva filosófica no campo 
da educação; sua especial contribuição, seja metodológica, técnica ou com teorias de 
apoio, para o desenvolvimento de pesquisas e investigação sobre a educação; até, de 
forma mais restrita, sua utilização para a criação de novas práticas pedagógicas. 

: construcionismo social, educação, revisão da literatura. 



 

 

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS NA INSERÇÃO DO ADOLESCENTE NO ME

O presente trabalho visa pesquisar a dicotomia existente a respeito dos adolescentes 
no mercado de trabalho. O cenário sócio
área constituem as principais relevâncias do trabalho. O método utilizado foi revisão 
de literatura em periódicos pesquisados a partir do 
palavras chave: adolescentes 
encontradas mais de 5 mil publicações
por meio dos respectivos títulos
com a temática e com a prática profissional das autoras. A histó
os primórdios o trabalho de crianças e adolescentes era destinado ao aprendizado de 
um ofício passado pelos pais e com a evolução dos modos de trabalho; na Revolução 
Industrial a conotação de trabalho ganha outra finalidade e atualment
que favorecem o trabalho juvenil permitindo a conciliação com o estudo e a vida 
social. Os achados literários revelam que o adolescente possui diversas oportunidades 
de desenvolvimento social, cognitivo e psicológico, nesta fase as mudanças 
efêmeras e o jovem varia opiniões, ideias e comportamentos de acordo com o 
ambiente em que vive. Cabe ressaltar que existe uma dicotomia a respeito do trabalho 
juvenil. Como pontos positivos e estimuladores cita
conquistar uma função remunerada, e que de certa forma canaliza a ociosidade juvenil 
para algo que lhe traga perspectiva de um futuro mais promissor. Em contrapartida
dificuldade na conciliação com os estudos regulares e redução do lazer prolongado 
constituem principais fatores negativos. Os achados literários são harmônicos à 
realidade da prática educacional das autoras, orientadoras de curso no Programa 
Jovem Aprendiz, em que os jovens de 14 a 24 anos trabalham e fazem curso 
profissionalizante, respeitando a
apesar dos aspectos negativos mencionados, a oportunidade de aprender e ordenar 
suas formas de sociabilidade amplia suas experiências e contribuem para seu processo 
de amadurecimento psicológico e intele

Palavras-chave: adolescência; dicotomia; trabalho. 

 
 
 

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS NA INSERÇÃO DO ADOLESCENTE NO ME
DE TRABALHO NA ATUALIDADE 

 

Angélica Kappel Nascimento
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O presente trabalho visa pesquisar a dicotomia existente a respeito dos adolescentes 
no mercado de trabalho. O cenário sócio-político brasileiro e a escassez de estudo na 
área constituem as principais relevâncias do trabalho. O método utilizado foi revisão 
de literatura em periódicos pesquisados a partir do site Google Scholar

adolescentes – mercado de trabalho – benefícios - malefícios, sendo 
s mais de 5 mil publicações; foram selecionados artigos com até 10 anos e 

títulos e , em seguida, os artigos que mais se relacionavam 
com a temática e com a prática profissional das autoras. A história mostra que desde 
os primórdios o trabalho de crianças e adolescentes era destinado ao aprendizado de 
um ofício passado pelos pais e com a evolução dos modos de trabalho; na Revolução 
Industrial a conotação de trabalho ganha outra finalidade e atualment
que favorecem o trabalho juvenil permitindo a conciliação com o estudo e a vida 
social. Os achados literários revelam que o adolescente possui diversas oportunidades 
de desenvolvimento social, cognitivo e psicológico, nesta fase as mudanças 
efêmeras e o jovem varia opiniões, ideias e comportamentos de acordo com o 
ambiente em que vive. Cabe ressaltar que existe uma dicotomia a respeito do trabalho 
juvenil. Como pontos positivos e estimuladores cita-se a capacidade deste adolescente 

star uma função remunerada, e que de certa forma canaliza a ociosidade juvenil 
para algo que lhe traga perspectiva de um futuro mais promissor. Em contrapartida
dificuldade na conciliação com os estudos regulares e redução do lazer prolongado 

principais fatores negativos. Os achados literários são harmônicos à 
realidade da prática educacional das autoras, orientadoras de curso no Programa 
Jovem Aprendiz, em que os jovens de 14 a 24 anos trabalham e fazem curso 
profissionalizante, respeitando a Lei Federal do Jovem Aprendiz. Pode
apesar dos aspectos negativos mencionados, a oportunidade de aprender e ordenar 
suas formas de sociabilidade amplia suas experiências e contribuem para seu processo 
de amadurecimento psicológico e intelectual.  

: adolescência; dicotomia; trabalho.  
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O presente trabalho visa pesquisar a dicotomia existente a respeito dos adolescentes 
a escassez de estudo na 

área constituem as principais relevâncias do trabalho. O método utilizado foi revisão 
site Google Scholar, através das 

malefícios, sendo 
foram selecionados artigos com até 10 anos e 

m seguida, os artigos que mais se relacionavam 
ria mostra que desde 

os primórdios o trabalho de crianças e adolescentes era destinado ao aprendizado de 
um ofício passado pelos pais e com a evolução dos modos de trabalho; na Revolução 
Industrial a conotação de trabalho ganha outra finalidade e atualmente existem leis 
que favorecem o trabalho juvenil permitindo a conciliação com o estudo e a vida 
social. Os achados literários revelam que o adolescente possui diversas oportunidades 
de desenvolvimento social, cognitivo e psicológico, nesta fase as mudanças são 
efêmeras e o jovem varia opiniões, ideias e comportamentos de acordo com o 
ambiente em que vive. Cabe ressaltar que existe uma dicotomia a respeito do trabalho 

se a capacidade deste adolescente 
star uma função remunerada, e que de certa forma canaliza a ociosidade juvenil 

para algo que lhe traga perspectiva de um futuro mais promissor. Em contrapartida, a 
dificuldade na conciliação com os estudos regulares e redução do lazer prolongado 

principais fatores negativos. Os achados literários são harmônicos à 
realidade da prática educacional das autoras, orientadoras de curso no Programa 
Jovem Aprendiz, em que os jovens de 14 a 24 anos trabalham e fazem curso 

Lei Federal do Jovem Aprendiz. Pode-se concluir que 
apesar dos aspectos negativos mencionados, a oportunidade de aprender e ordenar 
suas formas de sociabilidade amplia suas experiências e contribuem para seu processo 



 

 

A SUBJETIVIDADE DO TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR

É importante conhecer o significado do trabalho 
como uma vocação, habilidade, uma construção, dentre outros. Nesse sentido esta 
pesquisa é de abordagem qualitativa 
entre trabalho docente e a subjetividade dos professores uni
base o conceito de subjetividade social e subjetividade individual do autor González 
Rey. Esta é uma pesquisa de 
aleatoriamente e composta por dez professores universitários, 
consideração o critério de professores com menos de cinco anos de docência 
universitária e com mais de 
privada de Uberaba-MG. O instrumento de coleta de dados foi 
semiestruturada realizada na instituição de trabalho dos professores. Para o 
tratamento e análise de dados foi utilizada a Análise de Conteúdo. A maioria dos 
entrevistados iniciou seu trabalho docente em atividades realizadas no ensino básico 
devido a fatores como o acas
para a docência universitária foi desejada, seja pelo contato com os alunos ou pela 
experiência da produção pela pesquisa científica. Observamos a importância dada 
pelos professores ao aprendizado que envo
profissional também como cidadão. É possível observar nos relatos que há uma 
intensificação do trabalho docente, que extrapola as horas regulamentadas de 
trabalho, que interferem diretamente nos momentos de lazer, e que
a saúde do professor universitário e interferir na qualidade do seu trabalho. Desta 
forma, o trabalho tem uma 
desenvolvimento da subjetividade dos sujeitos
sujeito se apresenta na atuação laboral deste.

Palavras-chave: Subjetividade; Trabalho Docente; Professores Universitários. 
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É importante conhecer o significado do trabalho docente, que pode ser reconhecido 
como uma vocação, habilidade, uma construção, dentre outros. Nesse sentido esta 

sa é de abordagem qualitativa e tem como objetivo a investigação da relação 
entre trabalho docente e a subjetividade dos professores universitários. Tem como 
base o conceito de subjetividade social e subjetividade individual do autor González 

de caráter exploratório-descritiva; a amostra
e composta por dez professores universitários, 

consideração o critério de professores com menos de cinco anos de docência 
universitária e com mais de 20 anos de docência universitária de uma universidade 

MG. O instrumento de coleta de dados foi 
realizada na instituição de trabalho dos professores. Para o 

tratamento e análise de dados foi utilizada a Análise de Conteúdo. A maioria dos 
entrevistados iniciou seu trabalho docente em atividades realizadas no ensino básico 

fatores como o acaso ou a oportunidade do momento; porém
para a docência universitária foi desejada, seja pelo contato com os alunos ou pela 
experiência da produção pela pesquisa científica. Observamos a importância dada 
pelos professores ao aprendizado que envolve a formação do aluno, não só como 
profissional também como cidadão. É possível observar nos relatos que há uma 
intensificação do trabalho docente, que extrapola as horas regulamentadas de 
trabalho, que interferem diretamente nos momentos de lazer, e que isso pode agravar 
a saúde do professor universitário e interferir na qualidade do seu trabalho. Desta 

o trabalho tem uma centralidade na vida do sujeito e reflete
desenvolvimento da subjetividade dos sujeitos; pode-se dizer que a subjetividad
sujeito se apresenta na atuação laboral deste. 

: Subjetividade; Trabalho Docente; Professores Universitários. 
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docente, que pode ser reconhecido 
como uma vocação, habilidade, uma construção, dentre outros. Nesse sentido esta 

e tem como objetivo a investigação da relação 
versitários. Tem como 

base o conceito de subjetividade social e subjetividade individual do autor González 
a amostra foi selecionada 

e composta por dez professores universitários, levando em 
consideração o critério de professores com menos de cinco anos de docência 

anos de docência universitária de uma universidade 
MG. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista 

realizada na instituição de trabalho dos professores. Para o 
tratamento e análise de dados foi utilizada a Análise de Conteúdo. A maioria dos 
entrevistados iniciou seu trabalho docente em atividades realizadas no ensino básico 

porém, a transição 
para a docência universitária foi desejada, seja pelo contato com os alunos ou pela 
experiência da produção pela pesquisa científica. Observamos a importância dada 

lve a formação do aluno, não só como 
profissional também como cidadão. É possível observar nos relatos que há uma 
intensificação do trabalho docente, que extrapola as horas regulamentadas de 

isso pode agravar 
a saúde do professor universitário e interferir na qualidade do seu trabalho. Desta 

e reflete-se no 
se dizer que a subjetividade do 

: Subjetividade; Trabalho Docente; Professores Universitários.  



 

COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS NO AMBIENTE ESCOLAR: COMO OS PAIS OS 

 

A agressividade é inata, faz parte da natureza humana, mas é o ambiente, na maior 
parte das vezes, que irá determinar a forma como lidamos com essa tendência 
agressiva. De acordo com a teoria
agressividade é apenas motilidade e manifestação de estar vivo, não havendo intenção 
de ferir ou destruir. Gradualmente, a motilidade se une ao prazer e a criança, na sua 
relação com o outro, vai percebendo as 
sentindo-se responsável, tende a reparar os estragos que faz. Se o ambiente não lida 
bem com esses impulsos da criança, todo esse processo pode se tornar apenas reações 
à inadequação do ambiente. Logo, o manejo e o cui
comportamentos agressivos
processo de desenvolvimento e a literatura científica enfatiza a necessidade de se 
atentar tanto ao contexto familiar quanto ao escolar e suas inter
pretendeu compreender o posicionamento dos pais acerca de queixas escolares de 
comportamento agressivo de seus filhos. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com cinco casais de pais e uma mãe, que receberam queixa escolar 
do comportamento dos filhos. Os dados foram analisados pela metodologia de Análise 
de Conteúdo, com discussões subsidiadas pelo referencial teórico winnicottiano. Os 
resultados mostraram que quase todos os pais atribuíram a responsabilidade do 
comportamento agressivo dos filhos a eles, enquanto família, e à própria criança. 
Concluiu-se que os comportamentos agressivos infantis devem ser compreendidos de 
forma mais ampla, sendo necessário que a família e a escola reconheçam suas 
implicações e responsabilidades no
todo o desenvolvimento da criança. O estudo incentiva novos trabalhos que 
contemplem um número maior de participantes e que possam considerar um trabalho 
conjunto, que promova uma boa relação família

Palavras-chave: pais; criança; comportamento agressivo; escola.
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A agressividade é inata, faz parte da natureza humana, mas é o ambiente, na maior 
parte das vezes, que irá determinar a forma como lidamos com essa tendência 
agressiva. De acordo com a teoria do amadurecimento de Winnicott, no início, a 
agressividade é apenas motilidade e manifestação de estar vivo, não havendo intenção 
de ferir ou destruir. Gradualmente, a motilidade se une ao prazer e a criança, na sua 
relação com o outro, vai percebendo as consequências de sua impulsividade e, 

se responsável, tende a reparar os estragos que faz. Se o ambiente não lida 
bem com esses impulsos da criança, todo esse processo pode se tornar apenas reações 
à inadequação do ambiente. Logo, o manejo e o cuidado de crianças que apres
comportamentos agressivos dependem de uma série de fatores que permeiam o 
processo de desenvolvimento e a literatura científica enfatiza a necessidade de se 
atentar tanto ao contexto familiar quanto ao escolar e suas inter-relações. Este estudo 
pretendeu compreender o posicionamento dos pais acerca de queixas escolares de 
comportamento agressivo de seus filhos. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com cinco casais de pais e uma mãe, que receberam queixa escolar 

mportamento dos filhos. Os dados foram analisados pela metodologia de Análise 
de Conteúdo, com discussões subsidiadas pelo referencial teórico winnicottiano. Os 
resultados mostraram que quase todos os pais atribuíram a responsabilidade do 

essivo dos filhos a eles, enquanto família, e à própria criança. 
se que os comportamentos agressivos infantis devem ser compreendidos de 

forma mais ampla, sendo necessário que a família e a escola reconheçam suas 
implicações e responsabilidades no tocante a esses comportamentos como também a 
todo o desenvolvimento da criança. O estudo incentiva novos trabalhos que 
contemplem um número maior de participantes e que possam considerar um trabalho 
conjunto, que promova uma boa relação família-escola. 

: pais; criança; comportamento agressivo; escola. 

 
 

 

33 

COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS NO AMBIENTE ESCOLAR: COMO OS PAIS OS 

Rafaela de Fátima Moraes Maciel (UFTM) 
rafaelafmoraes@hotmail.com 

Conceição Aparecida Serralha (UFTM) 
 

A agressividade é inata, faz parte da natureza humana, mas é o ambiente, na maior 
parte das vezes, que irá determinar a forma como lidamos com essa tendência 

do amadurecimento de Winnicott, no início, a 
agressividade é apenas motilidade e manifestação de estar vivo, não havendo intenção 
de ferir ou destruir. Gradualmente, a motilidade se une ao prazer e a criança, na sua 

consequências de sua impulsividade e, 
se responsável, tende a reparar os estragos que faz. Se o ambiente não lida 

bem com esses impulsos da criança, todo esse processo pode se tornar apenas reações 
dado de crianças que apresentam 

dependem de uma série de fatores que permeiam o 
processo de desenvolvimento e a literatura científica enfatiza a necessidade de se 

elações. Este estudo 
pretendeu compreender o posicionamento dos pais acerca de queixas escolares de 
comportamento agressivo de seus filhos. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com cinco casais de pais e uma mãe, que receberam queixa escolar 

mportamento dos filhos. Os dados foram analisados pela metodologia de Análise 
de Conteúdo, com discussões subsidiadas pelo referencial teórico winnicottiano. Os 
resultados mostraram que quase todos os pais atribuíram a responsabilidade do 

essivo dos filhos a eles, enquanto família, e à própria criança. 
se que os comportamentos agressivos infantis devem ser compreendidos de 

forma mais ampla, sendo necessário que a família e a escola reconheçam suas 
tocante a esses comportamentos como também a 

todo o desenvolvimento da criança. O estudo incentiva novos trabalhos que 
contemplem um número maior de participantes e que possam considerar um trabalho 



 

CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DE DIREITO SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS NA 
UNIVERSIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR

 
 

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer e analisar as concepções de estudantes de 
um curso de Direito sobre a Política de Ações Afirmativas em uma Universidade 
Federal de Minas Gerais, especialmente em relação às cotas. A escolha deste curso 
deveu-se a um levantamento prévio da quantidade de alunos inscritos por 
modalidade, mediante informações do site da ref
o mais concorrido no âmbito do sistema de ações afirmativas. Em termos 
metodológicos, construímos um questionário para conhecermos, a partir de sete 
questões fechadas e uma aberta, as informações dos estudantes a respe
de Ações Afirmativas, Assistência Estudantil e Política de Permanência. O questionário 
foi aplicado junto a 71 estudantes do curso de Direito noturno, do terceiro e sexto 
períodos, embora tal diferença de tempo no curso não tenha sido anali
Constatamos que os estudantes se mostram favoráveis às cotas sociais, mas não às 
raciais; destacam a má qualidade da educação básica na rede pública; a necessidade 
de aperfeiçoamento do sistema de ações afirmativas e reconhecimento das 
desigualdades sociais no Brasil. Há um número reduzido de alunos que conhece e 
usufrui da Política de Permanência oferecida pela Universidade. Ressaltamos a 
necessidade de divulgar informações e promover debates sobre estas políticas. Neste 
sentido, de acordo com as con
atuação contextualizada e humanizada das práticas educativas, esta pode fomentar 
projetos no Ensino Superior que privilegiem a formação de cidadãos críticos e 
socialmente comprometidos com a comunidade

Palavras-chave: Ações afirmativas; Psicologia Escolar; Ensino Superior.
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Esta pesquisa teve como objetivo conhecer e analisar as concepções de estudantes de 
re a Política de Ações Afirmativas em uma Universidade 

Federal de Minas Gerais, especialmente em relação às cotas. A escolha deste curso 
se a um levantamento prévio da quantidade de alunos inscritos por 

modalidade, mediante informações do site da referida instituição: Direito mostrou
o mais concorrido no âmbito do sistema de ações afirmativas. Em termos 
metodológicos, construímos um questionário para conhecermos, a partir de sete 
questões fechadas e uma aberta, as informações dos estudantes a respe
de Ações Afirmativas, Assistência Estudantil e Política de Permanência. O questionário 
foi aplicado junto a 71 estudantes do curso de Direito noturno, do terceiro e sexto 
períodos, embora tal diferença de tempo no curso não tenha sido anali
Constatamos que os estudantes se mostram favoráveis às cotas sociais, mas não às 
raciais; destacam a má qualidade da educação básica na rede pública; a necessidade 
de aperfeiçoamento do sistema de ações afirmativas e reconhecimento das 

sociais no Brasil. Há um número reduzido de alunos que conhece e 
usufrui da Política de Permanência oferecida pela Universidade. Ressaltamos a 
necessidade de divulgar informações e promover debates sobre estas políticas. Neste 
sentido, de acordo com as contribuições da Psicologia Escolar Crítica, que visa uma 
atuação contextualizada e humanizada das práticas educativas, esta pode fomentar 
projetos no Ensino Superior que privilegiem a formação de cidadãos críticos e 
socialmente comprometidos com a comunidade.  
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Esta pesquisa teve como objetivo conhecer e analisar as concepções de estudantes de 
re a Política de Ações Afirmativas em uma Universidade 

Federal de Minas Gerais, especialmente em relação às cotas. A escolha deste curso 
se a um levantamento prévio da quantidade de alunos inscritos por 

erida instituição: Direito mostrou-se 
o mais concorrido no âmbito do sistema de ações afirmativas. Em termos 
metodológicos, construímos um questionário para conhecermos, a partir de sete 
questões fechadas e uma aberta, as informações dos estudantes a respeito da Política 
de Ações Afirmativas, Assistência Estudantil e Política de Permanência. O questionário 
foi aplicado junto a 71 estudantes do curso de Direito noturno, do terceiro e sexto 
períodos, embora tal diferença de tempo no curso não tenha sido analisada. 
Constatamos que os estudantes se mostram favoráveis às cotas sociais, mas não às 
raciais; destacam a má qualidade da educação básica na rede pública; a necessidade 
de aperfeiçoamento do sistema de ações afirmativas e reconhecimento das 

sociais no Brasil. Há um número reduzido de alunos que conhece e 
usufrui da Política de Permanência oferecida pela Universidade. Ressaltamos a 
necessidade de divulgar informações e promover debates sobre estas políticas. Neste 

tribuições da Psicologia Escolar Crítica, que visa uma 
atuação contextualizada e humanizada das práticas educativas, esta pode fomentar 
projetos no Ensino Superior que privilegiem a formação de cidadãos críticos e 

 



 

CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUTURO 

 

 

 

A pós-graduação stricto-sensu

pesquisa e a formação para o ensino no nível superior. Entretanto, uma análise dos 
critérios de avaliação dos programas dos cursos de pós
priorização da formação do pesquisador em detrimento da formação do professor 
universitário. O que se constata ainda hoje é que uma formação docente que 
problematize os processos de ensino e aprendizagem é praticamente inexistente nos 
cursos de pós-graduação. Diante deste cenário, o estágio de docência configura
espaço privilegiado para a formação inicial do futuro docente do ensino superior. Este 
trabalho está situado no campo teórico da Psicologia Histórico
objetivo investigar possíveis contribuições do estágio de docência para a formação 
inicial do professor universitário. A pesquisa desenvolvida foi um estudo de caso e teve 
como participante uma estagiária de docência do mestrado em Psicologia de uma 
universidade pública de Minas
participante, no início, meio e fim do semestre de realização do estágio de docência. A 
partir da leitura do conteúdo das entrevistas, foram destacados trechos significativos 
da fala da participante que compuseram três categorias de análise: 1) trajetória rumo 
ao mestrado e expectativas em relação ao estágio de docência; 2) relação com a 
supervisora de estágio e outros interlocutores; 3) o estágio de docência propriamente 
dito: bastidores, palco e púb
potencial espaço formativo e aponta a mediação, a gestão participativa, o 
protagonismo, a autonomia, a reflexão coletiva e a afetividade como dimensões 
imprescindíveis da formação do professor universitá
docência é um componente indispensável para uma formação docente ancorada no 
cotidiano e efetivamente comprometida com a realidade educacional universitária.

Palavras-chave: estágio de docência
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sensu no Brasil tem dois grandes objetivos: a formação para a 
pesquisa e a formação para o ensino no nível superior. Entretanto, uma análise dos 

dos programas dos cursos de pós-graduação indica uma 
riorização da formação do pesquisador em detrimento da formação do professor 

universitário. O que se constata ainda hoje é que uma formação docente que 
problematize os processos de ensino e aprendizagem é praticamente inexistente nos 

o. Diante deste cenário, o estágio de docência configura
espaço privilegiado para a formação inicial do futuro docente do ensino superior. Este 
trabalho está situado no campo teórico da Psicologia Histórico-Cultural e tem como 

síveis contribuições do estágio de docência para a formação 
inicial do professor universitário. A pesquisa desenvolvida foi um estudo de caso e teve 
como participante uma estagiária de docência do mestrado em Psicologia de uma 
universidade pública de Minas Gerais. Foram realizadas três entrevistas abertas com a 
participante, no início, meio e fim do semestre de realização do estágio de docência. A 
partir da leitura do conteúdo das entrevistas, foram destacados trechos significativos 

que compuseram três categorias de análise: 1) trajetória rumo 
ao mestrado e expectativas em relação ao estágio de docência; 2) relação com a 
supervisora de estágio e outros interlocutores; 3) o estágio de docência propriamente 
dito: bastidores, palco e público. A análise revela o estágio de docência como um 
potencial espaço formativo e aponta a mediação, a gestão participativa, o 
protagonismo, a autonomia, a reflexão coletiva e a afetividade como dimensões 
imprescindíveis da formação do professor universitário. Destacamos que o estágio de 
docência é um componente indispensável para uma formação docente ancorada no 
cotidiano e efetivamente comprometida com a realidade educacional universitária.

: estágio de docência; formação de professores; ensino superior.
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no Brasil tem dois grandes objetivos: a formação para a 
pesquisa e a formação para o ensino no nível superior. Entretanto, uma análise dos 

graduação indica uma 
riorização da formação do pesquisador em detrimento da formação do professor 

universitário. O que se constata ainda hoje é que uma formação docente que 
problematize os processos de ensino e aprendizagem é praticamente inexistente nos 

o. Diante deste cenário, o estágio de docência configura-se um 
espaço privilegiado para a formação inicial do futuro docente do ensino superior. Este 

Cultural e tem como 
síveis contribuições do estágio de docência para a formação 

inicial do professor universitário. A pesquisa desenvolvida foi um estudo de caso e teve 
como participante uma estagiária de docência do mestrado em Psicologia de uma 

Gerais. Foram realizadas três entrevistas abertas com a 
participante, no início, meio e fim do semestre de realização do estágio de docência. A 
partir da leitura do conteúdo das entrevistas, foram destacados trechos significativos 

que compuseram três categorias de análise: 1) trajetória rumo 
ao mestrado e expectativas em relação ao estágio de docência; 2) relação com a 
supervisora de estágio e outros interlocutores; 3) o estágio de docência propriamente 

lico. A análise revela o estágio de docência como um 
potencial espaço formativo e aponta a mediação, a gestão participativa, o 
protagonismo, a autonomia, a reflexão coletiva e a afetividade como dimensões 

rio. Destacamos que o estágio de 
docência é um componente indispensável para uma formação docente ancorada no 
cotidiano e efetivamente comprometida com a realidade educacional universitária. 

ino superior. 



 

COTAS NA UNIVERSIDADE: REFLEXÕES A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO
 

Neste trabalho apresentamos uma pesquisa cujo
estudantes compreendem seu ingresso na Universidade Federal de Uberlândia pelo 
sistema de cotas. Para tanto, realizamos entrevistas com quatro estudantes (dois do 
curso de Direito e dois do curso de Medicina) que utilizaram
ingressarem no Ensino Superior. Como substrato do trabalho, utilizamos a teoria 
histórico-cultural, considerando os aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e 
éticos que constituem o cotidiano universitário e os jovens que nele
partir das entrevistas, elaboramos três eixos de análise que auxiliaram a compreensão 
dos elementos discutidos pelos participantes: (1) o ingresso na universidade, 
considerando a chegada e a adaptação dos estudantes ao cotidiano universitá
tempo, principal mudança e demanda neste novo contexto; e (3) o preconceito quanto 
à modalidade de ingresso por cotas. As experiências dos participantes da pesquisa nos 
auxiliaram a identificar fragilidades e potências no processo de ingresso na
universidade. Compreendemos que todos os eixos de análise se traduzem em campos 
de atuação do psicólogo escolar, sendo que este pode e deve contribuir para a 
discussão das ações afirmativas, não só para que as cotas sejam compreendidas como 
instrumento que proporciona a justiça social, mas também para a ampliação de 
políticas de ações afirmativas que tenham como foco a permanência 
– destes jovens no Ensino Superior. Há a necessidade de mais estudos que 
aprofundem as discussões já empreendid
compromisso ético-político do psicólogo escolar com a questão das políticas de ações 
afirmativas, com a democratização da universidade, feita por todos e para todos, e 
com uma sociedade cada vez mais justa e igualitá

Palavras-chave: Ensino Superior; ações afirmativas; cotas; psicologia escolar
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Neste trabalho apresentamos uma pesquisa cujo objetivo foi investigar como os 
estudantes compreendem seu ingresso na Universidade Federal de Uberlândia pelo 
sistema de cotas. Para tanto, realizamos entrevistas com quatro estudantes (dois do 
curso de Direito e dois do curso de Medicina) que utilizaram este sistema para 
ingressarem no Ensino Superior. Como substrato do trabalho, utilizamos a teoria 

cultural, considerando os aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e 
éticos que constituem o cotidiano universitário e os jovens que nele 
partir das entrevistas, elaboramos três eixos de análise que auxiliaram a compreensão 
dos elementos discutidos pelos participantes: (1) o ingresso na universidade, 
considerando a chegada e a adaptação dos estudantes ao cotidiano universitá
tempo, principal mudança e demanda neste novo contexto; e (3) o preconceito quanto 
à modalidade de ingresso por cotas. As experiências dos participantes da pesquisa nos 
auxiliaram a identificar fragilidades e potências no processo de ingresso na
universidade. Compreendemos que todos os eixos de análise se traduzem em campos 
de atuação do psicólogo escolar, sendo que este pode e deve contribuir para a 
discussão das ações afirmativas, não só para que as cotas sejam compreendidas como 

e proporciona a justiça social, mas também para a ampliação de 
políticas de ações afirmativas que tenham como foco a permanência –

destes jovens no Ensino Superior. Há a necessidade de mais estudos que 
aprofundem as discussões já empreendidas e que proponham ações que auxiliem o 

político do psicólogo escolar com a questão das políticas de ações 
afirmativas, com a democratização da universidade, feita por todos e para todos, e 
com uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. 

: Ensino Superior; ações afirmativas; cotas; psicologia escolar
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objetivo foi investigar como os 

estudantes compreendem seu ingresso na Universidade Federal de Uberlândia pelo 
sistema de cotas. Para tanto, realizamos entrevistas com quatro estudantes (dois do 

este sistema para 
ingressarem no Ensino Superior. Como substrato do trabalho, utilizamos a teoria 

cultural, considerando os aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e 
 se inscrevem. A 

partir das entrevistas, elaboramos três eixos de análise que auxiliaram a compreensão 
dos elementos discutidos pelos participantes: (1) o ingresso na universidade, 
considerando a chegada e a adaptação dos estudantes ao cotidiano universitário; (2) o 
tempo, principal mudança e demanda neste novo contexto; e (3) o preconceito quanto 
à modalidade de ingresso por cotas. As experiências dos participantes da pesquisa nos 
auxiliaram a identificar fragilidades e potências no processo de ingresso na 
universidade. Compreendemos que todos os eixos de análise se traduzem em campos 
de atuação do psicólogo escolar, sendo que este pode e deve contribuir para a 
discussão das ações afirmativas, não só para que as cotas sejam compreendidas como 

e proporciona a justiça social, mas também para a ampliação de 
– com qualidade 

destes jovens no Ensino Superior. Há a necessidade de mais estudos que 
as e que proponham ações que auxiliem o 

político do psicólogo escolar com a questão das políticas de ações 
afirmativas, com a democratização da universidade, feita por todos e para todos, e 

: Ensino Superior; ações afirmativas; cotas; psicologia escolar 



 

 

CRIANÇAS “IMPERATIVAS” 

 

 

No alarmante contexto em que questões escolares têm sido tratadas como individuais, 
de bases orgânicas, ainda que sem fundamento científico; em que a produção de 
diagnósticos tem sido feita massivamente, consideramos de fundamental importância 
pesquisar, junto àqueles que estão mais próximos dos sujeitos diagnosticados com 
TDAH, quais suas percepções acerca deste fenômeno. O objetivo geral da pesquisa 
aqui relatada consistiu em analisar quais as compreensões de familiares (duas mães) e 
de profissionais (duas psicólogas, uma psicopedagoga, uma médica, uma pedagoga) 
acerca do comportamento infantil tanto considerado adequado quanto o 
comportamento da criança com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) para assim, se refletir sobre os processos
infância.  Para a realização do trabalho, utilizamos entrevistas semi
audiogravadas, baseadas em perguntas que buscaram compreender percepções das 
participantes acerca do comportamento considerado adequad
analisar as influências de tais concepções no entendimento sobre a infância, 
compreender as ligações destes conhecimentos com o processo de medicalização e 
com o diagnóstico de TDAH, a partir da teoria Histórico
Crítica. Apenas uma Psicóloga entrevistada se opõe à compreensão do TDAH como um 
transtorno. As profissionais do ambulatório voltam a atenção para questões 
educacionais e sociais apenas quando não conseguem fechar um diagnóstico de 
transtorno. As familiares percebem que as dificuldades enfrentadas por seus filhos 
acontecem especialmente na escola. A maior parte das entrevistadas considera o 
TDAH um transtorno biológico, mas reconhece a produção equivocada e massiva de 
diagnósticos, ainda que aponte a visão biologizante como concepção predominante 
para o entendimento dos fatores. Compreendemos que elementos educacionais e 
sociais são negligenciados quando se individualiza o problema enfrentado na escola 
como oriundo de um transtorno, sem analisa

Palavras-chave: TDAH; Medicalização; Infância; Psicologia Escolar; Teoria Histórico
cultural 

 

 

CRIANÇAS “IMPERATIVAS” – REFLEXÕES SOBRE TDAH E MEDICALIZAÇÃO
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No alarmante contexto em que questões escolares têm sido tratadas como individuais, 
de bases orgânicas, ainda que sem fundamento científico; em que a produção de 
diagnósticos tem sido feita massivamente, consideramos de fundamental importância 

unto àqueles que estão mais próximos dos sujeitos diagnosticados com 
TDAH, quais suas percepções acerca deste fenômeno. O objetivo geral da pesquisa 
aqui relatada consistiu em analisar quais as compreensões de familiares (duas mães) e 

s psicólogas, uma psicopedagoga, uma médica, uma pedagoga) 
acerca do comportamento infantil tanto considerado adequado quanto o 
comportamento da criança com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) para assim, se refletir sobre os processos de patologização e medicalização da 
infância.  Para a realização do trabalho, utilizamos entrevistas semi
audiogravadas, baseadas em perguntas que buscaram compreender percepções das 
participantes acerca do comportamento considerado adequado e saudável da criança, 
analisar as influências de tais concepções no entendimento sobre a infância, 
compreender as ligações destes conhecimentos com o processo de medicalização e 
com o diagnóstico de TDAH, a partir da teoria Histórico-Cultural e da Psico
Crítica. Apenas uma Psicóloga entrevistada se opõe à compreensão do TDAH como um 
transtorno. As profissionais do ambulatório voltam a atenção para questões 
educacionais e sociais apenas quando não conseguem fechar um diagnóstico de 

. As familiares percebem que as dificuldades enfrentadas por seus filhos 
acontecem especialmente na escola. A maior parte das entrevistadas considera o 
TDAH um transtorno biológico, mas reconhece a produção equivocada e massiva de 

ponte a visão biologizante como concepção predominante 
para o entendimento dos fatores. Compreendemos que elementos educacionais e 
sociais são negligenciados quando se individualiza o problema enfrentado na escola 
como oriundo de um transtorno, sem analisar outras questões que envolvem o tema. 

: TDAH; Medicalização; Infância; Psicologia Escolar; Teoria Histórico
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No alarmante contexto em que questões escolares têm sido tratadas como individuais, 
de bases orgânicas, ainda que sem fundamento científico; em que a produção de 
diagnósticos tem sido feita massivamente, consideramos de fundamental importância 

unto àqueles que estão mais próximos dos sujeitos diagnosticados com 
TDAH, quais suas percepções acerca deste fenômeno. O objetivo geral da pesquisa 
aqui relatada consistiu em analisar quais as compreensões de familiares (duas mães) e 

s psicólogas, uma psicopedagoga, uma médica, uma pedagoga) 
acerca do comportamento infantil tanto considerado adequado quanto o 
comportamento da criança com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

de patologização e medicalização da 
infância.  Para a realização do trabalho, utilizamos entrevistas semi-estruturadas e 
audiogravadas, baseadas em perguntas que buscaram compreender percepções das 

o e saudável da criança, 
analisar as influências de tais concepções no entendimento sobre a infância, 
compreender as ligações destes conhecimentos com o processo de medicalização e 

Cultural e da Psicologia Escolar 
Crítica. Apenas uma Psicóloga entrevistada se opõe à compreensão do TDAH como um 
transtorno. As profissionais do ambulatório voltam a atenção para questões 
educacionais e sociais apenas quando não conseguem fechar um diagnóstico de 

. As familiares percebem que as dificuldades enfrentadas por seus filhos 
acontecem especialmente na escola. A maior parte das entrevistadas considera o 
TDAH um transtorno biológico, mas reconhece a produção equivocada e massiva de 

ponte a visão biologizante como concepção predominante 
para o entendimento dos fatores. Compreendemos que elementos educacionais e 
sociais são negligenciados quando se individualiza o problema enfrentado na escola 

r outras questões que envolvem o tema.  

: TDAH; Medicalização; Infância; Psicologia Escolar; Teoria Histórico-



 

 

DIAGNÓSTICO ESCOLAR E DEMANDAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR: OS TEMAS DE 
RELEVÂNCIA SOCIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

 

 

O diagnóstico foi realizado nas escolas que compõem a Rede Municipal de Barbacena, 
durante o segundo semestre de 2015, 
conhecimentos para subsidiar a atuação do Setor de Psicologia da Secretaria Municipal 
de Educação a partir do ano de 2016.  Realizou
entrevistas semi-estruturad
escolas: Diretores/Vice-diretores e Técnicos em Educação. Foram entrevistadas 48 
profissionais. Na confecção dos instrumentos de pesquisa, realizou
questões em torno de três eixos: Eixo I
Família/comunidade. As informações e relatos obtidos por meio das entrevistas foram 
submetidas a métodos de análise quantitativa descritiva e qua
Análise de Conteúdo. O processo de diagnóstico envolveu 23
Municipal de Ensino. Foram realizadas 78 visitas às escolas durante o período de coleta 
de dados, que ocorreu entre setembro a dezembro de 2015. Os resultados do 
diagnóstico demonstram que temas de extrema relevância social recebem pouca 
atenção, apesar de fazerem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 
Consideramos que as escolas vivenciam um acúmulo de funções e recebem pouco 
apoio de equipe auxiliar, tais como Psicólogos e Assistentes Sociais. Considera
diagnóstico realizado como passo importante no processo de estruturação dos 
serviços e intervenções que podem ser oferecidos pelo Setor de Psicologia. Contudo, 
consideramos que são necessárias pesquisas complementares com o objetivo de 
atualizar e de amplificar a compreensã

Palavras-chave: psicologia escolar; diagnóstico escolar; educação sexual; discriminação 
racial. 
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RELEVÂNCIA SOCIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE BARBACENA
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O diagnóstico foi realizado nas escolas que compõem a Rede Municipal de Barbacena, 
durante o segundo semestre de 2015, com o objetivo de fornecer informações e 
conhecimentos para subsidiar a atuação do Setor de Psicologia da Secretaria Municipal 
de Educação a partir do ano de 2016.  Realizou-se a elaboração de dois roteiros de 

estruturadas, correspondentes a dois segmentos de profissionais das 
diretores e Técnicos em Educação. Foram entrevistadas 48 

profissionais. Na confecção dos instrumentos de pesquisa, realizou-se a articulação das 
questões em torno de três eixos: Eixo I - Escola, Eixo II - Aluno e Eixo III
Família/comunidade. As informações e relatos obtidos por meio das entrevistas foram 
submetidas a métodos de análise quantitativa descritiva e qualitativa, por meio de 

Conteúdo. O processo de diagnóstico envolveu 23 escolas da Rede 
Municipal de Ensino. Foram realizadas 78 visitas às escolas durante o período de coleta 
de dados, que ocorreu entre setembro a dezembro de 2015. Os resultados do 
diagnóstico demonstram que temas de extrema relevância social recebem pouca 

tenção, apesar de fazerem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 
Consideramos que as escolas vivenciam um acúmulo de funções e recebem pouco 
apoio de equipe auxiliar, tais como Psicólogos e Assistentes Sociais. Considera

ado como passo importante no processo de estruturação dos 
serviços e intervenções que podem ser oferecidos pelo Setor de Psicologia. Contudo, 
consideramos que são necessárias pesquisas complementares com o objetivo de 
atualizar e de amplificar a compreensão da Rede Municipal de Ensino de Barbacena.

: psicologia escolar; diagnóstico escolar; educação sexual; discriminação 
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O diagnóstico foi realizado nas escolas que compõem a Rede Municipal de Barbacena, 
com o objetivo de fornecer informações e 

conhecimentos para subsidiar a atuação do Setor de Psicologia da Secretaria Municipal 
se a elaboração de dois roteiros de 

mentos de profissionais das 
diretores e Técnicos em Educação. Foram entrevistadas 48 

se a articulação das 
Aluno e Eixo III - 

Família/comunidade. As informações e relatos obtidos por meio das entrevistas foram 
litativa, por meio de 

escolas da Rede 
Municipal de Ensino. Foram realizadas 78 visitas às escolas durante o período de coleta 
de dados, que ocorreu entre setembro a dezembro de 2015. Os resultados do 
diagnóstico demonstram que temas de extrema relevância social recebem pouca 

tenção, apesar de fazerem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 
Consideramos que as escolas vivenciam um acúmulo de funções e recebem pouco 
apoio de equipe auxiliar, tais como Psicólogos e Assistentes Sociais. Considera-se o 

ado como passo importante no processo de estruturação dos 
serviços e intervenções que podem ser oferecidos pelo Setor de Psicologia. Contudo, 
consideramos que são necessárias pesquisas complementares com o objetivo de 

o da Rede Municipal de Ensino de Barbacena. 

: psicologia escolar; diagnóstico escolar; educação sexual; discriminação 



 

 

DISCRIMINAÇÃO HOMOFÓBICA NA ESCOLA: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DO 

 

 

A homofobia pode estar presente no cotidiano escolar
psicológicas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. O presente estudo teve o 
objetivo de investigar a prevalência de violência por pares motivada por homofobia, 
caracterizando tal fenômeno em uma amostra de estudante
Fundamental. Participaram da pesquisa 60 estudantes de uma escola pública de uma 
cidade do interior de São Paulo, com média de 13,7 anos, sendo 55% (n=33) do sexo 
feminino e 45% (n=27) do masculino. Os participantes responderam a um
traduzida e adaptada para o Brasil do questionário norte americano Questionário 
sobre o Clima Escolar, permitindo a coleta de dados sobre o ambiente escolar e a 
discriminação homofóbica. A coleta de dados foi feita nas salas de aula da própria 
escola e os resultados principais apontaram um alto índice de agressões verbais, físicas 
e assédio sexual no contexto escolar devido à orientação sexual dos estudantes. 
Também apontaram que, entre os participantes, 36,7% relataram escutar algumas 
vezes comentários homofóbicos na escola usados de maneira pejorativa (tais como 
“viado, “bicha” ou “sapatão”); e 8,3% relataram ouvi
28,3% informaram que tais comentários foram feitos por vários alunos. Além disso, 
21,7% afirmaram ter falta
desconfortáveis ou inseguros dentro da escola e/ou no caminho da escola devido à 
perseguição dos colegas; e 10% reportaram ter faltado quatro ou cinco vezes. Tais 
resultados ajudam na compreensão sobre o 
brasileiras, indicando a importância de programas de prevenção a essa violência. 
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A homofobia pode estar presente no cotidiano escolar, trazendo graves consequências 
psicológicas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. O presente estudo teve o 
objetivo de investigar a prevalência de violência por pares motivada por homofobia, 
caracterizando tal fenômeno em uma amostra de estudantes do nono ano do Ensino 
Fundamental. Participaram da pesquisa 60 estudantes de uma escola pública de uma 
cidade do interior de São Paulo, com média de 13,7 anos, sendo 55% (n=33) do sexo 
feminino e 45% (n=27) do masculino. Os participantes responderam a um
traduzida e adaptada para o Brasil do questionário norte americano Questionário 
sobre o Clima Escolar, permitindo a coleta de dados sobre o ambiente escolar e a 
discriminação homofóbica. A coleta de dados foi feita nas salas de aula da própria 

ola e os resultados principais apontaram um alto índice de agressões verbais, físicas 
e assédio sexual no contexto escolar devido à orientação sexual dos estudantes. 

apontaram que, entre os participantes, 36,7% relataram escutar algumas 
ários homofóbicos na escola usados de maneira pejorativa (tais como 

“viado, “bicha” ou “sapatão”); e 8,3% relataram ouvi-los muitas vezes; sendo que 
28,3% informaram que tais comentários foram feitos por vários alunos. Além disso, 
21,7% afirmaram ter faltado às aulas duas ou três vezes por sentirem
desconfortáveis ou inseguros dentro da escola e/ou no caminho da escola devido à 
perseguição dos colegas; e 10% reportaram ter faltado quatro ou cinco vezes. Tais 
resultados ajudam na compreensão sobre o bullying homofóbico nas escolas 
brasileiras, indicando a importância de programas de prevenção a essa violência. 

violência na escola; bullying; homofobia 
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, trazendo graves consequências 
psicológicas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. O presente estudo teve o 
objetivo de investigar a prevalência de violência por pares motivada por homofobia, 

s do nono ano do Ensino 
Fundamental. Participaram da pesquisa 60 estudantes de uma escola pública de uma 
cidade do interior de São Paulo, com média de 13,7 anos, sendo 55% (n=33) do sexo 
feminino e 45% (n=27) do masculino. Os participantes responderam a uma versão 
traduzida e adaptada para o Brasil do questionário norte americano Questionário 
sobre o Clima Escolar, permitindo a coleta de dados sobre o ambiente escolar e a 
discriminação homofóbica. A coleta de dados foi feita nas salas de aula da própria 

ola e os resultados principais apontaram um alto índice de agressões verbais, físicas 
e assédio sexual no contexto escolar devido à orientação sexual dos estudantes. 

apontaram que, entre os participantes, 36,7% relataram escutar algumas 
ários homofóbicos na escola usados de maneira pejorativa (tais como 

los muitas vezes; sendo que 
28,3% informaram que tais comentários foram feitos por vários alunos. Além disso, 

do às aulas duas ou três vezes por sentirem-se 
desconfortáveis ou inseguros dentro da escola e/ou no caminho da escola devido à 
perseguição dos colegas; e 10% reportaram ter faltado quatro ou cinco vezes. Tais 

homofóbico nas escolas 
brasileiras, indicando a importância de programas de prevenção a essa violência.  



 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: 
CONTRIBUIÇÕES DA 

 

 

Com a intensificação das pol
sobre a educação inclusiva, questões como participação, direito de todos na escola 
comum, reestruturação desta, bem como da escola especial trouxeram como centro 
de discussão o Atendimento Educacional Especializado (AEE) devendo ser realizado, 
preferencialmente, nas escolas regulares de ensino. O documento traz a definição do 
público alvo do AEE, se
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Neste trabalho, o objetivo foi 
analisar a legislação que retrata as políticas públicas da educação inclusiva 
principalmente, o decreto nº 7.611 que dis
realizaram-se entrevistas com as profissionais de duas escolas públicas que atuam e 
coordenam o AEE e com professoras do ensino regular. Destacam
dificuldade de interlocução entre as modali
ensino no AEE), 2) a falta de materiais para trabalhar com a demanda, 3) o espaço 
físico inadequado, 4) a ausência de formação continuada principalmente para os 
professores do ensino regular
estudantes e à organização do plano de intervenção. Assim, pode ser averiguado que 
os escritos se diferenciam da realidade, do cotidiano encontrado nas escolas, 
considera-se que as instituições escolares precisam rever sua
para promover o acesso, o aprendizado, a igualdade de condições, reestruturando e 
reorganizado as estruturas educacionais, no sentido de efetivar a escolarização de 
todos e impedir ações segregadoras e discriminatórias. Apresentam
da psicologia escolar crítica, tendo como alicerce a perspectiva histórico
contribuir no processo de escolarização, aprendizagem e desenvolvimento desta 
demanda, na avaliação e intervenção psiocoeducacional, bem como na formaçã
docente, pois tem-se a convicção de que as reflexões sobre estas questões precisam 
ser pautas incansáveis na formação continuada dos professores.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Psicologia Escolar; Atendimento Educacional 
Especializado. 

 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR 

Viviane Prado Buiatti
vivibuiatti@hotmail.com

Com a intensificação das políticas públicas, principalmente a partir da década de 1990 
sobre a educação inclusiva, questões como participação, direito de todos na escola 

ruturação desta, bem como da escola especial trouxeram como centro 
de discussão o Atendimento Educacional Especializado (AEE) devendo ser realizado, 
preferencialmente, nas escolas regulares de ensino. O documento traz a definição do 
público alvo do AEE, sendo pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Neste trabalho, o objetivo foi 
analisar a legislação que retrata as políticas públicas da educação inclusiva 
principalmente, o decreto nº 7.611 que dispõe sobre o AEE. Acrescido 

se entrevistas com as profissionais de duas escolas públicas que atuam e 
coordenam o AEE e com professoras do ensino regular. Destacam-se nas análises: 1) a 
dificuldade de interlocução entre as modalidades de ensino (ensino da sala comum e 
ensino no AEE), 2) a falta de materiais para trabalhar com a demanda, 3) o espaço 
físico inadequado, 4) a ausência de formação continuada principalmente para os 
professores do ensino regular e 5) dificuldades referentes à avaliação educacional dos 

organização do plano de intervenção. Assim, pode ser averiguado que 
os escritos se diferenciam da realidade, do cotidiano encontrado nas escolas, 

se que as instituições escolares precisam rever suas concepções e atuação 
para promover o acesso, o aprendizado, a igualdade de condições, reestruturando e 
reorganizado as estruturas educacionais, no sentido de efetivar a escolarização de 
todos e impedir ações segregadoras e discriminatórias. Apresentam-se
da psicologia escolar crítica, tendo como alicerce a perspectiva histórico
contribuir no processo de escolarização, aprendizagem e desenvolvimento desta 
demanda, na avaliação e intervenção psiocoeducacional, bem como na formaçã

se a convicção de que as reflexões sobre estas questões precisam 
ser pautas incansáveis na formação continuada dos professores. 

: Educação Inclusiva; Psicologia Escolar; Atendimento Educacional 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: 

Viviane Prado Buiatti (UFU) 
vivibuiatti@hotmail.com 

 

a partir da década de 1990 
sobre a educação inclusiva, questões como participação, direito de todos na escola 

ruturação desta, bem como da escola especial trouxeram como centro 
de discussão o Atendimento Educacional Especializado (AEE) devendo ser realizado, 
preferencialmente, nas escolas regulares de ensino. O documento traz a definição do 

ndo pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Neste trabalho, o objetivo foi 
analisar a legislação que retrata as políticas públicas da educação inclusiva 

põe sobre o AEE. Acrescido a estas análises, 
se entrevistas com as profissionais de duas escolas públicas que atuam e 

se nas análises: 1) a 
dades de ensino (ensino da sala comum e 

ensino no AEE), 2) a falta de materiais para trabalhar com a demanda, 3) o espaço 
físico inadequado, 4) a ausência de formação continuada principalmente para os 

o educacional dos 
organização do plano de intervenção. Assim, pode ser averiguado que 

os escritos se diferenciam da realidade, do cotidiano encontrado nas escolas, e 
s concepções e atuação 

para promover o acesso, o aprendizado, a igualdade de condições, reestruturando e 
reorganizado as estruturas educacionais, no sentido de efetivar a escolarização de 

se contribuições 
da psicologia escolar crítica, tendo como alicerce a perspectiva histórico-cultural para 
contribuir no processo de escolarização, aprendizagem e desenvolvimento desta 
demanda, na avaliação e intervenção psiocoeducacional, bem como na formação 

se a convicção de que as reflexões sobre estas questões precisam 

: Educação Inclusiva; Psicologia Escolar; Atendimento Educacional 



 

 

ESTRESSORES DA ATIVIDADE DOCENTE, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E SUA RELAÇÃO 
COM IDENTIDADE PROFISSIONAL

O trabalho é um fator relevante na construção da identidade e ocupa papel central na 
vida das pessoas. Entretanto, esse trabalho pode ser algo ameaçador para a saúde 
física e emocional, ocasionando o estresse (França, 1999). A classe docente no Brasil
enfrenta processos de estresse;
uma deterioração das condições de formação e da prática profissional (Meleiro, 2002, 
citado por Lipp, 2002). Objetiva
percebidos pelos professores de ensino fundamental e médio de Uberaba/MG em seu 
ambiente de trabalho, as ações de enfrentamento desenvolvidas e sua relação com a 
formação da identidade profi
descritiva de corte transversal. A pesquisa foi composta 
semiestruturada, tendo sido aplicada em 
Fundamental e Médio do ensino público. Os professores foram convidados a 
comparecerem ao CEPPA em horário pré
dados coletados foram analisados através da análise de conteúdo temátic
das entrevistas realizadas e dos objetivos propostos foram encontradas quatro 
categorias comuns para todos os participantes dest
Identidade docente, Estressores
entrevistados demonstraram gostar da profissão exercida por eles atualmente. Nota
se que todos os sujeitos, mesmo havendo problemas no exercício de sua profissão, são 
felizes pelo que fazem. Entretanto, os problemas existentes no exercício da docência 
interferem não só na vida profissional de cada sujeito, mas também na pessoal. O
sujeitos possuem um conhecimento relativamente semelhante sobre o conceito de 
estresse, como também apontam, praticamente, os mesmos fatores desencadeadores 
do estresse. Todos os p
enfrentamento, em relação ao manejo do estresse vivido na profissão. Mas, 
aparentemente, tais recursos não estão sendo suficientes para que possam lidar 
adequadamente com este.

Palavras-chave: estresse; a

Financiamento: UFTM 

 

ESTRESSORES DA ATIVIDADE DOCENTE, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E SUA RELAÇÃO 
COM IDENTIDADE PROFISSIONAL 

Ana Cristina Coelho Oliveira
aninha_oliveira93@hotmail.com

 Helena de Ornellas Sivieri Pereira 
Catharine Gonçalves de Faria Reis (UFTM)

Eliza França

O trabalho é um fator relevante na construção da identidade e ocupa papel central na 
vida das pessoas. Entretanto, esse trabalho pode ser algo ameaçador para a saúde 

ional, ocasionando o estresse (França, 1999). A classe docente no Brasil
enfrenta processos de estresse; o professor é desvalorizado na sociedade devido a 
uma deterioração das condições de formação e da prática profissional (Meleiro, 2002, 

2002). Objetiva-se identificar os principais fatores estressores 
percebidos pelos professores de ensino fundamental e médio de Uberaba/MG em seu 
ambiente de trabalho, as ações de enfrentamento desenvolvidas e sua relação com a 
formação da identidade profissional docente. Trata-se de uma  pesquisa qualitativa 
descritiva de corte transversal. A pesquisa foi composta por 
semiestruturada, tendo sido aplicada em seis professores ativos do Ensino 
Fundamental e Médio do ensino público. Os professores foram convidados a 
comparecerem ao CEPPA em horário pré-agendado para a realização da entrevista. Os 
dados coletados foram analisados através da análise de conteúdo temátic
das entrevistas realizadas e dos objetivos propostos foram encontradas quatro 

para todos os participantes desta pesquisa: Carreira Docente
Estressores e Enfrentamento. Foi possível perceber que todos os 

trevistados demonstraram gostar da profissão exercida por eles atualmente. Nota
se que todos os sujeitos, mesmo havendo problemas no exercício de sua profissão, são 
felizes pelo que fazem. Entretanto, os problemas existentes no exercício da docência 

erem não só na vida profissional de cada sujeito, mas também na pessoal. O
sujeitos possuem um conhecimento relativamente semelhante sobre o conceito de 
estresse, como também apontam, praticamente, os mesmos fatores desencadeadores 

Todos os professores entrevistados mostraram usar recursos de 
enfrentamento, em relação ao manejo do estresse vivido na profissão. Mas, 
aparentemente, tais recursos não estão sendo suficientes para que possam lidar 

. 

: estresse; atividade docente; identidade docente. 
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ESTRESSORES DA ATIVIDADE DOCENTE, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E SUA RELAÇÃO 

Ana Cristina Coelho Oliveira (UFTM) 
aninha_oliveira93@hotmail.com 

de Ornellas Sivieri Pereira (UFTM) 
harine Gonçalves de Faria Reis (UFTM) 

Eliza França e Silva (UFTM) 
 

O trabalho é um fator relevante na construção da identidade e ocupa papel central na 
vida das pessoas. Entretanto, esse trabalho pode ser algo ameaçador para a saúde 

ional, ocasionando o estresse (França, 1999). A classe docente no Brasil 
o professor é desvalorizado na sociedade devido a 

uma deterioração das condições de formação e da prática profissional (Meleiro, 2002, 
se identificar os principais fatores estressores 

percebidos pelos professores de ensino fundamental e médio de Uberaba/MG em seu 
ambiente de trabalho, as ações de enfrentamento desenvolvidas e sua relação com a 

se de uma  pesquisa qualitativa 
 uma entrevista 

professores ativos do Ensino 
Fundamental e Médio do ensino público. Os professores foram convidados a 

agendado para a realização da entrevista. Os 
dados coletados foram analisados através da análise de conteúdo temática. A partir 
das entrevistas realizadas e dos objetivos propostos foram encontradas quatro 

Carreira Docente, 
Enfrentamento. Foi possível perceber que todos os 

trevistados demonstraram gostar da profissão exercida por eles atualmente. Nota-
se que todos os sujeitos, mesmo havendo problemas no exercício de sua profissão, são 
felizes pelo que fazem. Entretanto, os problemas existentes no exercício da docência 

erem não só na vida profissional de cada sujeito, mas também na pessoal. Os 
sujeitos possuem um conhecimento relativamente semelhante sobre o conceito de 
estresse, como também apontam, praticamente, os mesmos fatores desencadeadores 

rofessores entrevistados mostraram usar recursos de 
enfrentamento, em relação ao manejo do estresse vivido na profissão. Mas, 
aparentemente, tais recursos não estão sendo suficientes para que possam lidar 



 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM PSICOLOGIA ESCOLAR: POSSIBILIDADE DE 

A produção em Psicologia Escolar e 
décadas; no entanto, ainda com escassas produções sobre a formação continuada do 
psicólogo escolar. Diante da formação generalista oferecida nos cursos de graduação 
em Psicologia e dos desafios enfrentados pelos psicólogos na sua prática cotidiana, 
compreendemos que a formação continuada do psicólogo precisa considerar o cenário 
complexo e multifacetado das instituições educacionais. Deste modo, o objetivo deste 
trabalho foi conhecer e analisar as necessidades de formação continuada de quatro 
psicólogos que trabalham com demandas escolares, a partir de sua formação inicial, 
prática e experiências de formação continuada, na região do Triângulo Mineiro. Para a 
construção das informações da pesquisa, realizamos entrevistas semiestruturadas com 
quatro psicólogos que trabalham com demandas escolares e também elaboramos um 
diário de campo. A elaboração deste estudo e a compreensão dos fenômenos na 
análise de dados foram subsidiadas pelos
partir das análises entendemos que a formação continuada pode ser considerada uma 
ferramenta para a transformação de práticas; contudo, precisa estar atrelada a um 
referencial teórico crítico, capaz de apreen
presente nos espaços e nas relações escolares. Neste sentido, percebemos que alguns 
psicólogos ainda não conseguiram se apropriar de tais referenciais, mantendo uma 
prática pouco transformadora e buscando por uma fo
ajudado de modo incipiente tal processo. Destacamos
públicas para assegurar sua participação junto às equipes escolares, desconhecimento 
da comunidade escolar quanto ao seu papel e condições precári
comprometem a busca por uma formação continuada. Assim, consideramos válidas 
maiores ações de mobilização por parte dos conselhos de classe e entidades de 
representação como a ABRAPEE e sindicatos, bem como as universidades, para a 
promoção de ações voltadas a uma formação continuada que possibilite práticas 
efetivamente transformadoras.

Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; formação continuada; atuação do 
psicólogo 

 
 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM PSICOLOGIA ESCOLAR: POSSIBILIDADE DE 
TRANSFORMAÇÃO DE PRÁTICAS 

 

Janaína Aparecida Silva Lopes
janaina.psicologia@yahoo.com.br

Silvia Maria Cintra da Silva

A produção em Psicologia Escolar e Educacional tem sido vasta nas ú
décadas; no entanto, ainda com escassas produções sobre a formação continuada do 
psicólogo escolar. Diante da formação generalista oferecida nos cursos de graduação 

a e dos desafios enfrentados pelos psicólogos na sua prática cotidiana, 
compreendemos que a formação continuada do psicólogo precisa considerar o cenário 
complexo e multifacetado das instituições educacionais. Deste modo, o objetivo deste 

ecer e analisar as necessidades de formação continuada de quatro 
psicólogos que trabalham com demandas escolares, a partir de sua formação inicial, 
prática e experiências de formação continuada, na região do Triângulo Mineiro. Para a 

ções da pesquisa, realizamos entrevistas semiestruturadas com 
quatro psicólogos que trabalham com demandas escolares e também elaboramos um 
diário de campo. A elaboração deste estudo e a compreensão dos fenômenos na 
análise de dados foram subsidiadas pelos pressupostos da Psicologia Escolar Crítica.  A 
partir das análises entendemos que a formação continuada pode ser considerada uma 
ferramenta para a transformação de práticas; contudo, precisa estar atrelada a um 
referencial teórico crítico, capaz de apreender o movimento dialético, contraditório 
presente nos espaços e nas relações escolares. Neste sentido, percebemos que alguns 
psicólogos ainda não conseguiram se apropriar de tais referenciais, mantendo uma 
prática pouco transformadora e buscando por uma formação continuada que tem 
ajudado de modo incipiente tal processo. Destacamos ainda, que a falta de políticas 
públicas para assegurar sua participação junto às equipes escolares, desconhecimento 
da comunidade escolar quanto ao seu papel e condições precári
comprometem a busca por uma formação continuada. Assim, consideramos válidas 
maiores ações de mobilização por parte dos conselhos de classe e entidades de 
representação como a ABRAPEE e sindicatos, bem como as universidades, para a 

de ações voltadas a uma formação continuada que possibilite práticas 
efetivamente transformadoras. 

: psicologia escolar e educacional; formação continuada; atuação do 
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FORMAÇÃO CONTINUADA EM PSICOLOGIA ESCOLAR: POSSIBILIDADE DE 

Janaína Aparecida Silva Lopes (UFU) 
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Silvia Maria Cintra da Silva (UFU) 
 

Educacional tem sido vasta nas últimas três 
décadas; no entanto, ainda com escassas produções sobre a formação continuada do 
psicólogo escolar. Diante da formação generalista oferecida nos cursos de graduação 

a e dos desafios enfrentados pelos psicólogos na sua prática cotidiana, 
compreendemos que a formação continuada do psicólogo precisa considerar o cenário 
complexo e multifacetado das instituições educacionais. Deste modo, o objetivo deste 

ecer e analisar as necessidades de formação continuada de quatro 
psicólogos que trabalham com demandas escolares, a partir de sua formação inicial, 
prática e experiências de formação continuada, na região do Triângulo Mineiro. Para a 

ções da pesquisa, realizamos entrevistas semiestruturadas com 
quatro psicólogos que trabalham com demandas escolares e também elaboramos um 
diário de campo. A elaboração deste estudo e a compreensão dos fenômenos na 

pressupostos da Psicologia Escolar Crítica.  A 
partir das análises entendemos que a formação continuada pode ser considerada uma 
ferramenta para a transformação de práticas; contudo, precisa estar atrelada a um 

der o movimento dialético, contraditório 
presente nos espaços e nas relações escolares. Neste sentido, percebemos que alguns 
psicólogos ainda não conseguiram se apropriar de tais referenciais, mantendo uma 

rmação continuada que tem 
ainda, que a falta de políticas 

públicas para assegurar sua participação junto às equipes escolares, desconhecimento 
da comunidade escolar quanto ao seu papel e condições precárias de trabalho 
comprometem a busca por uma formação continuada. Assim, consideramos válidas 
maiores ações de mobilização por parte dos conselhos de classe e entidades de 
representação como a ABRAPEE e sindicatos, bem como as universidades, para a 

de ações voltadas a uma formação continuada que possibilite práticas 

: psicologia escolar e educacional; formação continuada; atuação do 



 

 
FORMAÇÃO DO EDUCADOR: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS 

 

 

Há muito se tem falado sobre as vantagens do Portfólio como um instrumento 

formativo de avaliação da aprendizagem, mas sabemos que as indagações acerca de 

como ocorre a sua construção ainda são questões pouco discutidas. Esse fato, atrelado 

a polêmicas discussões sobre a Educação a Distância, motivou

estudo. Trata-se de uma pesquisa sobre o Portfólio na EaD 

representações sociais dos licenciandos em Ciências Biológicas. Os sujeitos da pesquisa 

foram 150 alunos do curso de

cursando as etapas finais da sua formação. O trabalho tinha como objetivo identificar e 

analisar as Representações Sociais que os alunos do curso de Ciências Biológicas, na 

modalidade a distância, de uma

realização do Portfólio como instrumento de avaliação formativa. 

realizou-se durante os encontros presenciais previstos pelo curso e incluiu a aplicação 

de um questionário e a técnica de A

software EVOC (Ensemble L'analyse des programmes des évocations Permettant de 

Verges , versão 2002), que buscava identificar, nas representações, os elementos 

centrais e periféricos. As análises, de caráter descritivo, incluíram também o cálculo de 

medidas estatísticas em situações que fossem possíveis. Além do respaldo da Teoria 

das Representações Sociai

de conteúdo de Bardin (2009). Quanto 

pesquisa, pode-se dizer que a construção do Portfólio, no curso de Ciências Biológicas 

da Universidade mineira, apres

de avaliação formativa. Porém, 

sobre a construção do Portfólio, visando um maior conhecimento sobre esse sistema 

de avaliação formativo, já que, ao mesm

que podem dificultar sua prática pelos próprios alunos.

Palavras-chave: portfólio; avaliação formativa; representações sociais. 
 

 

FORMAÇÃO DO EDUCADOR: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS LICENCIANDOS EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Ricardo Baratella

Vania Maria de Oliveira Vieira

gestor.cienciasbiologicas@uniube.br

Há muito se tem falado sobre as vantagens do Portfólio como um instrumento 

formativo de avaliação da aprendizagem, mas sabemos que as indagações acerca de 

como ocorre a sua construção ainda são questões pouco discutidas. Esse fato, atrelado 

cussões sobre a Educação a Distância, motivou-nos a realizar este 

se de uma pesquisa sobre o Portfólio na EaD - um estudo das 

representações sociais dos licenciandos em Ciências Biológicas. Os sujeitos da pesquisa 

foram 150 alunos do curso de Ciências Biológicas, na modalidade EaD, que estavam 

cursando as etapas finais da sua formação. O trabalho tinha como objetivo identificar e 

analisar as Representações Sociais que os alunos do curso de Ciências Biológicas, na 

modalidade a distância, de uma Universidade mineira, estão construindo sobre a 

realização do Portfólio como instrumento de avaliação formativa. A coleta dos dados

durante os encontros presenciais previstos pelo curso e incluiu a aplicação 

de um questionário e a técnica de Associações Livres de Palavras, tratadas

Ensemble L'analyse des programmes des évocations Permettant de 

que buscava identificar, nas representações, os elementos 

centrais e periféricos. As análises, de caráter descritivo, incluíram também o cálculo de 

medidas estatísticas em situações que fossem possíveis. Além do respaldo da Teoria 

das Representações Sociais e do Núcleo Central, tomamos como referência a análise 

de conteúdo de Bardin (2009). Quanto às conclusões e considerações advindas desta 

que a construção do Portfólio, no curso de Ciências Biológicas 

da Universidade mineira, apresenta elementos que o caracterizam como instrumento 

de avaliação formativa. Porém, sugerem-se à instituição estudos mais sistematizados 

sobre a construção do Portfólio, visando um maior conhecimento sobre esse sistema 

de avaliação formativo, já que, ao mesmo tempo, esse processo cria representações 

que podem dificultar sua prática pelos próprios alunos. 

: portfólio; avaliação formativa; representações sociais. 
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LICENCIANDOS EM 

Ricardo Baratella (UNIUBE) 

Vania Maria de Oliveira Vieira (UNIUBE) 

gestor.cienciasbiologicas@uniube.br 

Há muito se tem falado sobre as vantagens do Portfólio como um instrumento 

formativo de avaliação da aprendizagem, mas sabemos que as indagações acerca de 

como ocorre a sua construção ainda são questões pouco discutidas. Esse fato, atrelado 

nos a realizar este 

um estudo das 

representações sociais dos licenciandos em Ciências Biológicas. Os sujeitos da pesquisa 

Ciências Biológicas, na modalidade EaD, que estavam 

cursando as etapas finais da sua formação. O trabalho tinha como objetivo identificar e 

analisar as Representações Sociais que os alunos do curso de Ciências Biológicas, na 

Universidade mineira, estão construindo sobre a 

A coleta dos dados 

durante os encontros presenciais previstos pelo curso e incluiu a aplicação 

ssociações Livres de Palavras, tratadas pelo 

Ensemble L'analyse des programmes des évocations Permettant de 

que buscava identificar, nas representações, os elementos 

centrais e periféricos. As análises, de caráter descritivo, incluíram também o cálculo de 

medidas estatísticas em situações que fossem possíveis. Além do respaldo da Teoria 

s e do Núcleo Central, tomamos como referência a análise 

conclusões e considerações advindas desta 

que a construção do Portfólio, no curso de Ciências Biológicas 

enta elementos que o caracterizam como instrumento 

à instituição estudos mais sistematizados 

sobre a construção do Portfólio, visando um maior conhecimento sobre esse sistema 

o tempo, esse processo cria representações 

: portfólio; avaliação formativa; representações sociais.  



 

 

INCLUSÃO NA IMPOSSIBILIDADE DA EDUCAÇÃO

A educação inclusiva ou democrática se apresenta como fonte de indagações e 
polêmicas, sendo que ao longo da história, movimentos políticos que visavam
inclusão resultaram em exclusão. É questionando a possibilidade de uma escola sem 
exclusão que nos deparamos com a constante coexistência de mecanismos de inclusão 
e de exclusão simultaneamente nas mesmas experiências
o impossível da educação. Freud r
insistência de resultados que não são plenamente satisfatórios, ou seja, há sempre um 
resto que escapa ao processo civilizatório, gerando mal
propostas de soluções. O ideal do “para tod
universalidade, traz o problema da efetivação da inclusão, uma vez que a educação, 
paradoxalmente, apresenta um ideal de formação baseado na padronização e, ao 
mesmo tempo, evidencia um campo de intensa diversidade. 
fundamenta a proposta de inclusão, tendo neste princípio a superação de paradigmas 
baseados no conceito de normalidade, o que exige da escola uma nova resposta a essa 
diversidade, que ultrapasse a linguagem do déficit e construa um espaço o
diferença possa manifestar e fazer laço social. Nas vivências escolares pode
observar que algumas diferenças apresentadas pelos alunos são aceitáveis, servindo 
como um laço entre a singularidade do aluno e o social da escola, e outras carregam a 
marca do insuportável da convivência, tornando um problema na escola.  Nesta 
perspectiva, por meio da conversação com professores, questionou
bem” na vivência da diversidade escolar, selecionando para estudo de caso os alunos 
com maiores dificuldades no processo de inclusão. 
entrevista clínica de orientação psicanalítica e do diagnóstico clínico pedagógico, foi 
proposto investigar a singularidade de cada caso, recorrendo
sintoma para a intervenção nas dificuldades do processo inclusivo destes alunos. A 
presente pesquisa evidencia que é a partir da singularidade do caso que se pode fazer 
inclusão nas impossibilidades da educação, numa adequação do universal da política 
ao particular de cada escola e ao singular de cada sujeito. 

Palavras chave: Inclusão educacional; Psicanálise; Singularidade; Sintoma.  

 
 

INCLUSÃO NA IMPOSSIBILIDADE DA EDUCAÇÃO 
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Ana Lydia Santiago (Orientadora)

A educação inclusiva ou democrática se apresenta como fonte de indagações e 
polêmicas, sendo que ao longo da história, movimentos políticos que visavam

exclusão. É questionando a possibilidade de uma escola sem 
exclusão que nos deparamos com a constante coexistência de mecanismos de inclusão 
e de exclusão simultaneamente nas mesmas experiências; essa contradição evidencia 
o impossível da educação. Freud refere-se à impossibilidade da educação como a 
insistência de resultados que não são plenamente satisfatórios, ou seja, há sempre um 
resto que escapa ao processo civilizatório, gerando mal-estar e demandando novas 
propostas de soluções. O ideal do “para todos”, comum à política na sua 
universalidade, traz o problema da efetivação da inclusão, uma vez que a educação, 
paradoxalmente, apresenta um ideal de formação baseado na padronização e, ao 
mesmo tempo, evidencia um campo de intensa diversidade. O princípio
fundamenta a proposta de inclusão, tendo neste princípio a superação de paradigmas 
baseados no conceito de normalidade, o que exige da escola uma nova resposta a essa 
diversidade, que ultrapasse a linguagem do déficit e construa um espaço o
diferença possa manifestar e fazer laço social. Nas vivências escolares pode
observar que algumas diferenças apresentadas pelos alunos são aceitáveis, servindo 
como um laço entre a singularidade do aluno e o social da escola, e outras carregam a 

arca do insuportável da convivência, tornando um problema na escola.  Nesta 
da conversação com professores, questionou-se o que “não vai 

bem” na vivência da diversidade escolar, selecionando para estudo de caso os alunos 
ificuldades no processo de inclusão. Nos casos estudados, através da 

entrevista clínica de orientação psicanalítica e do diagnóstico clínico pedagógico, foi 
investigar a singularidade de cada caso, recorrendo-se à concepção clínica do 

a intervenção nas dificuldades do processo inclusivo destes alunos. A 
presente pesquisa evidencia que é a partir da singularidade do caso que se pode fazer 
inclusão nas impossibilidades da educação, numa adequação do universal da política 

cada escola e ao singular de cada sujeito.  

: Inclusão educacional; Psicanálise; Singularidade; Sintoma.  
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A educação inclusiva ou democrática se apresenta como fonte de indagações e 
polêmicas, sendo que ao longo da história, movimentos políticos que visavam a 

exclusão. É questionando a possibilidade de uma escola sem 
exclusão que nos deparamos com a constante coexistência de mecanismos de inclusão 

essa contradição evidencia 
se à impossibilidade da educação como a 

insistência de resultados que não são plenamente satisfatórios, ou seja, há sempre um 
estar e demandando novas 

política na sua 
universalidade, traz o problema da efetivação da inclusão, uma vez que a educação, 
paradoxalmente, apresenta um ideal de formação baseado na padronização e, ao 

O princípio da diversidade 
fundamenta a proposta de inclusão, tendo neste princípio a superação de paradigmas 
baseados no conceito de normalidade, o que exige da escola uma nova resposta a essa 
diversidade, que ultrapasse a linguagem do déficit e construa um espaço onde a 
diferença possa manifestar e fazer laço social. Nas vivências escolares pode-se 
observar que algumas diferenças apresentadas pelos alunos são aceitáveis, servindo 
como um laço entre a singularidade do aluno e o social da escola, e outras carregam a 

arca do insuportável da convivência, tornando um problema na escola.  Nesta 
se o que “não vai 

bem” na vivência da diversidade escolar, selecionando para estudo de caso os alunos 
Nos casos estudados, através da 

entrevista clínica de orientação psicanalítica e do diagnóstico clínico pedagógico, foi 
concepção clínica do 

a intervenção nas dificuldades do processo inclusivo destes alunos. A 
presente pesquisa evidencia que é a partir da singularidade do caso que se pode fazer 
inclusão nas impossibilidades da educação, numa adequação do universal da política 

: Inclusão educacional; Psicanálise; Singularidade; Sintoma.   



 

 
 

INTEFACE DA PSICANÁLISE E DA EDUCAÇÃO NAS PESQUISAS SOBRE O MAL

 
Este resumo é produto de uma pesquisa que buscou compreender a questão do mal
estar entre professores do ensino médio. A problemática consistiu em buscar os 
determinantes associados a esse mal
pesquisa, foi analisado a partir do referencial da Psicanálise Freudiana, sendo 
entendido como uma expressão de um mal
obra de Freud “O mal-estar na civilização” foi adotada como referência para pensar o 
mal estar na sociedade cont
Filosofia de Nietzsche para compreender o processo de mudança de valores culturais 
que atingem a sociedade, e dessa forma as instituições escolares. Foi realizada uma 
pesquisa empírica com caráter qualitativ
fontes orais, frutos de entrevistas realizadas com os professores do ensino médio do 
município de Uberlândia. Os resultados confirmaram outras pesquisas atuais da área 
da Psicologia e da Educação, revelando que o
exercício no magistério. Esse mal
psíquico entre os docentes, pela apatia e desinteresse pela profissão, a perda do 
sentido em ensinar e as recorrentes queixas em rel
revelaram ainda que o mal
questões como o questionamento da autoridade docente e ao processo de 
depreciação de alguns valores tradicionais no campo educacional, o q
demandas pedagógicas e exige ainda, do professor, uma espécie de adaptação, para 
qual nem todos os docentes estão preparados. Ao final, propõe
respeito da formação docente e sobre os novos cenários que abrangem as inst
escolares. A pesquisa foi referenciada por uma interface de estudo entre a Psicanálise 
e a Educação. 
 

Palavras-chave: Psicologia da Educação; Psicanálise; mal

Agência financiadora: FAPEG 

 
 
 
 
 

INTEFACE DA PSICANÁLISE E DA EDUCAÇÃO NAS PESQUISAS SOBRE O MAL
ENTRE PROFESSORES 

Yara Magalhães dos Santos
yaramag.ufu@gmail.com

Este resumo é produto de uma pesquisa que buscou compreender a questão do mal
estar entre professores do ensino médio. A problemática consistiu em buscar os 
determinantes associados a esse mal-estar. O mal-estar entre os professores, nesta 

alisado a partir do referencial da Psicanálise Freudiana, sendo 
entendido como uma expressão de um mal-estar social e cultural maior. A célebre 

estar na civilização” foi adotada como referência para pensar o 
mal estar na sociedade contemporânea de uma forma geral. Apoiou
Filosofia de Nietzsche para compreender o processo de mudança de valores culturais 
que atingem a sociedade, e dessa forma as instituições escolares. Foi realizada uma 
pesquisa empírica com caráter qualitativo de análise. A investigação foi baseada em 
fontes orais, frutos de entrevistas realizadas com os professores do ensino médio do 
município de Uberlândia. Os resultados confirmaram outras pesquisas atuais da área 
da Psicologia e da Educação, revelando que o mal-estar atinge muitos professores em 

o magistério. Esse mal-estar no magistério se manifesta pelo adoecimento 
psíquico entre os docentes, pela apatia e desinteresse pela profissão, a perda do 
sentido em ensinar e as recorrentes queixas em relação à profissão. Os resultados 
revelaram ainda que o mal-estar entre os professores entrevistados estava associado a 
questões como o questionamento da autoridade docente e ao processo de 
depreciação de alguns valores tradicionais no campo educacional, o que reconfigura as 
demandas pedagógicas e exige ainda, do professor, uma espécie de adaptação, para 
qual nem todos os docentes estão preparados. Ao final, propõe-se uma reflexão a 
respeito da formação docente e sobre os novos cenários que abrangem as inst
escolares. A pesquisa foi referenciada por uma interface de estudo entre a Psicanálise 

chave: Psicologia da Educação; Psicanálise; mal-estar docente; mal

Agência financiadora: FAPEG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás
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Este resumo é produto de uma pesquisa que buscou compreender a questão do mal-
estar entre professores do ensino médio. A problemática consistiu em buscar os 

estar entre os professores, nesta 
alisado a partir do referencial da Psicanálise Freudiana, sendo 

estar social e cultural maior. A célebre 
estar na civilização” foi adotada como referência para pensar o 

emporânea de uma forma geral. Apoiou-se ainda na 
Filosofia de Nietzsche para compreender o processo de mudança de valores culturais 
que atingem a sociedade, e dessa forma as instituições escolares. Foi realizada uma 

o de análise. A investigação foi baseada em 
fontes orais, frutos de entrevistas realizadas com os professores do ensino médio do 
município de Uberlândia. Os resultados confirmaram outras pesquisas atuais da área 

estar atinge muitos professores em 
estar no magistério se manifesta pelo adoecimento 

psíquico entre os docentes, pela apatia e desinteresse pela profissão, a perda do 
ação à profissão. Os resultados 

estar entre os professores entrevistados estava associado a 
questões como o questionamento da autoridade docente e ao processo de 

ue reconfigura as 
demandas pedagógicas e exige ainda, do professor, uma espécie de adaptação, para a 

se uma reflexão a 
respeito da formação docente e sobre os novos cenários que abrangem as instituições 
escolares. A pesquisa foi referenciada por uma interface de estudo entre a Psicanálise 

estar docente; mal-estar. 
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INTERVENÇÃO MEDIACIONAL NA APRENDIZAGEM DO BRAILLE: UM ESTUDO COM 

O presente trabalho teve como objetivo construir e avaliar uma proposta de 
intervenção mediacional junto a crianças pré
e escrita no Sistema Braille. A proposta está fundamentada nos conceitos de Vigotski 
sobre a defectologia e na abordagem relativa à Experiência da Aprendizagem Mediada 
(EAM), desenvolvida por Feuerstein. A pesquisa foi desenvolvida por meio de dez 
oficinas mediacionais, nas quais se 
infantil e a partir dela atividades de leitura e de escrita no Sistema Braille. Participaram 
do estudo quatro crianças cegas, de seis e sete anos de uma instituição que atende 
pessoas com deficiência visual, na cidade de Uberaba/MG. Além das crianças, 
participaram também as mães e a professora responsável pela sala em que as crianças 
estudam. Durante as oficinas as crianças demonstraram muito interesse em participar 
e nas atividades de leitura e escrita em Braille 
Consideramos que há neces
número reduzido de participantes e também por se tratar de uma escola de educação 
especial. No entanto, ao final das oficinas e com a avaliação das respostas dos 
participantes pode-se inferir a pertinência 
leitura e maior desenvoltura na escrita das crianças.

Palavras-chave: Intervenção mediacional

 

INTERVENÇÃO MEDIACIONAL NA APRENDIZAGEM DO BRAILLE: UM ESTUDO COM 
CRIANÇAS DEFICIENTES VISUAIS 

 
Ana Maria Pereira Dionísio

anamariadionisio@yahoo.com.br

O presente trabalho teve como objetivo construir e avaliar uma proposta de 
intervenção mediacional junto a crianças pré-escolares, por meio de oficinas de leitura 
e escrita no Sistema Braille. A proposta está fundamentada nos conceitos de Vigotski 

defectologia e na abordagem relativa à Experiência da Aprendizagem Mediada 
(EAM), desenvolvida por Feuerstein. A pesquisa foi desenvolvida por meio de dez 
oficinas mediacionais, nas quais se realizou um trabalho com a leitura de uma história 

artir dela atividades de leitura e de escrita no Sistema Braille. Participaram 
do estudo quatro crianças cegas, de seis e sete anos de uma instituição que atende 
pessoas com deficiência visual, na cidade de Uberaba/MG. Além das crianças, 

m as mães e a professora responsável pela sala em que as crianças 
estudam. Durante as oficinas as crianças demonstraram muito interesse em participar 
e nas atividades de leitura e escrita em Braille e já mostraram alguns avanços.  
Consideramos que há necessidade de uma pesquisa mais aprofundada devido ao 
número reduzido de participantes e também por se tratar de uma escola de educação 
especial. No entanto, ao final das oficinas e com a avaliação das respostas dos 

se inferir a pertinência da proposta, percebeu-se maior fluência na 
leitura e maior desenvoltura na escrita das crianças. 

: Intervenção mediacional; deficiência visual; braille. 

 

 

46 

INTERVENÇÃO MEDIACIONAL NA APRENDIZAGEM DO BRAILLE: UM ESTUDO COM 

Ana Maria Pereira Dionísio (UFTM) 
anamariadionisio@yahoo.com.br 

 

O presente trabalho teve como objetivo construir e avaliar uma proposta de 
escolares, por meio de oficinas de leitura 

e escrita no Sistema Braille. A proposta está fundamentada nos conceitos de Vigotski 
defectologia e na abordagem relativa à Experiência da Aprendizagem Mediada 

(EAM), desenvolvida por Feuerstein. A pesquisa foi desenvolvida por meio de dez 
um trabalho com a leitura de uma história 

artir dela atividades de leitura e de escrita no Sistema Braille. Participaram 
do estudo quatro crianças cegas, de seis e sete anos de uma instituição que atende 
pessoas com deficiência visual, na cidade de Uberaba/MG. Além das crianças, 

m as mães e a professora responsável pela sala em que as crianças 
estudam. Durante as oficinas as crianças demonstraram muito interesse em participar 

já mostraram alguns avanços.  
sidade de uma pesquisa mais aprofundada devido ao 

número reduzido de participantes e também por se tratar de uma escola de educação 
especial. No entanto, ao final das oficinas e com a avaliação das respostas dos 

se maior fluência na 



 

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR: PROJETO INTEGRADOR 
E O ARCO DE MAGUEREZ COMO PROPOSTA DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS

O ensino superior particular tem passado por transformações constantes, 
principalmente em virtude da necessidade de adequações exigidas nas avaliações 
externas do Ministério da Educação, incluindo a infraestrutura física, o corpo docente 
e a organização didático-
educacionais, sobretudo, alunos e professores, pois é no cotidiano da sala de aula que 
se efetivam, com efeito, os planos de ação decorrentes dos resultados obtidos nos 
processos de avaliação. Desse modo, elemento
avaliações discentes se tornam objeto de reflexão daqueles que vivenciam, muitas 
vezes não sem dúvidas e anseios, os processo
trabalho apresentamos um desses aspectos, o do uso de metodol
aprendizagem, sob a ótica de alunos ingressantes em um curso de licenciatura de uma 
Faculdade privada no interior de Minas Gerais, com o objetivo de acompanhar a 
implantação do Projeto Pedagógico de Curso modificado no ano de 2016. As quest
que nortearam a pesquisa versaram sobre o uso da Metodologia da Problematização 
com o Arco de Maguerez no componente curricular denomin
as subquestões decorrentes foram respondidas pelos alunos em um questionário. Os 
resultados mostraram um caminho promissor no sentido da construção de habilidades 
como autonomia, produção de conhecimentos, reflexão, criatividade, ética, respeito à 
diversidade cultural e responsabilidade social, a partir da prática de intervenção na 
realidade com o uso do Arco de Maguerez, para formação 
capaz de propor ações que permitam uma reflexão sobre sua práxis.

 

Palavras-chave: Arco de Maguerez; metodologias ativas; projeto integrador.
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particular tem passado por transformações constantes, 
principalmente em virtude da necessidade de adequações exigidas nas avaliações 
externas do Ministério da Educação, incluindo a infraestrutura física, o corpo docente 

-pedagógica. Desse processo participam todos os atores 
educacionais, sobretudo, alunos e professores, pois é no cotidiano da sala de aula que 
se efetivam, com efeito, os planos de ação decorrentes dos resultados obtidos nos 
processos de avaliação. Desse modo, elementos como aulas, conteúdos, recursos e 
avaliações discentes se tornam objeto de reflexão daqueles que vivenciam, muitas 
vezes não sem dúvidas e anseios, os processos de ensino e aprendizagem. Neste 

apresentamos um desses aspectos, o do uso de metodol
aprendizagem, sob a ótica de alunos ingressantes em um curso de licenciatura de uma 
Faculdade privada no interior de Minas Gerais, com o objetivo de acompanhar a 
implantação do Projeto Pedagógico de Curso modificado no ano de 2016. As quest
que nortearam a pesquisa versaram sobre o uso da Metodologia da Problematização 
com o Arco de Maguerez no componente curricular denominado Projeto Integrador e 

decorrentes foram respondidas pelos alunos em um questionário. Os 
mostraram um caminho promissor no sentido da construção de habilidades 

como autonomia, produção de conhecimentos, reflexão, criatividade, ética, respeito à 
diversidade cultural e responsabilidade social, a partir da prática de intervenção na 

o uso do Arco de Maguerez, para formação efetiva do educador crí
capaz de propor ações que permitam uma reflexão sobre sua práxis. 

: Arco de Maguerez; metodologias ativas; projeto integrador.
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particular tem passado por transformações constantes, 
principalmente em virtude da necessidade de adequações exigidas nas avaliações 
externas do Ministério da Educação, incluindo a infraestrutura física, o corpo docente 

Desse processo participam todos os atores 
educacionais, sobretudo, alunos e professores, pois é no cotidiano da sala de aula que 
se efetivam, com efeito, os planos de ação decorrentes dos resultados obtidos nos 

s como aulas, conteúdos, recursos e 
avaliações discentes se tornam objeto de reflexão daqueles que vivenciam, muitas 

s de ensino e aprendizagem. Neste 
apresentamos um desses aspectos, o do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem, sob a ótica de alunos ingressantes em um curso de licenciatura de uma 
Faculdade privada no interior de Minas Gerais, com o objetivo de acompanhar a 
implantação do Projeto Pedagógico de Curso modificado no ano de 2016. As questões 
que nortearam a pesquisa versaram sobre o uso da Metodologia da Problematização 

ado Projeto Integrador e 
decorrentes foram respondidas pelos alunos em um questionário. Os 

mostraram um caminho promissor no sentido da construção de habilidades 
como autonomia, produção de conhecimentos, reflexão, criatividade, ética, respeito à 
diversidade cultural e responsabilidade social, a partir da prática de intervenção na 

efetiva do educador crítico, 

: Arco de Maguerez; metodologias ativas; projeto integrador. 



 

 
O ATO DE AVALIAR E ALGUMAS CONCEPÇÕES

 
Tendo em vista o modelo de avaliação formal no ensino básico das escolas brasileiras, 
foi feito um estudo a partir de textos já reconhecidos da área, a fim de levantar qual o 
impacto que elas geram na relação ensino
parte das escolas prevalece a análise quantitativa dos dados obtidos pela avaliação e, 
com isso, ocorre a classificação dos alunos. Uma consequência desse ato é um número 
significativo de evasão escolar e a exclusão no meio educacional dos alunos com as 
classificações mais baixas, além do desestímulo à aprendizagem, uma vez que decora
se o conteúdo para o momento da prova e depois, boa parte é esquecid
verificou-se que é necessário considerar o contexto 
como sua capacidade de acompanhar o conteúdo e as melhores estratégias para que 
haja uma boa relação entre ensino e aprendizagem. Dessa forma, a avaliação servirá 
não apenas para aprovar o aluno em um conteúdo, mas também para prepará
as vivências no mundo. 
 

Palavras-chave: avaliação formal; ensino básico; ensino
 
Financiamento: Universidade de Uberaba.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ATO DE AVALIAR E ALGUMAS CONCEPÇÕES 
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Valter Machado Fonseca 

Tendo em vista o modelo de avaliação formal no ensino básico das escolas brasileiras, 
foi feito um estudo a partir de textos já reconhecidos da área, a fim de levantar qual o 
impacto que elas geram na relação ensino-aprendizagem. Percebeu-se 

prevalece a análise quantitativa dos dados obtidos pela avaliação e, 
com isso, ocorre a classificação dos alunos. Uma consequência desse ato é um número 
significativo de evasão escolar e a exclusão no meio educacional dos alunos com as 

assificações mais baixas, além do desestímulo à aprendizagem, uma vez que decora
se o conteúdo para o momento da prova e depois, boa parte é esquecid

se que é necessário considerar o contexto no qual o aluno está inserido, bem 
a capacidade de acompanhar o conteúdo e as melhores estratégias para que 

haja uma boa relação entre ensino e aprendizagem. Dessa forma, a avaliação servirá 
não apenas para aprovar o aluno em um conteúdo, mas também para prepará

: avaliação formal; ensino básico; ensino-aprendizagem.
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Tendo em vista o modelo de avaliação formal no ensino básico das escolas brasileiras, 
foi feito um estudo a partir de textos já reconhecidos da área, a fim de levantar qual o 

se que em grande 
prevalece a análise quantitativa dos dados obtidos pela avaliação e, 

com isso, ocorre a classificação dos alunos. Uma consequência desse ato é um número 
significativo de evasão escolar e a exclusão no meio educacional dos alunos com as 

assificações mais baixas, além do desestímulo à aprendizagem, uma vez que decora-
se o conteúdo para o momento da prova e depois, boa parte é esquecida. Com isso, 

o qual o aluno está inserido, bem 
a capacidade de acompanhar o conteúdo e as melhores estratégias para que 

haja uma boa relação entre ensino e aprendizagem. Dessa forma, a avaliação servirá 
não apenas para aprovar o aluno em um conteúdo, mas também para prepará-lo para 

aprendizagem. 



 

 
 
O FRACASSO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: REFLEXÕES SOBRE REPROVAÇÕES 

A presente investigação buscou compreender e refletir acerca do processo de 
reprovação de graduandos de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), com histórico de alto índice de reprovação em componente (s) curricular (es) do 
curso, a partir de questões referentes à esfera pessoal, social e acadêmica de tais 
indivíduos. Analisamos as dificuldades que permeiam a retenção em disciplinas 
cursadas, bem como as possibilidades de superação d
fracasso escolar foi abordado como sinônimo de insucesso no processo de ensino
aprendizagem, com aprofundamento em questões relacionadas à temática, como a 
evasão escolar e o autoconceito es
objeto de estudo. Para atingir tais objetivos, a abordagem utilizada foi qualitativa, com 
a utilização da entrevista semiestruturada para 
cinco alunos do curso de Educação
reprovações em uma mesma disciplina, considerada t
inclusão, por representar alto índice de reprovação segundo interpretação das Normas 
da Graduação da UFU. As entrevistas foram transc
análise de conteúdo, utilizando
a Psicologia Crítica e teorias educacionais sobre reprovação. Uma compreensão 
possibilitada a partir deste estudo refere
acadêmico, acerca da sobrecarga que engloba a associação trabalho
necessidade de investigações e ações que levem em conta as condições materiais 
necessárias para que o aluno possa garantir sua sobrevivência enquant
vínculo com a universidade, aproximando
compreender que o fenômeno da reprovação não possui uma única causa, dada a 
existência de uma multiplicidade de situações e fatores envolvidos no processo de 
graduação. 

Palavras-chave: reprovação; Ensino Superior; educação física; fracasso escolar; alunos 
de graduação. 
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O FRACASSO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: REFLEXÕES SOBRE REPROVAÇÕES 
NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Yara Magalhães dos Santos

A presente investigação buscou compreender e refletir acerca do processo de 
reprovação de graduandos de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia 

, com histórico de alto índice de reprovação em componente (s) curricular (es) do 
curso, a partir de questões referentes à esfera pessoal, social e acadêmica de tais 

nalisamos as dificuldades que permeiam a retenção em disciplinas 
m como as possibilidades de superação destas. Para este estudo, o 

fracasso escolar foi abordado como sinônimo de insucesso no processo de ensino
aprendizagem, com aprofundamento em questões relacionadas à temática, como a 
evasão escolar e o autoconceito escolar, visando o aprofundamento da análise do 
objeto de estudo. Para atingir tais objetivos, a abordagem utilizada foi qualitativa, com 
a utilização da entrevista semiestruturada para a coleta de dados. Foram entrevistados 
cinco alunos do curso de Educação Física da UFU que obtiveram mais de três 

esma disciplina, considerada tal quantidade como critério de 
inclusão, por representar alto índice de reprovação segundo interpretação das Normas 
da Graduação da UFU. As entrevistas foram transcritas e analisadas por meio da 
análise de conteúdo, utilizando-se como aporte teórico a Psicologia Histórico
a Psicologia Crítica e teorias educacionais sobre reprovação. Uma compreensão 
possibilitada a partir deste estudo refere-se à necessidade de reflexões, no âmbito 
acadêmico, acerca da sobrecarga que engloba a associação trabalho-universidade e a 
necessidade de investigações e ações que levem em conta as condições materiais 
necessárias para que o aluno possa garantir sua sobrevivência enquant
vínculo com a universidade, aproximando-o do sucesso escolar. Foi possível 
compreender que o fenômeno da reprovação não possui uma única causa, dada a 
existência de uma multiplicidade de situações e fatores envolvidos no processo de 

: reprovação; Ensino Superior; educação física; fracasso escolar; alunos 
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A presente investigação buscou compreender e refletir acerca do processo de 
reprovação de graduandos de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia 

, com histórico de alto índice de reprovação em componente (s) curricular (es) do 
curso, a partir de questões referentes à esfera pessoal, social e acadêmica de tais 

nalisamos as dificuldades que permeiam a retenção em disciplinas 
. Para este estudo, o 

fracasso escolar foi abordado como sinônimo de insucesso no processo de ensino-
aprendizagem, com aprofundamento em questões relacionadas à temática, como a 

colar, visando o aprofundamento da análise do 
objeto de estudo. Para atingir tais objetivos, a abordagem utilizada foi qualitativa, com 

coleta de dados. Foram entrevistados 
Física da UFU que obtiveram mais de três 

quantidade como critério de 
inclusão, por representar alto índice de reprovação segundo interpretação das Normas 

ritas e analisadas por meio da 
se como aporte teórico a Psicologia Histórico-cultural, 

a Psicologia Crítica e teorias educacionais sobre reprovação. Uma compreensão 
de reflexões, no âmbito 

universidade e a 
necessidade de investigações e ações que levem em conta as condições materiais 
necessárias para que o aluno possa garantir sua sobrevivência enquanto se mantém no 

o do sucesso escolar. Foi possível 
compreender que o fenômeno da reprovação não possui uma única causa, dada a 
existência de uma multiplicidade de situações e fatores envolvidos no processo de 

: reprovação; Ensino Superior; educação física; fracasso escolar; alunos 



 

 

PERFIL DO PSICÓLOGO ATUANTE NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DE UNIVERSIDADES 

 
O Ensino Superior constitui um campo de trabalho privilegiado para o psicólogo 
atuante em Serviços de Assistência Estudantil (SAE) e um âmbito emergente de 
investigação e produção científica. Este trabalho constitui um recorte de uma pesquisa 
de mestrado, que teve como objetivo identificar e analisar, por meio de questionários, 
as práticas desenvolvidas por psicólogos na assistência estudantil de universidades 
públicas federais mineiras. 
referentes ao perfil dos psicólogos, englobando sexo, idade, tempo e instituição de 
formação, trabalho anterior à universidade em que atuam e cursos realizados. A 
pesquisa, de abordagem qualitativa e fundamentada na Psicologia Escolar Crítica, 
contou com a participação de 19 ps
psicólogos (31,58%), com idade média de 35 anos. 
masculina neste setor desponta
profissionais possuem 10 anos de formação em média; a 
universidades públicas federais mineiras. Notamos que 79% tiveram experiência 
profissional anterior à universidade em Psicologia e/ou em outras áreas. Todos 
investiram em cursos de pós
modalidades de formação continuada, em diferentes 
de interface com a saúde, educação e gestão do trabalho, sendo cursos que possuem 
alguma relação com as ações desenvolvidas na assistência estudantil. Os dados da 
pesquisa apontam um perfil de profissionais mais experientes em termos de idade e 
tempo de formação, com saberes e práticas em diversas áreas da Psicologia e 
comprometidos com uma formação continuada vinculada a sua prática na assistência 
estudantil. Esses fatores indic
com sua atuação, mas que ainda necessitam de conhecimentos relacionados à 
dimensão educativa e à Psicologia Escolar e Educacional no ensino superior.
 
Palavras-chave: ensino superior; psicologia escolar; a
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O Ensino Superior constitui um campo de trabalho privilegiado para o psicólogo 
atuante em Serviços de Assistência Estudantil (SAE) e um âmbito emergente de 
investigação e produção científica. Este trabalho constitui um recorte de uma pesquisa 

que teve como objetivo identificar e analisar, por meio de questionários, 
as práticas desenvolvidas por psicólogos na assistência estudantil de universidades 
públicas federais mineiras. Este recorte aborda informações do questionário 

os psicólogos, englobando sexo, idade, tempo e instituição de 
formação, trabalho anterior à universidade em que atuam e cursos realizados. A 
pesquisa, de abordagem qualitativa e fundamentada na Psicologia Escolar Crítica, 
contou com a participação de 19 psicólogos, sendo 13 psicólogas (68,42%) e seis 
psicólogos (31,58%), com idade média de 35 anos. Verificamos que a proporção 
masculina neste setor desponta-se em relação ao cenário nacional e mineiro. Os 
profissionais possuem 10 anos de formação em média; a maioria formou
universidades públicas federais mineiras. Notamos que 79% tiveram experiência 
profissional anterior à universidade em Psicologia e/ou em outras áreas. Todos 
investiram em cursos de pós-graduação lato e/ou stricto sensu 

alidades de formação continuada, em diferentes campos da Psicologia e em áreas 
de interface com a saúde, educação e gestão do trabalho, sendo cursos que possuem 
alguma relação com as ações desenvolvidas na assistência estudantil. Os dados da 

am um perfil de profissionais mais experientes em termos de idade e 
tempo de formação, com saberes e práticas em diversas áreas da Psicologia e 
comprometidos com uma formação continuada vinculada a sua prática na assistência 
estudantil. Esses fatores indicam um envolvimento e compromisso dos profissionais 
com sua atuação, mas que ainda necessitam de conhecimentos relacionados à 
dimensão educativa e à Psicologia Escolar e Educacional no ensino superior.

: ensino superior; psicologia escolar; assistência estudantil.
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O Ensino Superior constitui um campo de trabalho privilegiado para o psicólogo 
atuante em Serviços de Assistência Estudantil (SAE) e um âmbito emergente de 
investigação e produção científica. Este trabalho constitui um recorte de uma pesquisa 

que teve como objetivo identificar e analisar, por meio de questionários, 
as práticas desenvolvidas por psicólogos na assistência estudantil de universidades 

Este recorte aborda informações do questionário 
os psicólogos, englobando sexo, idade, tempo e instituição de 

formação, trabalho anterior à universidade em que atuam e cursos realizados. A 
pesquisa, de abordagem qualitativa e fundamentada na Psicologia Escolar Crítica, 

icólogos, sendo 13 psicólogas (68,42%) e seis 
Verificamos que a proporção 

se em relação ao cenário nacional e mineiro. Os 
maioria formou-se em 

universidades públicas federais mineiras. Notamos que 79% tiveram experiência 
profissional anterior à universidade em Psicologia e/ou em outras áreas. Todos 

 ou em outras 
campos da Psicologia e em áreas 

de interface com a saúde, educação e gestão do trabalho, sendo cursos que possuem 
alguma relação com as ações desenvolvidas na assistência estudantil. Os dados da 

am um perfil de profissionais mais experientes em termos de idade e 
tempo de formação, com saberes e práticas em diversas áreas da Psicologia e 
comprometidos com uma formação continuada vinculada a sua prática na assistência 

am um envolvimento e compromisso dos profissionais 
com sua atuação, mas que ainda necessitam de conhecimentos relacionados à 
dimensão educativa e à Psicologia Escolar e Educacional no ensino superior. 

ssistência estudantil. 



 

 
‘PROFESSORES MÓVEIS’: UM OLHAR SOBRE A CARREIRA DOCENTE EM 

 
Essa pesquisa investigou as características da carreira docente móvel exercida pelos 
professores de Administração residentes em Uberlândia/MG e que realizam 
deslocamentos diários e/ou semanais para cumprirem as suas demandas profissionais 
em uma ou mais cidades mineiras. Assim, abrangeu o município de Uberlândia/MG, 
pois ele polariza diversas cidades da mesorregião do Triângulo Mineiro. A abordagem 
sobre os professores de Administração decorre da massificação deste curso e da sua 
expressiva presença nas ins
pesquisa foi ancorada nos pressupostos sobre os deslocamentos relacionados ao 
trabalho, denominado de mobilidade profissional (LANDWERLIN 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, co
semiestruturadas aplicadas a 24 docentes móveis, entre setembro de 2012 a janeiro 
de 2014. As entrevistas foram submetidas à Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006). 
Constatou-se que a carreira móvel é efetuada por meio de mobili
e vindas), predominando os deslocamentos diários por razões diversas (questões 
econômicas, incremento do currículo, desenvolvimento de competências). O estímulo 
à mobilidade advém das oportunidades de trabalho nas IES das cidades int
dada à necessidade de docentes titulados (
temporária frente à expectativa docente de melhores oportunidades no mercado de 
trabalho. Os professores móveis são: mestres, sem experiência acadêmica, 
contratados como horistas nas IES privadas
fora dos horários dedicados às aulas. Embora importantes para que as IES cumpram os 
regulamentos do Ministério da Educação, a gestão da mobilidade recai apenas sobre 
as formas de deslocamentos (carros, ônibus) disponibilizadas para o transporte dos 
professores, não sendo dedicada atenção quanto a inserir os docentes no contexto 
institucional. O exercício da carreira móvel faz com que os docentes vivenciem 
sentimentos de inferiorida
professores que trabalham de modo fixo nas IES em Uberlândia.
 
Palavras chave: ensino superior, carreira docente, mobilidade profissional.
 
 
 
 
 

‘PROFESSORES MÓVEIS’: UM OLHAR SOBRE A CARREIRA DOCENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO 

Janduhy Camilo Passos

John Rhayllander Botêlho Pires

Essa pesquisa investigou as características da carreira docente móvel exercida pelos 
professores de Administração residentes em Uberlândia/MG e que realizam 
deslocamentos diários e/ou semanais para cumprirem as suas demandas profissionais 

dades mineiras. Assim, abrangeu o município de Uberlândia/MG, 
pois ele polariza diversas cidades da mesorregião do Triângulo Mineiro. A abordagem 
sobre os professores de Administração decorre da massificação deste curso e da sua 
expressiva presença nas instituições de ensino superior (IES) da região investigada. A 
pesquisa foi ancorada nos pressupostos sobre os deslocamentos relacionados ao 
trabalho, denominado de mobilidade profissional (LANDWERLIN e SANCHEZ, 2007). 

se de uma pesquisa qualitativa, conduzida por meio de entrevistas 
semiestruturadas aplicadas a 24 docentes móveis, entre setembro de 2012 a janeiro 
de 2014. As entrevistas foram submetidas à Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006). 

se que a carreira móvel é efetuada por meio de mobilidades circulares (idas 
e vindas), predominando os deslocamentos diários por razões diversas (questões 
econômicas, incremento do currículo, desenvolvimento de competências). O estímulo 

mobilidade advém das oportunidades de trabalho nas IES das cidades int
dada à necessidade de docentes titulados (stricto sensu). Essa carreira é vista como 
temporária frente à expectativa docente de melhores oportunidades no mercado de 
trabalho. Os professores móveis são: mestres, sem experiência acadêmica, 

s nas IES privadas e desenvolvem atividades administrativas 
fora dos horários dedicados às aulas. Embora importantes para que as IES cumpram os 
regulamentos do Ministério da Educação, a gestão da mobilidade recai apenas sobre 

deslocamentos (carros, ônibus) disponibilizadas para o transporte dos 
professores, não sendo dedicada atenção quanto a inserir os docentes no contexto 
institucional. O exercício da carreira móvel faz com que os docentes vivenciem 
sentimentos de inferioridade e superioridade provenientes da comparação com os 
professores que trabalham de modo fixo nas IES em Uberlândia. 

: ensino superior, carreira docente, mobilidade profissional.
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Essa pesquisa investigou as características da carreira docente móvel exercida pelos 
professores de Administração residentes em Uberlândia/MG e que realizam 
deslocamentos diários e/ou semanais para cumprirem as suas demandas profissionais 

dades mineiras. Assim, abrangeu o município de Uberlândia/MG, 
pois ele polariza diversas cidades da mesorregião do Triângulo Mineiro. A abordagem 
sobre os professores de Administração decorre da massificação deste curso e da sua 

tituições de ensino superior (IES) da região investigada. A 
pesquisa foi ancorada nos pressupostos sobre os deslocamentos relacionados ao 

SANCHEZ, 2007). 
nduzida por meio de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas a 24 docentes móveis, entre setembro de 2012 a janeiro 
de 2014. As entrevistas foram submetidas à Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006). 

dades circulares (idas 
e vindas), predominando os deslocamentos diários por razões diversas (questões 
econômicas, incremento do currículo, desenvolvimento de competências). O estímulo 

mobilidade advém das oportunidades de trabalho nas IES das cidades interioranas, 
). Essa carreira é vista como 

temporária frente à expectativa docente de melhores oportunidades no mercado de 
trabalho. Os professores móveis são: mestres, sem experiência acadêmica, 

e desenvolvem atividades administrativas 
fora dos horários dedicados às aulas. Embora importantes para que as IES cumpram os 
regulamentos do Ministério da Educação, a gestão da mobilidade recai apenas sobre 

deslocamentos (carros, ônibus) disponibilizadas para o transporte dos 
professores, não sendo dedicada atenção quanto a inserir os docentes no contexto 
institucional. O exercício da carreira móvel faz com que os docentes vivenciem 

de e superioridade provenientes da comparação com os 

: ensino superior, carreira docente, mobilidade profissional. 



 

 
 
 

PROVA COLEGIADA: INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM RUMO A 

Pensar a avaliação no ensino superi
de discussões, principalmente quando se percebem concepções e abordagens 
diferentes a respeito dos processos de ensino e aprendizagem. Quando se pretende 
colocar o aluno como protagonista desses processos, a
como um momento de reflexão, de aprendizagem para os alunos e de replanejamento 
para o professor. Em nosso caso, um desses instrumentos de avaliação é uma prova 
denominada colegiada, que agrupa questões de todas as disciplinas
finalidade de auxiliar o processo de formação acadêmica dos alunos. A prova colegiada 
é realizada em todos os cursos da Instituição de Ensino Superior (IES), em um único 
dia, sendo composta por 27 questões objetivas e 
semelhantes à prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 
Para o professor é relativamente simples de preparar e pode contemplar desde partes 
de conteúdo até o conteúdo integral da disciplina, além de verificar 
habilidades e competências pelos
várias provas finais realizam apenas uma e 
demonstrando capacidade de organização, interpretação e expressão escrita. No caso 
da licenciatura, após a realização da prova colegiada, acontece sua correção com os 
alunos. Após inserção de dados em uma planilha de controle, professores e alunos 
podem verificar a porcentagem de acertos em cada questão, a média das notas 
obtidas, tanto nas questões objetivas quanto nas discursivas, bem como a média da 
nota total. Esses dados têm sido acompanhados semestralmente, tendo
panorama dessa avaliação, em todas as turmas, ao longo da realização do curso pelos 
alunos. Tal formato tem contribuído par
pois ambos identificam os aspectos que precisam ser aprimorados.
 
Palavras chave: prova colegiada; avaliação; habilidades; competências.
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Pensar a avaliação no ensino superior, com ênfase no setor privado, é sempre objeto 
de discussões, principalmente quando se percebem concepções e abordagens 
diferentes a respeito dos processos de ensino e aprendizagem. Quando se pretende 
colocar o aluno como protagonista desses processos, a avaliação deve ser entendida 
como um momento de reflexão, de aprendizagem para os alunos e de replanejamento 
para o professor. Em nosso caso, um desses instrumentos de avaliação é uma prova 
denominada colegiada, que agrupa questões de todas as disciplinas do período com a 
finalidade de auxiliar o processo de formação acadêmica dos alunos. A prova colegiada 
é realizada em todos os cursos da Instituição de Ensino Superior (IES), em um único 
dia, sendo composta por 27 questões objetivas e três discursivas, co
semelhantes à prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

professor é relativamente simples de preparar e pode contemplar desde partes 
de conteúdo até o conteúdo integral da disciplina, além de verificar 

ilidades e competências pelos alunos. No caso dos alunos, ao invés de realizarem 
várias provas finais realizam apenas uma e podem expor e verificar sua compreensão, 
demonstrando capacidade de organização, interpretação e expressão escrita. No caso 

ciatura, após a realização da prova colegiada, acontece sua correção com os 
alunos. Após inserção de dados em uma planilha de controle, professores e alunos 
podem verificar a porcentagem de acertos em cada questão, a média das notas 

tões objetivas quanto nas discursivas, bem como a média da 
nota total. Esses dados têm sido acompanhados semestralmente, tendo
panorama dessa avaliação, em todas as turmas, ao longo da realização do curso pelos 

formato tem contribuído para formação crítica de docentes e discentes, 
pois ambos identificam os aspectos que precisam ser aprimorados. 

: prova colegiada; avaliação; habilidades; competências.
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or, com ênfase no setor privado, é sempre objeto 
de discussões, principalmente quando se percebem concepções e abordagens 
diferentes a respeito dos processos de ensino e aprendizagem. Quando se pretende 

avaliação deve ser entendida 
como um momento de reflexão, de aprendizagem para os alunos e de replanejamento 
para o professor. Em nosso caso, um desses instrumentos de avaliação é uma prova 

do período com a 
finalidade de auxiliar o processo de formação acadêmica dos alunos. A prova colegiada 
é realizada em todos os cursos da Instituição de Ensino Superior (IES), em um único 

discursivas, com tipos 
semelhantes à prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

professor é relativamente simples de preparar e pode contemplar desde partes 
de conteúdo até o conteúdo integral da disciplina, além de verificar a construção de 

alunos. No caso dos alunos, ao invés de realizarem 
podem expor e verificar sua compreensão, 

demonstrando capacidade de organização, interpretação e expressão escrita. No caso 
ciatura, após a realização da prova colegiada, acontece sua correção com os 

alunos. Após inserção de dados em uma planilha de controle, professores e alunos 
podem verificar a porcentagem de acertos em cada questão, a média das notas 

tões objetivas quanto nas discursivas, bem como a média da 
nota total. Esses dados têm sido acompanhados semestralmente, tendo-se um 
panorama dessa avaliação, em todas as turmas, ao longo da realização do curso pelos 

a formação crítica de docentes e discentes, 

: prova colegiada; avaliação; habilidades; competências. 

 



 

 
ROTINA ESCOLAR E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INTERFERÊNCIAS E 

A rotina é um elemento importante na Educação Infantil, visto possibilitar às cri
sentimentos de estabilidade e segurança. Neste sentido, é válido ressaltar a 
importância do olhar para a criança, juntamente com todos os elementos que 
perpassam o contexto escolar no qual ela está 
estabelecida pela escola e pelos profissionais que nela atuam. Acredita
estabelecer uma rotina é importante ver a criança como um sujeito histórico e social, 
capaz de desenvolver suas curiosidades, afetos, sentimentos, amizades e sua 
identidade cultural. Mas nem sempre as instituições educacionais trabalham a partir 
dessa concepção, utilizando a rotina de maneira rígida e sem a participação da criança. 
Partindo desse pressuposto, o presente estudo tem como objetivo identificar a rotina 
escolar utilizada por professores e educadores de um centro educacional, bem como 
refletir sobre sua relação com os processos de desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças. Para tanto, optou
metodologia, o qual se preocu
processo educativo das crianças. Como instrumento, a observação participante foi 
escolhida e desenvolvida durante, aproximadamente, 
que os pequenos estavam no seu contexto e
idade de dois a cinco anos, que frequentam um centro educacional localizado na 
cidade de Uberlândia-MG. Através da pesquisa observou
proposta às crianças em sua aprendizagem e formação, 
importância de que esta seja pensada e construída de maneira flexível e que permita a 
intervenção de professores, educadores e delas próprias, visando torná
e prazerosa, para melhor atender às necessidades de aprendi
 
 
Palavras-chave: educação infantil; rotina educacional; aprendizagem.
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A rotina é um elemento importante na Educação Infantil, visto possibilitar às cri
sentimentos de estabilidade e segurança. Neste sentido, é válido ressaltar a 
importância do olhar para a criança, juntamente com todos os elementos que 
perpassam o contexto escolar no qual ela está inserida e, dentre estes, a rotina 

escola e pelos profissionais que nela atuam. Acredita
estabelecer uma rotina é importante ver a criança como um sujeito histórico e social, 
capaz de desenvolver suas curiosidades, afetos, sentimentos, amizades e sua 

nem sempre as instituições educacionais trabalham a partir 
dessa concepção, utilizando a rotina de maneira rígida e sem a participação da criança. 
Partindo desse pressuposto, o presente estudo tem como objetivo identificar a rotina 

rofessores e educadores de um centro educacional, bem como 
refletir sobre sua relação com os processos de desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças. Para tanto, optou-se por utilizar o estudo de caso do tipo etnográfico como 
metodologia, o qual se preocupa com os acontecimentos que ocorrem no cotidiano do 
processo educativo das crianças. Como instrumento, a observação participante foi 
escolhida e desenvolvida durante, aproximadamente, 36 horas dentro do período em 
que os pequenos estavam no seu contexto escolar. Foram observadas 
idade de dois a cinco anos, que frequentam um centro educacional localizado na 

MG. Através da pesquisa observou-se a interferência da rotina 
proposta às crianças em sua aprendizagem e formação, ressaltando
importância de que esta seja pensada e construída de maneira flexível e que permita a 
intervenção de professores, educadores e delas próprias, visando torná
e prazerosa, para melhor atender às necessidades de aprendizado das crianças.

: educação infantil; rotina educacional; aprendizagem. 
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A rotina é um elemento importante na Educação Infantil, visto possibilitar às crianças 
sentimentos de estabilidade e segurança. Neste sentido, é válido ressaltar a 
importância do olhar para a criança, juntamente com todos os elementos que 

dentre estes, a rotina 
escola e pelos profissionais que nela atuam. Acredita-se que para se 

estabelecer uma rotina é importante ver a criança como um sujeito histórico e social, 
capaz de desenvolver suas curiosidades, afetos, sentimentos, amizades e sua 

nem sempre as instituições educacionais trabalham a partir 
dessa concepção, utilizando a rotina de maneira rígida e sem a participação da criança. 
Partindo desse pressuposto, o presente estudo tem como objetivo identificar a rotina 

rofessores e educadores de um centro educacional, bem como 
refletir sobre sua relação com os processos de desenvolvimento e aprendizagem das 

se por utilizar o estudo de caso do tipo etnográfico como 
pa com os acontecimentos que ocorrem no cotidiano do 

processo educativo das crianças. Como instrumento, a observação participante foi 
horas dentro do período em 

scolar. Foram observadas 40 crianças com 
idade de dois a cinco anos, que frequentam um centro educacional localizado na 

se a interferência da rotina 
ressaltando-se, assim, a 

importância de que esta seja pensada e construída de maneira flexível e que permita a 
intervenção de professores, educadores e delas próprias, visando torná-la mais alegre 

zado das crianças. 

 



 

 
 

SABERES E PRÁTICAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E 

A Educação Infantil é vista, atualmente, como uma possibilidade de desenvolvimento e 
aprendizagem para as crianças menores auxiliando
Nessa etapa, a formação continuada dos profissionais que nela atuam é voltada para o 
atendimento às necessidades específicas da criança, buscando o docente mediar os 
conhecimentos que por ela foram adquiridos, para que seu desenvolvimento ocorra 
nas diversas áreas de sua vida e e
indispensável que o docente esteja em constante processo formativo, tendo seu 
cotidiano escolar como espaço de reflexão, ação e transformação. Diante do exposto, 
neste estudo objetivou-se refletir sobre quais são 
professores e educadores infantis para que eles possam contribuir efetivamente para o 
desenvolvimento da criança. Os participantes foram uma professora e uma educadora 
que atuam com crianças de até 1 ano, em uma creche comunitári
bairro periférico da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A perspectiva qualitativa foi 
adotada com enfoque na pesquisa
conhecimento através do desenvolvimento de uma prática, o aprender re
sobre as ações realizadas, na tentativa de resolver problemas advindos do cotidiano da 
instituição escolar. Os resultados obtidos mostraram que conhecer sobre o 
desenvolvimento infantil, a ludicidade e a realidade cultural
juntamente com o apoio e recursos governamentais para as n
creche são de fundamental importância para que a prática escolar forneça os subsídios 
necessários ao desenvolvimento infantil. Ademais, as atividades práticas na formação 
inicial das participantes se mostraram escassas, assim como os programas de formação 
continuada durante a carreira. Portanto, o saber necessário aos professores e 
educadores é entendido como progressivo e permanente, 
se mostrou insuficiente para o desenvolvimento pleno das crianças atendidas.
 
Palavras-chave: educação infantil; formação continuada; saberes docentes.
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A Educação Infantil é vista, atualmente, como uma possibilidade de desenvolvimento e 
aprendizagem para as crianças menores auxiliando-as ao longo de toda a vida escolar. 

continuada dos profissionais que nela atuam é voltada para o 
atendimento às necessidades específicas da criança, buscando o docente mediar os 
conhecimentos que por ela foram adquiridos, para que seu desenvolvimento ocorra 
nas diversas áreas de sua vida e em forma de diferentes linguagens. Assim, é 
indispensável que o docente esteja em constante processo formativo, tendo seu 
cotidiano escolar como espaço de reflexão, ação e transformação. Diante do exposto, 

se refletir sobre quais são os saberes necessários aos 
professores e educadores infantis para que eles possam contribuir efetivamente para o 
desenvolvimento da criança. Os participantes foram uma professora e uma educadora 
que atuam com crianças de até 1 ano, em uma creche comunitária, localizada em um 
bairro periférico da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A perspectiva qualitativa foi 
adotada com enfoque na pesquisa-ação, que favorece o aprender e a construção do 
conhecimento através do desenvolvimento de uma prática, o aprender re
sobre as ações realizadas, na tentativa de resolver problemas advindos do cotidiano da 
instituição escolar. Os resultados obtidos mostraram que conhecer sobre o 
desenvolvimento infantil, a ludicidade e a realidade cultural-econômica das crianças, 
juntamente com o apoio e recursos governamentais para as necessidades materiais da 

são de fundamental importância para que a prática escolar forneça os subsídios 
necessários ao desenvolvimento infantil. Ademais, as atividades práticas na formação 

icial das participantes se mostraram escassas, assim como os programas de formação 
continuada durante a carreira. Portanto, o saber necessário aos professores e 
educadores é entendido como progressivo e permanente, como aponta a literatura e 

uficiente para o desenvolvimento pleno das crianças atendidas.

: educação infantil; formação continuada; saberes docentes.
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A Educação Infantil é vista, atualmente, como uma possibilidade de desenvolvimento e 
ngo de toda a vida escolar. 

continuada dos profissionais que nela atuam é voltada para o 
atendimento às necessidades específicas da criança, buscando o docente mediar os 
conhecimentos que por ela foram adquiridos, para que seu desenvolvimento ocorra 

m forma de diferentes linguagens. Assim, é 
indispensável que o docente esteja em constante processo formativo, tendo seu 
cotidiano escolar como espaço de reflexão, ação e transformação. Diante do exposto, 

os saberes necessários aos 
professores e educadores infantis para que eles possam contribuir efetivamente para o 
desenvolvimento da criança. Os participantes foram uma professora e uma educadora 

a, localizada em um 
bairro periférico da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A perspectiva qualitativa foi 

ação, que favorece o aprender e a construção do 
conhecimento através do desenvolvimento de uma prática, o aprender refletindo 
sobre as ações realizadas, na tentativa de resolver problemas advindos do cotidiano da 
instituição escolar. Os resultados obtidos mostraram que conhecer sobre o 

econômica das crianças, 
ecessidades materiais da 

são de fundamental importância para que a prática escolar forneça os subsídios 
necessários ao desenvolvimento infantil. Ademais, as atividades práticas na formação 

icial das participantes se mostraram escassas, assim como os programas de formação 
continuada durante a carreira. Portanto, o saber necessário aos professores e 

como aponta a literatura e 
uficiente para o desenvolvimento pleno das crianças atendidas. 

: educação infantil; formação continuada; saberes docentes. 



 

TRABALHO DOCENTE, TECNOLOGIAS DIGITAIS E SAÚDE DE PROFESSORES 

 
As tecnologias digitais começaram a serem aperfeiçoadas a partir da década 1970, com 
a transição das tecnologias mecânicas para as digitais, concomitantes 
produtiva do Fordismo para o Toyotismo. Estas tecnologias digitais tomaram mais 
força de interatividade social e global na década de 1990, principalmente por meio das 
tecnologias da informação e comunicação (TIC), alterando tanto os modos d
realização do trabalho, quanto 
Baseando na sociologia do trabalho, e teóricos como Giovanni Alves, David Harvey, 
Manuel Castells, entre outros de concepções marxistas, esta pesquisa propôs verificar 
qualitativamente como estas novas configurações de trabalho tecnológico inseridas na 
universidade afetam o trabalho docente e a saúde do professor. 
exploratório-descritiva, sendo que foi utilizado para coleta de dados um roteiro de 
entrevista semiestruturada. A amostra se caracterizou por dois grupos de docentes 
universitários, um com mais de 20 anos de atuação no ensino superior privado e outro 
com menos de cinco anos. A interpretação do material baseou
conteúdo na perspectiva da Bardin. Percebeu
das tecnologias digitais em contextos educacionais ainda não é utilizada com toda a 
potencialidade, pois existem
condições de trabalho e pa
tecnológicos em sala de aula resultantes de uma formação mais tradicional. O uso das 
tecnologias digitais na vida pessoal foi recorrente nas falas 
utilizá-las indiscriminadamente 
nem percebendo que estão trabalhando. A
intensificação do trabalho pela inserção das tecnologias digitais na organização do 
trabalho docente que podem resultar em sobrecar
desencadeadores de doenças psicossomáticas.
 
Palavras-chave: trabalho docente;
docente. 
 
Financiamento: CNPq 
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As tecnologias digitais começaram a serem aperfeiçoadas a partir da década 1970, com 
a transição das tecnologias mecânicas para as digitais, concomitantes à
produtiva do Fordismo para o Toyotismo. Estas tecnologias digitais tomaram mais 
força de interatividade social e global na década de 1990, principalmente por meio das 
tecnologias da informação e comunicação (TIC), alterando tanto os modos d
realização do trabalho, quanto às formas de relações entre as pessoas e sua saúde. 
Baseando na sociologia do trabalho, e teóricos como Giovanni Alves, David Harvey, 
Manuel Castells, entre outros de concepções marxistas, esta pesquisa propôs verificar 

litativamente como estas novas configurações de trabalho tecnológico inseridas na 
universidade afetam o trabalho docente e a saúde do professor. Esta é uma pesquisa 

descritiva, sendo que foi utilizado para coleta de dados um roteiro de 
sta semiestruturada. A amostra se caracterizou por dois grupos de docentes 

universitários, um com mais de 20 anos de atuação no ensino superior privado e outro 
anos. A interpretação do material baseou-se na análise de 

tiva da Bardin. Percebeu-se que para os professores a inserção 
das tecnologias digitais em contextos educacionais ainda não é utilizada com toda a 
potencialidade, pois existem, para alguns, dificuldades estruturais relacionadas a 
condições de trabalho e para outros a falta de familiaridade com os materiais 
tecnológicos em sala de aula resultantes de uma formação mais tradicional. O uso das 
tecnologias digitais na vida pessoal foi recorrente nas falas dos docentes que afirmam 

las indiscriminadamente para trabalhar não delimitando horários e 
estão trabalhando. Assim, podemos dizer que existe uma 

intensificação do trabalho pela inserção das tecnologias digitais na organização do 
trabalho docente que podem resultar em sobrecarga e possíveis fatores 
desencadeadores de doenças psicossomáticas. 

: trabalho docente; tecnologias digitais; ensino superior
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As tecnologias digitais começaram a serem aperfeiçoadas a partir da década 1970, com 
à reestruturação 

produtiva do Fordismo para o Toyotismo. Estas tecnologias digitais tomaram mais 
força de interatividade social e global na década de 1990, principalmente por meio das 
tecnologias da informação e comunicação (TIC), alterando tanto os modos de 

formas de relações entre as pessoas e sua saúde. 
Baseando na sociologia do trabalho, e teóricos como Giovanni Alves, David Harvey, 
Manuel Castells, entre outros de concepções marxistas, esta pesquisa propôs verificar 

litativamente como estas novas configurações de trabalho tecnológico inseridas na 
Esta é uma pesquisa 

descritiva, sendo que foi utilizado para coleta de dados um roteiro de 
sta semiestruturada. A amostra se caracterizou por dois grupos de docentes 

universitários, um com mais de 20 anos de atuação no ensino superior privado e outro 
se na análise de 

se que para os professores a inserção 
das tecnologias digitais em contextos educacionais ainda não é utilizada com toda a 

para alguns, dificuldades estruturais relacionadas a 
ra outros a falta de familiaridade com os materiais 

tecnológicos em sala de aula resultantes de uma formação mais tradicional. O uso das 
dos docentes que afirmam 

para trabalhar não delimitando horários e às vezes 
podemos dizer que existe uma 

intensificação do trabalho pela inserção das tecnologias digitais na organização do 
ga e possíveis fatores 

ensino superior; saúde 



 

 
TRANSFERÊNCIA DE TRABALHO: ASPECTOS TRANSFERENCIAIS NA RELAÇÃO 

PROFESSOR

A pesquisa aborda o tema dos fenômenos de transferência na relação professor
e na transferência de trabalho. Busca identificar os fatores 
transferência de trabalho em sala de aula na visão dos discentes e também investiga a 
participação do educador nesse processo e como ele pode contribuir para melhorar 
sua relação com seu aluno. O percurso teórico baseou
aprofundando-se especificamente no conceito de transferência criado por Freud e 
reformulado por Lacan. A partir do estudo da transferência procurou
principais fatores, do ponto de vista dos discentes e docentes, que cont
e/ou dificultam uma relação transferencial e de trabalho entre aluno e professor em 
sala de aula. Buscou-se também investigar sobre o conhecimento e a participação do 
educador nesse processo. Na pesquisa de campo foram utilizadas entrevistas 
individuais semiestruturadas com três discentes e três docentes dos cursos superiores 
de uma instituição de ensino. Os dados coletados foram analisados qualitativamente e 
possibilitaram a criação de categorias temáticas como: transferência positiva 
estabelecida por sentimentos amorosos, amistosos e/ou afetuosos; transferência 
negativa - constituída a partir de sentimentos hostis e agressivos; suposição de saber 
sucede quando o professor é colocado pelo aluno como aquele que detém o saber; 
dessuposição do saber - acontece quando o aluno não percebe o professor como 
detentor do saber; transferência de trabalho 
levar o aluno a sair de uma demanda de amor ou ódio a produzir um saber teórico. 
Estas categorias ajudaram a ente
professor-aluno. A pesquisa possibilitou identificar que a transferência positiva é a 
mais apropriada nesta relação, pois está carregada de sentimentos afetuosos. Assim, o 
professor conseguirá transforma
trabalho acadêmico profissional.
 
Palavras-chave: psicanálise; transferência; transferência de trabalho; relação 
professor-aluno. 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE TRABALHO: ASPECTOS TRANSFERENCIAIS NA RELAÇÃO 
PROFESSOR-ALUNO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

 
Rosalva Maria Martins dos Santos

rosalva.martins @ifmg.edu.br

A pesquisa aborda o tema dos fenômenos de transferência na relação professor
e na transferência de trabalho. Busca identificar os fatores preponderantes sobre a 
transferência de trabalho em sala de aula na visão dos discentes e também investiga a 
participação do educador nesse processo e como ele pode contribuir para melhorar 
sua relação com seu aluno. O percurso teórico baseou-se na abordagem psicanalítica, 

se especificamente no conceito de transferência criado por Freud e 
reformulado por Lacan. A partir do estudo da transferência procurou-
principais fatores, do ponto de vista dos discentes e docentes, que cont
e/ou dificultam uma relação transferencial e de trabalho entre aluno e professor em 

se também investigar sobre o conhecimento e a participação do 
educador nesse processo. Na pesquisa de campo foram utilizadas entrevistas 

dividuais semiestruturadas com três discentes e três docentes dos cursos superiores 
de uma instituição de ensino. Os dados coletados foram analisados qualitativamente e 
possibilitaram a criação de categorias temáticas como: transferência positiva 

ecida por sentimentos amorosos, amistosos e/ou afetuosos; transferência 
constituída a partir de sentimentos hostis e agressivos; suposição de saber 

sucede quando o professor é colocado pelo aluno como aquele que detém o saber; 
acontece quando o aluno não percebe o professor como 

detentor do saber; transferência de trabalho - ocorre quando o professor consegue 
levar o aluno a sair de uma demanda de amor ou ódio a produzir um saber teórico. 
Estas categorias ajudaram a entender como se dá a relação transferencial de trabalho 

aluno. A pesquisa possibilitou identificar que a transferência positiva é a 
mais apropriada nesta relação, pois está carregada de sentimentos afetuosos. Assim, o 
professor conseguirá transformar a afeição e o carinho que o aluno lhe dirige em 
trabalho acadêmico profissional. 

: psicanálise; transferência; transferência de trabalho; relação 
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A pesquisa aborda o tema dos fenômenos de transferência na relação professor-aluno 
preponderantes sobre a 

transferência de trabalho em sala de aula na visão dos discentes e também investiga a 
participação do educador nesse processo e como ele pode contribuir para melhorar 

em psicanalítica, 
se especificamente no conceito de transferência criado por Freud e 

-se identificar os 
principais fatores, do ponto de vista dos discentes e docentes, que contribuem para 
e/ou dificultam uma relação transferencial e de trabalho entre aluno e professor em 

se também investigar sobre o conhecimento e a participação do 
educador nesse processo. Na pesquisa de campo foram utilizadas entrevistas 

dividuais semiestruturadas com três discentes e três docentes dos cursos superiores 
de uma instituição de ensino. Os dados coletados foram analisados qualitativamente e 
possibilitaram a criação de categorias temáticas como: transferência positiva - 

ecida por sentimentos amorosos, amistosos e/ou afetuosos; transferência 
constituída a partir de sentimentos hostis e agressivos; suposição de saber - 

sucede quando o professor é colocado pelo aluno como aquele que detém o saber; 
acontece quando o aluno não percebe o professor como 

ocorre quando o professor consegue 
levar o aluno a sair de uma demanda de amor ou ódio a produzir um saber teórico. 

nder como se dá a relação transferencial de trabalho 
aluno. A pesquisa possibilitou identificar que a transferência positiva é a 

mais apropriada nesta relação, pois está carregada de sentimentos afetuosos. Assim, o 
r a afeição e o carinho que o aluno lhe dirige em 

: psicanálise; transferência; transferência de trabalho; relação 



 

 

UMA ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE ASPIRAÇÕES E 
EXPECTATIVAS DE FUTURO: A INFLUÊNCIA DA EXPERIÊNCIA ESCOLAR

 
 
Este trabalho busca apresentar os resultados de uma pesquisa de mest
em uma instituição pública de Belo Horizonte no ano de 2014. Os esforços realizados 
nesta produção buscaram, sobretudo, correlacionar o processo de construção das 
aspirações e expectativas escolares e
experiências escolares. Tradicionalmente as explicações sociológicas a respeito das 
escolhas realizadas pelo indivíduo seriam dadas pela análise da origem e posição social 
do mesmo. Para Bourdieu, aspirações e expectativas seriam igualmente formadas 
mediante as disposições sociais incorporadas no processo de socialização do indivíduo. 
Assim, os sujeitos tenderiam a desejar e ter por expectativas objetivos que lhes 
pareçam de alguma forma razoáveis em serem alcançados por meio dos capitais 
(econômico, cultural e social) de que dispõem. Contudo, pesquisas mais recentes 
trouxeram outras contribuições para esta temática apontando alguns fatores que 
assumem poder em relativizar a linearidade da relação entre a origem e posição do 
indivíduo e suas projeções de 
importância das condições objetivas para o estabelecimento das aspirações, 
entretanto, ressaltam outras dimensões que também estão relacionadas com este 
processo. É neste contexto que a pesquisa realizada s
importância da experiência escolar nos projetos de vida. São discutidos os resultados 
de um questionário que foi aplicado em alunos de dois turnos escolares do último ano 
do Ensino Médio de uma escola pública, grupos focais, além d
com professores e uma representante da direção escolar. Investigou
medida variáveis relacionadas intrínsecas à trajetória escolar dos alunos estariam 
envolvidas no delineamento de suas aspirações e expectativas. De um mod
dados apontam aspectos como desempenho escolar, relação professor 
informações disponibilizadas pela escola como fatores importantes na definição de 
futuro dos alunos. 
 
Palavras-chave: experiência escolar; aspirações; expectativas; 
 
 
 
 
 
 

UMA ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE ASPIRAÇÕES E 
VAS DE FUTURO: A INFLUÊNCIA DA EXPERIÊNCIA ESCOLAR

 
Leandro Ferreira Santos
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Este trabalho busca apresentar os resultados de uma pesquisa de mest
em uma instituição pública de Belo Horizonte no ano de 2014. Os esforços realizados 
nesta produção buscaram, sobretudo, correlacionar o processo de construção das 
aspirações e expectativas escolares e\ou profissionais dos alunos às respectiv
experiências escolares. Tradicionalmente as explicações sociológicas a respeito das 
escolhas realizadas pelo indivíduo seriam dadas pela análise da origem e posição social 
do mesmo. Para Bourdieu, aspirações e expectativas seriam igualmente formadas 

iante as disposições sociais incorporadas no processo de socialização do indivíduo. 
Assim, os sujeitos tenderiam a desejar e ter por expectativas objetivos que lhes 
pareçam de alguma forma razoáveis em serem alcançados por meio dos capitais 

tural e social) de que dispõem. Contudo, pesquisas mais recentes 
trouxeram outras contribuições para esta temática apontando alguns fatores que 
assumem poder em relativizar a linearidade da relação entre a origem e posição do 
indivíduo e suas projeções de futuro. Ressalta-se que essas pesquisas assumem a 
importância das condições objetivas para o estabelecimento das aspirações, 
entretanto, ressaltam outras dimensões que também estão relacionadas com este 
processo. É neste contexto que a pesquisa realizada se propôs a compreender a 
importância da experiência escolar nos projetos de vida. São discutidos os resultados 
de um questionário que foi aplicado em alunos de dois turnos escolares do último ano 
do Ensino Médio de uma escola pública, grupos focais, além de entrevistas realizadas 
com professores e uma representante da direção escolar. Investigou
medida variáveis relacionadas intrínsecas à trajetória escolar dos alunos estariam 
envolvidas no delineamento de suas aspirações e expectativas. De um mod
dados apontam aspectos como desempenho escolar, relação professor 
informações disponibilizadas pela escola como fatores importantes na definição de 

: experiência escolar; aspirações; expectativas; ensino médio.
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Este trabalho busca apresentar os resultados de uma pesquisa de mestrado realizada 
em uma instituição pública de Belo Horizonte no ano de 2014. Os esforços realizados 
nesta produção buscaram, sobretudo, correlacionar o processo de construção das 

ou profissionais dos alunos às respectivas 
experiências escolares. Tradicionalmente as explicações sociológicas a respeito das 
escolhas realizadas pelo indivíduo seriam dadas pela análise da origem e posição social 
do mesmo. Para Bourdieu, aspirações e expectativas seriam igualmente formadas 

iante as disposições sociais incorporadas no processo de socialização do indivíduo. 
Assim, os sujeitos tenderiam a desejar e ter por expectativas objetivos que lhes 
pareçam de alguma forma razoáveis em serem alcançados por meio dos capitais 

tural e social) de que dispõem. Contudo, pesquisas mais recentes 
trouxeram outras contribuições para esta temática apontando alguns fatores que 
assumem poder em relativizar a linearidade da relação entre a origem e posição do 

se que essas pesquisas assumem a 
importância das condições objetivas para o estabelecimento das aspirações, 
entretanto, ressaltam outras dimensões que também estão relacionadas com este 

e propôs a compreender a 
importância da experiência escolar nos projetos de vida. São discutidos os resultados 
de um questionário que foi aplicado em alunos de dois turnos escolares do último ano 

e entrevistas realizadas 
com professores e uma representante da direção escolar. Investigou-se em que 
medida variáveis relacionadas intrínsecas à trajetória escolar dos alunos estariam 
envolvidas no delineamento de suas aspirações e expectativas. De um modo geral, os 
dados apontam aspectos como desempenho escolar, relação professor – aluno, 
informações disponibilizadas pela escola como fatores importantes na definição de 

ensino médio. 



 

 

UM ENSAIO SOBRE SEXUALIDADE, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS: 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA O CENÁRIO BRASILEIRO

 
Este ensaio considera a Sexualidade e a Educação como elementos constituintes da 
história e da cultura de todos os seres humanos; porém, falar de sexualidade em 
contextos educacionais, principalmente na escola, ainda é um tabu. Neste sentido, 
nosso objetivo é refletir sobre esses
Políticas Públicas brasileiras. Discutir tais temas juntos se revela extremamente 
necessário, à medida que observamos o contexto retrógado e nebuloso pelo qual o 
país passa, principalmente em relação à E
estabelecer tal diálogo, realizamos uma interlocução com a Psicologia Escolar e a 
Teoria Histórico-Cultural, atentando especificamente para as discussões acerca da 
retirada do termo “Gênero” do Plano Nacional de Educaçã
levou a mudanças da mesma ordem em muitos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação. Tais mudanças se revelam como fruto da organização de grupos 
conservadores, que a partir de (des)informações e distorções acerca dos estudos de 
gênero e sexualidade contemporâneos atribuem
Gênero”, e estão interessados em conter os avanços e direitos conquistados por 
minorias ao longo de anos de luta. Diante disso, é ressaltada a importância do papel do 
Psicólogo Escolar frente às Políticas Públicas e o compromisso da profissão com a 
construção de uma Educação pública de qualidade, emancipatória e atenta no que se 
refere aos preconceitos no contexto educacional.
 
Palavras-chave: Sexualidade; educa
de gênero.  
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Sexualidade e a Educação como elementos constituintes da 
história e da cultura de todos os seres humanos; porém, falar de sexualidade em 
contextos educacionais, principalmente na escola, ainda é um tabu. Neste sentido, 
nosso objetivo é refletir sobre esses temas e relacioná-los com a Psicologia Escolar e as 
Políticas Públicas brasileiras. Discutir tais temas juntos se revela extremamente 
necessário, à medida que observamos o contexto retrógado e nebuloso pelo qual o 
país passa, principalmente em relação à Educação e aos Direitos Humanos. Para 
estabelecer tal diálogo, realizamos uma interlocução com a Psicologia Escolar e a 

Cultural, atentando especificamente para as discussões acerca da 
retirada do termo “Gênero” do Plano Nacional de Educação, e que consequentemente 
levou a mudanças da mesma ordem em muitos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação. Tais mudanças se revelam como fruto da organização de grupos 
conservadores, que a partir de (des)informações e distorções acerca dos estudos de 

ênero e sexualidade contemporâneos atribuem-lhes o nome de “Ideologia de 
Gênero”, e estão interessados em conter os avanços e direitos conquistados por 
minorias ao longo de anos de luta. Diante disso, é ressaltada a importância do papel do 

r frente às Políticas Públicas e o compromisso da profissão com a 
construção de uma Educação pública de qualidade, emancipatória e atenta no que se 
refere aos preconceitos no contexto educacional. 

de; educação; políticas públicas; psicologia escolar
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Sexualidade e a Educação como elementos constituintes da 
história e da cultura de todos os seres humanos; porém, falar de sexualidade em 
contextos educacionais, principalmente na escola, ainda é um tabu. Neste sentido, 

los com a Psicologia Escolar e as 
Políticas Públicas brasileiras. Discutir tais temas juntos se revela extremamente 
necessário, à medida que observamos o contexto retrógado e nebuloso pelo qual o 

ducação e aos Direitos Humanos. Para 
estabelecer tal diálogo, realizamos uma interlocução com a Psicologia Escolar e a 

Cultural, atentando especificamente para as discussões acerca da 
o, e que consequentemente 

levou a mudanças da mesma ordem em muitos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação. Tais mudanças se revelam como fruto da organização de grupos 
conservadores, que a partir de (des)informações e distorções acerca dos estudos de 

lhes o nome de “Ideologia de 
Gênero”, e estão interessados em conter os avanços e direitos conquistados por 
minorias ao longo de anos de luta. Diante disso, é ressaltada a importância do papel do 

r frente às Políticas Públicas e o compromisso da profissão com a 
construção de uma Educação pública de qualidade, emancipatória e atenta no que se 
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A ANÁLISE DE MATERIAL ESCOLAR COMO ELEMENTO DE AVALIAÇÃO E 
INTERVENÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: RELATO DE 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma das práticas do psicólogo na Escola 
de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA/UFU), Minas 
Gerais. Contempla uma das ações do projeto intitulado “Avaliação psicoeducacional de 
crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva histórico
cujos percursos metodológicos envolveram: análise do material escolar de uma aluna 
do 3º ano do Ensino Fundamental,
professora regente da turma em que está inserida, além de oficinas psicoeducacionais 
realizadas no contraturno escolar. Todas as etapas do trabalho foram desenvolvidas 
pela monitora do 5º período de
autoras do presente relato de experiência. O projeto mencionado teve como objetivos 
principais realizar processos de avaliação e intervenção psicoeducacional de crianças 
com queixas escolares, numa perspec
queixas escolares; proporcionar reflexão crítica e diálogo acerca do processo de 
aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. Queixas escolares podem ser 
compreendidas como pedidos de ajuda relacionados ao 
abarcando dificuldades em leitura, escrita, raciocínio lógico
comportamentos considerados inadequados pelas instituições de ensino. Em relação 
ao caso estudado, a análise do material escolar possibilitou identific
reveladores do processo de ensino e aprendizagem da criança, que acrescentaram 
informações sobre estratégias de ensino e recursos metodológicos adotados. Tais 
aspectos favoreceram a intervenção nas oficinas psicoeducacionais e contribuíram 
com o trabalho pedagógico da professora regente destinado às crianças com queixas 
escolares.  
 
Palavras-chave: avaliação; intervenção; dificuldades de escolarização; psicologia 
escolar.  
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Este trabalho tem como objetivo apresentar uma das práticas do psicólogo na Escola 
de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA/UFU), Minas 

ma das ações do projeto intitulado “Avaliação psicoeducacional de 
crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva histórico
cujos percursos metodológicos envolveram: análise do material escolar de uma aluna 

Fundamental, entrevistas com a criança, com a mãe e com a 
professora regente da turma em que está inserida, além de oficinas psicoeducacionais 
realizadas no contraturno escolar. Todas as etapas do trabalho foram desenvolvidas 
pela monitora do 5º período de Psicologia, juntamente com a docente orientadora, 
autoras do presente relato de experiência. O projeto mencionado teve como objetivos 
principais realizar processos de avaliação e intervenção psicoeducacional de crianças 
com queixas escolares, numa perspectiva histórico-cultural; investigar e movimentar 
queixas escolares; proporcionar reflexão crítica e diálogo acerca do processo de 
aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. Queixas escolares podem ser 
compreendidas como pedidos de ajuda relacionados ao processo de escolarização, 
abarcando dificuldades em leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático e/ou 
comportamentos considerados inadequados pelas instituições de ensino. Em relação 
ao caso estudado, a análise do material escolar possibilitou identific
reveladores do processo de ensino e aprendizagem da criança, que acrescentaram 
informações sobre estratégias de ensino e recursos metodológicos adotados. Tais 
aspectos favoreceram a intervenção nas oficinas psicoeducacionais e contribuíram 

o trabalho pedagógico da professora regente destinado às crianças com queixas 

: avaliação; intervenção; dificuldades de escolarização; psicologia 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar uma das práticas do psicólogo na Escola 
de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA/UFU), Minas 

ma das ações do projeto intitulado “Avaliação psicoeducacional de 
crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva histórico-cultural”, 
cujos percursos metodológicos envolveram: análise do material escolar de uma aluna 

entrevistas com a criança, com a mãe e com a 
professora regente da turma em que está inserida, além de oficinas psicoeducacionais 
realizadas no contraturno escolar. Todas as etapas do trabalho foram desenvolvidas 

Psicologia, juntamente com a docente orientadora, 
autoras do presente relato de experiência. O projeto mencionado teve como objetivos 
principais realizar processos de avaliação e intervenção psicoeducacional de crianças 

cultural; investigar e movimentar 
queixas escolares; proporcionar reflexão crítica e diálogo acerca do processo de 
aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. Queixas escolares podem ser 

processo de escolarização, 
matemático e/ou 

comportamentos considerados inadequados pelas instituições de ensino. Em relação 
ao caso estudado, a análise do material escolar possibilitou identificar elementos 
reveladores do processo de ensino e aprendizagem da criança, que acrescentaram 
informações sobre estratégias de ensino e recursos metodológicos adotados. Tais 
aspectos favoreceram a intervenção nas oficinas psicoeducacionais e contribuíram 

o trabalho pedagógico da professora regente destinado às crianças com queixas 
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A DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 
ESCOLAR/EDUCACIONAL NO TRABALHO INCLUSIVO EM SALA DE AULA

  
Numa sociedade em que as pessoas vivem em condições marcadamente desiguais, é 
comum nos deparamos com atitudes preconceituosas, sendo que a escola é muitas 
vezes palco para a manifestação dessas atitudes. Nesse sentido
pretende discutir as questões que envolvem a diversidade, bem como apresentar um 
relato de experiência com uma turma de educação infantil de uma escola pública de 
Uberlândia em que se contou com a contribuição efetiva de Psicólogos Escolares. 
Acreditamos que a Psicologia 
compromisso ético, político e social, podendo 
promovam à inclusão dos sujeitos na sociedade. Sendo assim, na experiência 
supracitada, psicólogas escolares em parceria com a professora regente delinearam 
um Projeto de Intervenção com crianças com dificuldades nas
posturas preconceituosas com os colegas. Os principais objetivos do Projeto foram: 
estreitar os vínculos entre as crianças; colaborar com a percepção das diferenças de 
cada um; auxiliar na adoção de comportamentos solidários e res
posturas preconceituosas; contribuir com as crianças na percepção de sua 
corresponsabilidade nas questões que envolvem a escolarização, bem como nas 
mudanças pretendidas nesse contexto. A metodologia do trabalho consistiu na 
realização de intervenções psicoeducacionais, em caráter semanal em sala de aula, 
envolvendo 19 crianças de cinco e seis anos de idade, em que foram utilizadas 
diferentes estratégias: leitura de livros de literatura; dinâmicas de relaxamento; 
audição de músicas e exibição de vídeos infantis sobre o tema; sorteio de amigos 
responsáveis por proteger os colegas
Percebemos com tal exper
com os profissionais da área de educação
crianças ao propor espaços de reflexão que ampliem a visão de mundo e favoreçam a 
formação das crianças numa perspectiva inclusiva.
 
Palavras-chave: educação infantil; psicologia escolar e 
inclusão escolar. 
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Numa sociedade em que as pessoas vivem em condições marcadamente desiguais, é 
nos deparamos com atitudes preconceituosas, sendo que a escola é muitas 

vezes palco para a manifestação dessas atitudes. Nesse sentido
pretende discutir as questões que envolvem a diversidade, bem como apresentar um 

m uma turma de educação infantil de uma escola pública de 
Uberlândia em que se contou com a contribuição efetiva de Psicólogos Escolares. 
Acreditamos que a Psicologia como ciência e profissão tem um importante 
compromisso ético, político e social, podendo contribuir com reflexões e práticas que 

à inclusão dos sujeitos na sociedade. Sendo assim, na experiência 
supracitada, psicólogas escolares em parceria com a professora regente delinearam 
um Projeto de Intervenção com crianças com dificuldades nas relações interpessoais e 
posturas preconceituosas com os colegas. Os principais objetivos do Projeto foram: 
estreitar os vínculos entre as crianças; colaborar com a percepção das diferenças de 
cada um; auxiliar na adoção de comportamentos solidários e respeitosos; romper com 
posturas preconceituosas; contribuir com as crianças na percepção de sua 
corresponsabilidade nas questões que envolvem a escolarização, bem como nas 
mudanças pretendidas nesse contexto. A metodologia do trabalho consistiu na 

de intervenções psicoeducacionais, em caráter semanal em sala de aula, 
crianças de cinco e seis anos de idade, em que foram utilizadas 

diferentes estratégias: leitura de livros de literatura; dinâmicas de relaxamento; 
ibição de vídeos infantis sobre o tema; sorteio de amigos 

responsáveis por proteger os colegas e assembleias em sala, 
Percebemos com tal experiência que a Psicologia Escolar e Educacional, em parceria 
com os profissionais da área de educação, pode contribuir para o desenvolvimento das 
crianças ao propor espaços de reflexão que ampliem a visão de mundo e favoreçam a 
formação das crianças numa perspectiva inclusiva. 

ão infantil; psicologia escolar e educacional; diversida
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Numa sociedade em que as pessoas vivem em condições marcadamente desiguais, é 
nos deparamos com atitudes preconceituosas, sendo que a escola é muitas 

vezes palco para a manifestação dessas atitudes. Nesse sentido, este trabalho 
pretende discutir as questões que envolvem a diversidade, bem como apresentar um 

m uma turma de educação infantil de uma escola pública de 
Uberlândia em que se contou com a contribuição efetiva de Psicólogos Escolares. 

tem um importante 
contribuir com reflexões e práticas que 

à inclusão dos sujeitos na sociedade. Sendo assim, na experiência 
supracitada, psicólogas escolares em parceria com a professora regente delinearam 

relações interpessoais e 
posturas preconceituosas com os colegas. Os principais objetivos do Projeto foram: 
estreitar os vínculos entre as crianças; colaborar com a percepção das diferenças de 

peitosos; romper com 
posturas preconceituosas; contribuir com as crianças na percepção de sua 
corresponsabilidade nas questões que envolvem a escolarização, bem como nas 
mudanças pretendidas nesse contexto. A metodologia do trabalho consistiu na 

de intervenções psicoeducacionais, em caráter semanal em sala de aula, 
crianças de cinco e seis anos de idade, em que foram utilizadas 

diferentes estratégias: leitura de livros de literatura; dinâmicas de relaxamento; 
ibição de vídeos infantis sobre o tema; sorteio de amigos 

 dentre outros. 
Educacional, em parceria 

, pode contribuir para o desenvolvimento das 
crianças ao propor espaços de reflexão que ampliem a visão de mundo e favoreçam a 

educacional; diversidade; 



 

 
A PRÁTICA DA PSICOLOGIA NOS CEMEI

A inserção do psicólogo no contexto educacional contribui para melhorar e facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem, bem como o desenvolvimento global infantil. A 
iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio do Monte 
a atuação de estagiários de psicologia nos CEMEIs (Centros Municipais de Educação 
Infantil) proporcionou uma troca de experiências 
Vinculados ao CEMAP (Centro Educacional Municipal de Atendimento 
Psicopedagógico) foram dese
início em 2013, conforme demanda de cada CEMEI. 
dois estagiários e, posteriormente, 
Dentre as atividades realizadas 
profissionais; palestras; gru
as crianças, como por exemplo, acompanhamento do processo de inclusão de alunos 
com necessidades educativas especiais que e
Nestas, foram sugeridas intervenções a respeito do processo de ensino
e realizadas reuniões contínuas com especialistas em educação do município e equipe 
pedagógica. Além disso, ocorreram contatos e articula
profissionais pertencentes ao CRAS, CREAS, NASF, ABRIGO, CAPS, APAE, bem como o 
acolhimento e a mediação dos encaminhamentos de casos específicos. As demandas 
identificadas no decorrer do trabalho realizado referiam
situações de diferentes conflitos, condição 
profissional e questões relativas ao desenvolvimento infantil.  Ao final de cada período 
eram elaborados relatórios sobre o que o estagiário desenvolvia e sobre su
sugestões para o crescimento da instituição. O projeto permitiu aos profissionais e aos 
pais adotarem novas posturas mediante as crianças, além de possibilitar que os 
problemas centrados nos alunos fossem colocados em pauta para constantes 
reflexões, sendo que um dos mais recorrentes referia
ensino. 
 
Palavras-chave: educação infantil; ensino
psicologia. 
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A inserção do psicólogo no contexto educacional contribui para melhorar e facilitar o 
aprendizagem, bem como o desenvolvimento global infantil. A 

iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio do Monte 
de estagiários de psicologia nos CEMEIs (Centros Municipais de Educação 

Infantil) proporcionou uma troca de experiências entre funcionários, pais e alunos. 
Vinculados ao CEMAP (Centro Educacional Municipal de Atendimento 
Psicopedagógico) foram desenvolvidos um projeto e vários planos de ação
início em 2013, conforme demanda de cada CEMEI. Participaram destes, inicialmente, 

posteriormente, apenas um, com supervisão e orientação 
Dentre as atividades realizadas estão: orientações para pais, equipe e demais 
profissionais; palestras; grupos para trocas de experiências e, também, atividades com 
as crianças, como por exemplo, acompanhamento do processo de inclusão de alunos 
com necessidades educativas especiais que estavam matriculados na instituição. 
Nestas, foram sugeridas intervenções a respeito do processo de ensino
e realizadas reuniões contínuas com especialistas em educação do município e equipe 
pedagógica. Além disso, ocorreram contatos e articulação com equipes de 
profissionais pertencentes ao CRAS, CREAS, NASF, ABRIGO, CAPS, APAE, bem como o 
acolhimento e a mediação dos encaminhamentos de casos específicos. As demandas 
identificadas no decorrer do trabalho realizado referiam-se às relações famili
situações de diferentes conflitos, condição socioeconômica, motivação e capacitação 
profissional e questões relativas ao desenvolvimento infantil.  Ao final de cada período 
eram elaborados relatórios sobre o que o estagiário desenvolvia e sobre su
sugestões para o crescimento da instituição. O projeto permitiu aos profissionais e aos 
pais adotarem novas posturas mediante as crianças, além de possibilitar que os 
problemas centrados nos alunos fossem colocados em pauta para constantes 

ndo que um dos mais recorrentes referia-se aos métodos aplicados de 

: educação infantil; ensino-aprendizagem; equipe; intervenções; pais; 
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: UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO 

(PUC Minas Arcos) 
luiz_mirandasamonte@hotmail.com 

(PUC Minas Arcos) 
 
 

A inserção do psicólogo no contexto educacional contribui para melhorar e facilitar o 
aprendizagem, bem como o desenvolvimento global infantil. A 

iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio do Monte em solicitar 
de estagiários de psicologia nos CEMEIs (Centros Municipais de Educação 

funcionários, pais e alunos. 
Vinculados ao CEMAP (Centro Educacional Municipal de Atendimento 

ação que tiveram 
Participaram destes, inicialmente, 
supervisão e orientação semanal. 

orientações para pais, equipe e demais 
e, também, atividades com 

as crianças, como por exemplo, acompanhamento do processo de inclusão de alunos 
stavam matriculados na instituição. 

Nestas, foram sugeridas intervenções a respeito do processo de ensino-aprendizagem 
e realizadas reuniões contínuas com especialistas em educação do município e equipe 

ção com equipes de 
profissionais pertencentes ao CRAS, CREAS, NASF, ABRIGO, CAPS, APAE, bem como o 
acolhimento e a mediação dos encaminhamentos de casos específicos. As demandas 

se às relações familiares por 
, motivação e capacitação 

profissional e questões relativas ao desenvolvimento infantil.  Ao final de cada período 
eram elaborados relatórios sobre o que o estagiário desenvolvia e sobre suas 
sugestões para o crescimento da instituição. O projeto permitiu aos profissionais e aos 
pais adotarem novas posturas mediante as crianças, além de possibilitar que os 
problemas centrados nos alunos fossem colocados em pauta para constantes 

se aos métodos aplicados de 

aprendizagem; equipe; intervenções; pais; 



 

 
ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR À CRIANÇA EM TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO NO 
 

Leonardo Augusto de Almeida

O tratamento de câncer infantil na maioria das vezes vem acompanhado de inúmeras 
restrições na vida cotidiana da criança, 
ao hospital, as indisposição físicas e a neutropenia provocadas pelos efeitos da 
quimioterapia são barreiras que impossibilitam o aluno de frequentar o ambiente 
escolar. Nesta perspectiva, o atendimento Ped
eliminador destas barreiras. O APD é uma modalidade de 
que ocorre em casa, decorrente de enfermidades que impossibilitam a frequência 
escolar do aluno. De acordo com 
Especial, o APD tem por finalidade 
acompanhamento pedagógico
construção do conhecimento do aluno. Neste sentido, este trabalho objetiva descrever 
como acontece o atendimento pedagógico domiciliar no Hospital do Câncer em 
Uberlândia-MG. A não oferta do APD pelas políticas públicas de educação motivou o 
Núcleo de Voluntários do hospital a criar uma equipe de pedagogas voluntárias que, 
devidamente treinadas para esta atividade, atende pacientes do 1º ao 5ª ano 
Ensino Fundamental. Desta forma, quando o paciente recebe alta da enfermaria para 
iniciar seu tratamento em regime ambulatorial, não tendo condições de retornar a 
escola, ele é apresentado à voluntári
encontros são semanais e têm uma duração de duas horas. As aulas são dinâmicas e 
centradas nas necessidades do aluno. Além disso, a escola de origem é contatada e 
parcerias entre escola e hospital são feitas para 
Atendimento Pedagógico Domiciliar
contribuído para a eliminação das barreiras e possibilitando o acesso à educação aos 
pacientes/alunos. Vale destacar como resultado deste trabalho, cri
motivadas e ativas no seu processo de desenvolvimento, retomando parte de sua 
rotina normal. 
 
Palavras-chave: educação; psicologia; pedagogia hospitalar; inclusão.
 
 
 
 
 
 
 

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR À CRIANÇA EM TRATAMENTO 
ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM UBERLÂNDIA

Leonardo Augusto de Almeida (Hospital Câncer - 
leonardo@hospitaldocancer.org.br

O tratamento de câncer infantil na maioria das vezes vem acompanhado de inúmeras 
restrições na vida cotidiana da criança, entre elas a frequência escolar. As idas e vindas 

indisposição físicas e a neutropenia provocadas pelos efeitos da 
são barreiras que impossibilitam o aluno de frequentar o ambiente 

escolar. Nesta perspectiva, o atendimento Pedagógico Domiciliar (APD), surge como 
eliminador destas barreiras. O APD é uma modalidade de atendimento educacional 
que ocorre em casa, decorrente de enfermidades que impossibilitam a frequência 
escolar do aluno. De acordo com Ministério da Educação e a Secretaria de Educação 
Especial, o APD tem por finalidade criar estratégias que possibilitem o 
acompanhamento pedagógico-educacional do processo de desenvolvimento e 
construção do conhecimento do aluno. Neste sentido, este trabalho objetiva descrever 

ontece o atendimento pedagógico domiciliar no Hospital do Câncer em 
MG. A não oferta do APD pelas políticas públicas de educação motivou o 

Núcleo de Voluntários do hospital a criar uma equipe de pedagogas voluntárias que, 
ara esta atividade, atende pacientes do 1º ao 5ª ano 

Ensino Fundamental. Desta forma, quando o paciente recebe alta da enfermaria para 
iniciar seu tratamento em regime ambulatorial, não tendo condições de retornar a 
escola, ele é apresentado à voluntária responsável por acompanhá-
encontros são semanais e têm uma duração de duas horas. As aulas são dinâmicas e 
centradas nas necessidades do aluno. Além disso, a escola de origem é contatada e 
parcerias entre escola e hospital são feitas para melhor atender a criança. O
Atendimento Pedagógico Domiciliar no Hospital do Câncer em Uberlândia
contribuído para a eliminação das barreiras e possibilitando o acesso à educação aos 
pacientes/alunos. Vale destacar como resultado deste trabalho, cri
motivadas e ativas no seu processo de desenvolvimento, retomando parte de sua 

educação; psicologia; pedagogia hospitalar; inclusão. 
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ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR À CRIANÇA EM TRATAMENTO 
HOSPITAL DO CÂNCER EM UBERLÂNDIA-MG 

 Uberlândia-MG) 
leonardo@hospitaldocancer.org.br 

 
 

O tratamento de câncer infantil na maioria das vezes vem acompanhado de inúmeras 
entre elas a frequência escolar. As idas e vindas 

indisposição físicas e a neutropenia provocadas pelos efeitos da 
são barreiras que impossibilitam o aluno de frequentar o ambiente 

agógico Domiciliar (APD), surge como 
atendimento educacional 

que ocorre em casa, decorrente de enfermidades que impossibilitam a frequência 
cretaria de Educação 

criar estratégias que possibilitem o 
educacional do processo de desenvolvimento e 

construção do conhecimento do aluno. Neste sentido, este trabalho objetiva descrever 
ontece o atendimento pedagógico domiciliar no Hospital do Câncer em 

MG. A não oferta do APD pelas políticas públicas de educação motivou o 
Núcleo de Voluntários do hospital a criar uma equipe de pedagogas voluntárias que, 

ara esta atividade, atende pacientes do 1º ao 5ª ano do 
Ensino Fundamental. Desta forma, quando o paciente recebe alta da enfermaria para 
iniciar seu tratamento em regime ambulatorial, não tendo condições de retornar a 

-lo em casa. Os 
encontros são semanais e têm uma duração de duas horas. As aulas são dinâmicas e 
centradas nas necessidades do aluno. Além disso, a escola de origem é contatada e 

melhor atender a criança. O 
no Hospital do Câncer em Uberlândia-MG tem 

contribuído para a eliminação das barreiras e possibilitando o acesso à educação aos 
pacientes/alunos. Vale destacar como resultado deste trabalho, crianças mais 
motivadas e ativas no seu processo de desenvolvimento, retomando parte de sua 

 



 

 
 

ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL NAS AÇÕES AFIRMATIVAS: 

 

A Psicologia Escolar/Educacional (PEE) consiste no campo de atuação, pesquisa e 
produção de conhecimento cujo trabalho volta
lidam com o processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, tal como a 
Educação Superior. Enfatiza
atuação do PEE, uma vez que esta foi criada para possibilitar a inserção e permanênc
das minorias nas Universidades. O trabalho descrito objetiva relatar o trabalho da PEE 
na educação superior, bem como elucidar os desafios vivenciados. As intervenções 
ocorreram na Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) da UFJF, durante o segundo 
semestre letivo 2015, um setor recente, criado em setembro de 2014, 
participavam da equipe: a Diretora, eu (Psicóloga) e dois estagiários do curso de 
Direito. A finalidade da DIAAF é promover condições institucionais que permitam a 
implementação e acompan
na UFJF, entre os discentes, docentes e técnicos. 
primeira psicóloga a atuar naquele setor, contando assim com o desconhecimento por 
parte da comunidade acadêmica
DIAAF. Por meio de muito estudo e diálogo com a equipe, foi estabelecido um trabalho 
que se dirigia a campanhas e assessorias nos trabalhos referentes à raça, gênero, etnia 
e sexualidade. Como exemplo
Negra, na confecção das placas para uso dos banheiros da Instituição por 
transgêneros, culminando com a campanha “Libera meu Xixi”, e na organização do 
Mês da Mulher contra a cultura do estupro; realização 
acolhimento psicológico ao público assistido nesses setor. Essa experiência possibilitou 
indicadores iniciais para o espaço de atuação do psicólogo escolar nas ações 
afirmativas, principalmente por se tratar de intervenções psic
promover o empoderamento 
exclusão, preconceito e machismo cultural.
 
Palavras-chave: Psicologia Escolar e Educacional; Educação Superior; Ações 
Afirmativas 
 
 
 
 

ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL NAS AÇÕES AFIRMATIVAS: 
BREVE EXPERIÊNCIA NA UFJF 

Camila Menezes Ferreira Guerreiro
camilamenezes.guerreiro@ufjf.edu.br

A Psicologia Escolar/Educacional (PEE) consiste no campo de atuação, pesquisa e 
produção de conhecimento cujo trabalho volta-se para as instituições 
lidam com o processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, tal como a 
Educação Superior. Enfatiza-se que as ações afirmativas são um campo fértil para a 
atuação do PEE, uma vez que esta foi criada para possibilitar a inserção e permanênc
das minorias nas Universidades. O trabalho descrito objetiva relatar o trabalho da PEE 
na educação superior, bem como elucidar os desafios vivenciados. As intervenções 
ocorreram na Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) da UFJF, durante o segundo 

m setor recente, criado em setembro de 2014, 
participavam da equipe: a Diretora, eu (Psicóloga) e dois estagiários do curso de 

finalidade da DIAAF é promover condições institucionais que permitam a 
implementação e acompanhamento de políticas públicas voltadas às ações afirmativas 
na UFJF, entre os discentes, docentes e técnicos. Em um trabalho desbravador, fui a 
primeira psicóloga a atuar naquele setor, contando assim com o desconhecimento por 
parte da comunidade acadêmica, inclusive da equipe, de como o Psicólogo atuaria na 
DIAAF. Por meio de muito estudo e diálogo com a equipe, foi estabelecido um trabalho 

campanhas e assessorias nos trabalhos referentes à raça, gênero, etnia 
exemplos: assessorias na organização do Mês da Consciência 

Negra, na confecção das placas para uso dos banheiros da Instituição por 
transgêneros, culminando com a campanha “Libera meu Xixi”, e na organização do 
Mês da Mulher contra a cultura do estupro; realização de oficina psicoeducativa e 
acolhimento psicológico ao público assistido nesses setor. Essa experiência possibilitou 
indicadores iniciais para o espaço de atuação do psicólogo escolar nas ações 
afirmativas, principalmente por se tratar de intervenções psicoeducacionais para 
promover o empoderamento desse público, geralmente minorias que sofrem com 
exclusão, preconceito e machismo cultural. 

: Psicologia Escolar e Educacional; Educação Superior; Ações 
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ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL NAS AÇÕES AFIRMATIVAS: 

 
Camila Menezes Ferreira Guerreiro (UFJF) 

camilamenezes.guerreiro@ufjf.edu.br 
 
 

A Psicologia Escolar/Educacional (PEE) consiste no campo de atuação, pesquisa e 
se para as instituições educativas que 

lidam com o processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, tal como a 
se que as ações afirmativas são um campo fértil para a 

atuação do PEE, uma vez que esta foi criada para possibilitar a inserção e permanência 
das minorias nas Universidades. O trabalho descrito objetiva relatar o trabalho da PEE 
na educação superior, bem como elucidar os desafios vivenciados. As intervenções 
ocorreram na Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) da UFJF, durante o segundo 

m setor recente, criado em setembro de 2014, em que 
participavam da equipe: a Diretora, eu (Psicóloga) e dois estagiários do curso de 

finalidade da DIAAF é promover condições institucionais que permitam a 
hamento de políticas públicas voltadas às ações afirmativas 

m trabalho desbravador, fui a 
primeira psicóloga a atuar naquele setor, contando assim com o desconhecimento por 

, inclusive da equipe, de como o Psicólogo atuaria na 
DIAAF. Por meio de muito estudo e diálogo com a equipe, foi estabelecido um trabalho 

campanhas e assessorias nos trabalhos referentes à raça, gênero, etnia 
assessorias na organização do Mês da Consciência 

Negra, na confecção das placas para uso dos banheiros da Instituição por 
transgêneros, culminando com a campanha “Libera meu Xixi”, e na organização do 

de oficina psicoeducativa e 
acolhimento psicológico ao público assistido nesses setor. Essa experiência possibilitou 
indicadores iniciais para o espaço de atuação do psicólogo escolar nas ações 

oeducacionais para 
público, geralmente minorias que sofrem com 

: Psicologia Escolar e Educacional; Educação Superior; Ações 



 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EDUCACIONAL/ESCOLAR 

Apresentamos neste trabalho a inserção de estagiárias do sétimo período do curso de 
Psicologia atuando no estágio de Psicologia educacional/escolar em um hotel 
geriátrico. Para tal, dialogamos com estudiosos dessa área tais como, 
dentre outros. Compreendemos que inicialmente a atividade do psicólogo 
educacional/escolar restringia
escolar; entretanto, mudanças significativas ocorreram na atuação desse profissional, 
ampliando a gama de atuações. Neste sentido, cabe ao psicólogo escolar ocupar
um amplo leque de possibilidades que se referem diretamente ao âmbito do ensino
aprendizagem, tanto em seu contexto formal quanto informal. Iniciamos o estágio 
mapeando a instituição e seu entorn
rápida, entrevistas com o responsável pela instituição e os moradores do hotel, além 
de um trabalho minucioso e continuo de observação e escuta psicológica das 
demandas latentes. Estas atividades resultara
ressignificar os movimentos cognitivos e afetivos dos idosos, utilizando como 
ferramenta diversas atividades, tais como: pintura,
entre outras, nas quais a participação de visitantes e 
Percebemos ao final do primeiro semestre de 2016
aspectos afetivos e sociais, dentre eles uma abertura no comportamento das 
cuidadoras requisitando a continuidade e avanço do trabalho iniciado. 
Compreendemos que a atuação do psicólogo educacional/escolar para resultar em 
mudanças efetivas, necessita de continuidade e frequência maior que as horas que o 
estágio podem oferecer, porém é fato, que esta prática é enriquecedora e necessária 
para a formação de profissionais qualificados para atuar com essa demanda específica 
em ambientes informais de Educação. 
 
Palavras-chave: psicologia educacional/escolar; estágio; estimativa rápida.
 

 
 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EDUCACIONAL/ESCOLAR – RESSIGNIFICANDO VIDAS
   

Jhullian Barbara Silva Fernandes
barbarajhullian@yahoo.com.br

Arilene Gonçalves Firmino
Isabella V. Q. dos R. Botelho (
Suemi Hamada Morais Silva (

e trabalho a inserção de estagiárias do sétimo período do curso de 
Psicologia atuando no estágio de Psicologia educacional/escolar em um hotel 
geriátrico. Para tal, dialogamos com estudiosos dessa área tais como, 

outros. Compreendemos que inicialmente a atividade do psicólogo 
educacional/escolar restringia-se aos problemas escolares que envolviam o fracasso 

mudanças significativas ocorreram na atuação desse profissional, 
ações. Neste sentido, cabe ao psicólogo escolar ocupar

um amplo leque de possibilidades que se referem diretamente ao âmbito do ensino
aprendizagem, tanto em seu contexto formal quanto informal. Iniciamos o estágio 
mapeando a instituição e seu entorno, utilizamos para a coleta de dados, a e
rápida, entrevistas com o responsável pela instituição e os moradores do hotel, além 
de um trabalho minucioso e continuo de observação e escuta psicológica das 
demandas latentes. Estas atividades resultaram em um projeto cuja finalidade era 
ressignificar os movimentos cognitivos e afetivos dos idosos, utilizando como 

atividades, tais como: pintura, jogos de interação social
entre outras, nas quais a participação de visitantes e cuidadores era estimulada. 

al do primeiro semestre de 2016 uma pequena mudança nos 
aspectos afetivos e sociais, dentre eles uma abertura no comportamento das 
cuidadoras requisitando a continuidade e avanço do trabalho iniciado. 

os que a atuação do psicólogo educacional/escolar para resultar em 
mudanças efetivas, necessita de continuidade e frequência maior que as horas que o 
estágio podem oferecer, porém é fato, que esta prática é enriquecedora e necessária 

fissionais qualificados para atuar com essa demanda específica 
em ambientes informais de Educação.  

: psicologia educacional/escolar; estágio; estimativa rápida.
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RESSIGNIFICANDO VIDAS 

Jhullian Barbara Silva Fernandes (Uniube) 
barbarajhullian@yahoo.com.br 

Arilene Gonçalves Firmino (Uniube) 
Isabella V. Q. dos R. Botelho (Uniube) 
Suemi Hamada Morais Silva (Uniube) 

 
 

e trabalho a inserção de estagiárias do sétimo período do curso de 
Psicologia atuando no estágio de Psicologia educacional/escolar em um hotel 
geriátrico. Para tal, dialogamos com estudiosos dessa área tais como, Guzzo e Patto, 

outros. Compreendemos que inicialmente a atividade do psicólogo 
ue envolviam o fracasso 

mudanças significativas ocorreram na atuação desse profissional, 
ações. Neste sentido, cabe ao psicólogo escolar ocupar-se de 

um amplo leque de possibilidades que se referem diretamente ao âmbito do ensino-
aprendizagem, tanto em seu contexto formal quanto informal. Iniciamos o estágio 

o, utilizamos para a coleta de dados, a estimativa 
rápida, entrevistas com o responsável pela instituição e os moradores do hotel, além 
de um trabalho minucioso e continuo de observação e escuta psicológica das 

m em um projeto cuja finalidade era 
ressignificar os movimentos cognitivos e afetivos dos idosos, utilizando como 

jogos de interação social, música, 
cuidadores era estimulada. 

uma pequena mudança nos 
aspectos afetivos e sociais, dentre eles uma abertura no comportamento das 
cuidadoras requisitando a continuidade e avanço do trabalho iniciado. 

os que a atuação do psicólogo educacional/escolar para resultar em 
mudanças efetivas, necessita de continuidade e frequência maior que as horas que o 
estágio podem oferecer, porém é fato, que esta prática é enriquecedora e necessária 

fissionais qualificados para atuar com essa demanda específica 

: psicologia educacional/escolar; estágio; estimativa rápida. 



 

A UTILIZAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS NOS PROCESSOS DE ENSINO
APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: RELATO DE 

 
Este estudo aborda a prática docente instituí
componente curricular da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A prática est
cinco etapas, entendendo que, como recurso pedagógico, a utilização de artigos 
favorece a aprendizagem (WERNKE; BORNIA, 2002)
interação reflexiva e crítica ao seu redor (GHENO; SILVA, 2007). A primeira etapa 
contempla a seleção prévia dos artigos utilizados, que devem ser estudos de casos 
para ilustrar o conteúdo e ressaltar as aplicações da teoria.
oriundos de publicações científicas relacionadas à Engenharia de Produção, visando: a 
identificação entre o aluno/temática abordada; evidenciar a aplicabilidade dos 
conteúdos. A segunda etapa trata da elaboração e aplicação de um estudo d
sobre o artigo, buscando: estimular a leitura e a fixação de conceitos. Na terceira etapa 
o docente divide a turma em grupos, entregando um artigo diferente a cada um deles. 
Os artigos deverão abordar a mesma temática (Gestão do Conhecimento), mas 
uma aplicação específica. Os membros dos grupos deverão resolver individualmente o 
estudo dirigido, debater o assunto e organizá
resultados obtidos. A ordem e duração das apresentações são estabelecidas pelo 
docente segundo a abordagem da temática, sua complexidade e desmembramentos 
no artigo de cada grupo. Na quinta etapa há a discussão e a socialização dos artigos, 
devendo ocorrer logo após as apresentações. O intuito é a interlocução dos discentes 
sobre os conteúdos, o levantamento de questões sobre as possibilidades de aplicações 
da temática. Na prática, a sistemática descrita evidenciou 
com a disciplina, mediante a percepção da importância e aplicabilidade dos cont
Também favoreceu o uso de competências, como: interpretar questionamentos, 
relacionamento interpessoal, sistematizar e apresentar dados, oratória etc.
 
Palavras-chave: artigo científico;
produção. 
 
 
 
 

 
A UTILIZAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS NOS PROCESSOS DE ENSINO

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 Janduhy Camilo Passos

John Rhayllander Botêlho Pires

borda a prática docente instituída na disciplina Gestão do Conhecimento, 
componente curricular da graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A prática está fundamentada em 
cinco etapas, entendendo que, como recurso pedagógico, a utilização de artigos 
favorece a aprendizagem (WERNKE; BORNIA, 2002), pois incita o discente a uma 
interação reflexiva e crítica ao seu redor (GHENO; SILVA, 2007). A primeira etapa 
contempla a seleção prévia dos artigos utilizados, que devem ser estudos de casos 
para ilustrar o conteúdo e ressaltar as aplicações da teoria. Também devem ser 
oriundos de publicações científicas relacionadas à Engenharia de Produção, visando: a 
identificação entre o aluno/temática abordada; evidenciar a aplicabilidade dos 
conteúdos. A segunda etapa trata da elaboração e aplicação de um estudo d
sobre o artigo, buscando: estimular a leitura e a fixação de conceitos. Na terceira etapa 
o docente divide a turma em grupos, entregando um artigo diferente a cada um deles. 
Os artigos deverão abordar a mesma temática (Gestão do Conhecimento), mas 
uma aplicação específica. Os membros dos grupos deverão resolver individualmente o 
estudo dirigido, debater o assunto e organizá-lo para, na quarta fase, apresentar os 
resultados obtidos. A ordem e duração das apresentações são estabelecidas pelo 

ocente segundo a abordagem da temática, sua complexidade e desmembramentos 
no artigo de cada grupo. Na quinta etapa há a discussão e a socialização dos artigos, 
devendo ocorrer logo após as apresentações. O intuito é a interlocução dos discentes 

onteúdos, o levantamento de questões sobre as possibilidades de aplicações 
da temática. Na prática, a sistemática descrita evidenciou o envolvimento discente 
com a disciplina, mediante a percepção da importância e aplicabilidade dos cont

eceu o uso de competências, como: interpretar questionamentos, 
relacionamento interpessoal, sistematizar e apresentar dados, oratória etc.

: artigo científico; metodologia; ensino superior; 
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da na disciplina Gestão do Conhecimento, 
graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da 

fundamentada em 
cinco etapas, entendendo que, como recurso pedagógico, a utilização de artigos 

, pois incita o discente a uma 
interação reflexiva e crítica ao seu redor (GHENO; SILVA, 2007). A primeira etapa 
contempla a seleção prévia dos artigos utilizados, que devem ser estudos de casos 

Também devem ser 
oriundos de publicações científicas relacionadas à Engenharia de Produção, visando: a 
identificação entre o aluno/temática abordada; evidenciar a aplicabilidade dos 
conteúdos. A segunda etapa trata da elaboração e aplicação de um estudo dirigido 
sobre o artigo, buscando: estimular a leitura e a fixação de conceitos. Na terceira etapa 
o docente divide a turma em grupos, entregando um artigo diferente a cada um deles. 
Os artigos deverão abordar a mesma temática (Gestão do Conhecimento), mas possuir 
uma aplicação específica. Os membros dos grupos deverão resolver individualmente o 

lo para, na quarta fase, apresentar os 
resultados obtidos. A ordem e duração das apresentações são estabelecidas pelo 

ocente segundo a abordagem da temática, sua complexidade e desmembramentos 
no artigo de cada grupo. Na quinta etapa há a discussão e a socialização dos artigos, 
devendo ocorrer logo após as apresentações. O intuito é a interlocução dos discentes 

onteúdos, o levantamento de questões sobre as possibilidades de aplicações 
o envolvimento discente 

com a disciplina, mediante a percepção da importância e aplicabilidade dos conteúdos. 
eceu o uso de competências, como: interpretar questionamentos, 

relacionamento interpessoal, sistematizar e apresentar dados, oratória etc. 
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA

A avaliação psicoeducacional de crianças com problemas
encaminhadas às clínicas psicológicas pode ser realizada de diversas maneiras. O 
método utilizado delineará a abordagem e os dados colhidos nas sessões destinadas à 
avaliação e as intervenções cons
significativas no cotidiano do sujeito. Apresenta
idade, em fase de alfabetização, encaminhada à clínica psicológica pela escola, devido 
a queixa escolar na aprendizagem da leitura e escrita. Foi utiliza
metodologia qualitativa para a avaliação dos dados, alicerçada na abordagem 
histórico-cultural, na qual considera
campo de relações, potencialidades e interesses. No processo de avaliação 
foram realizadas sessões de hora de jogo para ponderar questões afetivo
entrevistas com pais e professores
atividades para avaliação de leitur
avaliação dos cadernos escolares. Após análise dos dados evidenciou
questões emocionais relacionadas ao seu crescimento, principalmente frente ao 
nascimento do irmão, além de apontar desinteresse pelas atividades escolares 
tradicionais, problemáticas referentes ao relacionamento professora
mostrou grande motivação em atividades artísticas como música e pintura, atividades 
pouco exploradas no ambiente escolar. Os resultados indicaram pontos importantes a 
serem trabalhados com a criança, tais como seu crescimento e amadurecimento, 
aumento de sua autonomia e favorecimento da aprendizagem por meio lúdico. As 
intervenções envolveram interações lúdicas com o aluno utilizando recursos como 
jogos, oficinas de pintura, brinca
representando família, uso da brinquedoteca da clínica, além da orientação aos pais, 
professora e supervisora da escola.
 
Palavras-chave: Avaliação Qualitativa; Queixa Escolar; Psicologia Escolar
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A avaliação psicoeducacional de crianças com problemas no processo de escolarização 
encaminhadas às clínicas psicológicas pode ser realizada de diversas maneiras. O 
método utilizado delineará a abordagem e os dados colhidos nas sessões destinadas à 
avaliação e as intervenções construídas a partir dos resultados
significativas no cotidiano do sujeito. Apresenta-se o caso de uma criança de 6 anos de 
idade, em fase de alfabetização, encaminhada à clínica psicológica pela escola, devido 
a queixa escolar na aprendizagem da leitura e escrita. Foi utilizada nesta pesquisa a 
metodologia qualitativa para a avaliação dos dados, alicerçada na abordagem 

cultural, na qual considera-se o contexto onde o sujeito está inserido, seu 
campo de relações, potencialidades e interesses. No processo de avaliação 
foram realizadas sessões de hora de jogo para ponderar questões afetivo
entrevistas com pais e professores, além de observações da criança na escola e 
atividades para avaliação de leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático, dese
avaliação dos cadernos escolares. Após análise dos dados evidenciou-se a presença de 
questões emocionais relacionadas ao seu crescimento, principalmente frente ao 
nascimento do irmão, além de apontar desinteresse pelas atividades escolares 

ais, problemáticas referentes ao relacionamento professora-alunos. A criança 
mostrou grande motivação em atividades artísticas como música e pintura, atividades 
pouco exploradas no ambiente escolar. Os resultados indicaram pontos importantes a 

hados com a criança, tais como seu crescimento e amadurecimento, 
aumento de sua autonomia e favorecimento da aprendizagem por meio lúdico. As 
intervenções envolveram interações lúdicas com o aluno utilizando recursos como 
jogos, oficinas de pintura, brincadeiras livres, leitura de livros infantis, bonecos 
representando família, uso da brinquedoteca da clínica, além da orientação aos pais, 
professora e supervisora da escola. 

Avaliação Qualitativa; Queixa Escolar; Psicologia Escolar
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no processo de escolarização 
encaminhadas às clínicas psicológicas pode ser realizada de diversas maneiras. O 
método utilizado delineará a abordagem e os dados colhidos nas sessões destinadas à 

os poderão ser 
se o caso de uma criança de 6 anos de 

idade, em fase de alfabetização, encaminhada à clínica psicológica pela escola, devido 
da nesta pesquisa a 

metodologia qualitativa para a avaliação dos dados, alicerçada na abordagem 
se o contexto onde o sujeito está inserido, seu 

campo de relações, potencialidades e interesses. No processo de avaliação diagnóstica 
foram realizadas sessões de hora de jogo para ponderar questões afetivo-emocionais, 

lém de observações da criança na escola e 
matemático, desenhos e 

se a presença de 
questões emocionais relacionadas ao seu crescimento, principalmente frente ao 
nascimento do irmão, além de apontar desinteresse pelas atividades escolares 

alunos. A criança 
mostrou grande motivação em atividades artísticas como música e pintura, atividades 
pouco exploradas no ambiente escolar. Os resultados indicaram pontos importantes a 

hados com a criança, tais como seu crescimento e amadurecimento, 
aumento de sua autonomia e favorecimento da aprendizagem por meio lúdico. As 
intervenções envolveram interações lúdicas com o aluno utilizando recursos como 

deiras livres, leitura de livros infantis, bonecos 
representando família, uso da brinquedoteca da clínica, além da orientação aos pais, 

Avaliação Qualitativa; Queixa Escolar; Psicologia Escolar e Educacional. 



 

 
BRINCAR NO ENSINO SUPERIOR: ESTRATÉGIA PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM 

VISTAS À PROMOÇÃO HUMANA NO MUNDO DO TRABALHO 

 
O brincar ultrapassa o momento lúdico da brincadeira pela brincadeira, podendo 
tornar-se um momento de resgate da criança interior, que vive escondida dentro do 
adulto, o que permite, inclusive, salvagu
estruturou-se a proposta de trabalharmos com brincadeiras integrando os cursos de 
Pedagogia e Administração de uma instituição privada de ensino superior do município 
de Araguari-MG, objetivando trabalhar o processo 
colaboração e integração entre os cursos. Inicialmente nos baseamos na afirmação de
Holmes, que dizia: “Os homens não param de brincar por que envelhecem; 
envelhecem por que param de brincar”. Na
sobre o brincar, sua importância para o desenvolvimento e formação do adulto. Na 
Administração, o estudo foi direcionado para a saúde mental do trabalhador, 
demonstrando o “brincar” como alternativa lúdica que promove: saúde e estímulo à 
vida profissional dos adultos. As dinâmicas/brincadeiras devem auxiliar a aquisição de 
habilidades socioemocionais essenciais para o bom desempenho no ambiente de 
trabalho. Vygotsky trata da necessidade de um “ser/profissional” competente não só 
do ponto das habilidades técnicas, mas que possua habilidades intra e interpessoais. A 
culminância deste trabalho foi organizada pelo 1º Período de Pedagogia, dividindo
em três grupos. O primeiro efetivou um evento lúdico para o 2º Período de 
Administração; o segundo para o 
com os colaboradores da IES. As brincadeiras elaboradas objetivavam trabalhar as 
sensações, percepções e a importância do trabalho em equipe. O resultado foi uma 
integração e interação jamais possibilitad
resultados nos permitem concluir que, quando trabalhamos os aspectos afetivos junto 
com os fatores cognitivos podemos ter um profissional mais completo, humano, 
flexível e sobretudo mais feliz.
 
Palavras-chave: Brincar; Pedagogia; Administração; trabalho; formação profissional.
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O brincar ultrapassa o momento lúdico da brincadeira pela brincadeira, podendo 
se um momento de resgate da criança interior, que vive escondida dentro do 

o que permite, inclusive, salvaguardar sua saúde mental e física. Assim, 
se a proposta de trabalharmos com brincadeiras integrando os cursos de 

Pedagogia e Administração de uma instituição privada de ensino superior do município 
MG, objetivando trabalhar o processo de interdisciplinaridade, 

colaboração e integração entre os cursos. Inicialmente nos baseamos na afirmação de
Holmes, que dizia: “Os homens não param de brincar por que envelhecem; 
envelhecem por que param de brincar”. Na Pedagogia, foram estudados os conc
sobre o brincar, sua importância para o desenvolvimento e formação do adulto. Na 
Administração, o estudo foi direcionado para a saúde mental do trabalhador, 
demonstrando o “brincar” como alternativa lúdica que promove: saúde e estímulo à 

ional dos adultos. As dinâmicas/brincadeiras devem auxiliar a aquisição de 
habilidades socioemocionais essenciais para o bom desempenho no ambiente de 
trabalho. Vygotsky trata da necessidade de um “ser/profissional” competente não só 

es técnicas, mas que possua habilidades intra e interpessoais. A 
culminância deste trabalho foi organizada pelo 1º Período de Pedagogia, dividindo
em três grupos. O primeiro efetivou um evento lúdico para o 2º Período de 
Administração; o segundo para o 5º Período de Pedagogia; o terceiro grupo trabalhou 
com os colaboradores da IES. As brincadeiras elaboradas objetivavam trabalhar as 
sensações, percepções e a importância do trabalho em equipe. O resultado foi uma 
integração e interação jamais possibilitada entre alunos e colaboradores da IES. Tais 

concluir que, quando trabalhamos os aspectos afetivos junto 
os fatores cognitivos podemos ter um profissional mais completo, humano, 

flexível e sobretudo mais feliz. 

rincar; Pedagogia; Administração; trabalho; formação profissional.
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O brincar ultrapassa o momento lúdico da brincadeira pela brincadeira, podendo 
se um momento de resgate da criança interior, que vive escondida dentro do 

ardar sua saúde mental e física. Assim, 
se a proposta de trabalharmos com brincadeiras integrando os cursos de 

Pedagogia e Administração de uma instituição privada de ensino superior do município 
de interdisciplinaridade, 

colaboração e integração entre os cursos. Inicialmente nos baseamos na afirmação de 
Holmes, que dizia: “Os homens não param de brincar por que envelhecem; 

Pedagogia, foram estudados os conceitos 
sobre o brincar, sua importância para o desenvolvimento e formação do adulto. Na 
Administração, o estudo foi direcionado para a saúde mental do trabalhador, 
demonstrando o “brincar” como alternativa lúdica que promove: saúde e estímulo à 

ional dos adultos. As dinâmicas/brincadeiras devem auxiliar a aquisição de 
habilidades socioemocionais essenciais para o bom desempenho no ambiente de 
trabalho. Vygotsky trata da necessidade de um “ser/profissional” competente não só 

es técnicas, mas que possua habilidades intra e interpessoais. A 
culminância deste trabalho foi organizada pelo 1º Período de Pedagogia, dividindo-se 
em três grupos. O primeiro efetivou um evento lúdico para o 2º Período de 

5º Período de Pedagogia; o terceiro grupo trabalhou 
com os colaboradores da IES. As brincadeiras elaboradas objetivavam trabalhar as 
sensações, percepções e a importância do trabalho em equipe. O resultado foi uma 

a entre alunos e colaboradores da IES. Tais 
concluir que, quando trabalhamos os aspectos afetivos junto 

os fatores cognitivos podemos ter um profissional mais completo, humano, 

rincar; Pedagogia; Administração; trabalho; formação profissional. 



 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM 

 
 

 
 
A contação de histórias consiste em uma atividade lúdica que desperta a curiosidade e 
o interesse da criança pelo livro. São pelas histórias que o público infantil se identifica 
com os personagens – cada qual correspondendo ao momento que está sendo vivido 
de modo a lidar melhor com suas próprias dificuldades e buscar soluções para cada 
uma delas através dos problemas que são defrontados pelos personagens. A
recreiam, descarregam as tensões, aliviam sobrecargas emocionais e auxiliam a 
resolver conflitos emocionais.
mundo em que convive e abstrai tudo o que é vivenciado de forma prazerosa. 
projeto “Contadores de Histórias” 
crianças pela leitura acarreta futuros problemas de desenvolvimento. O intuito do 
projeto foi promover um espaço que visasse despertar o interesse de crianças, com 
faixa etária de três a cinco anos, pela le
aumentando o vocabulário infantil. Ainda, a atividade visou elevar a autoestima e 
melhorar a capacidade de comunicação, convivência, respeito às diferenças e auxiliar 
crianças a lidarem melhor com seus confli
desenvolvido por duas graduandas do curso de Psicologia em um Centro Municipal de 
Educação Infantil da região. As atividades realizadas incluíram contação de histórias 
utilizando fantoches, livros infantis, músicas
contação os participantes deviam recontar/recriar as histórias. O projeto criou 
condições de aprendizagem incentivando o interesse pelo livro, além de propiciar um 
espaço de troca de vivências entre as crianças por me
a prática do projeto houve uma conscientização acerca das diferenças, o que culminou 
em uma nova possibilidade de interação entre os participantes.
 
Palavras-chave: contação de histórias; educação infantil; desenvolvimento
 
Financiamento: Programa Institucional de Bolsa de Extensão Universitária da UFTM 
PIBEX/UFTM 
 

 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM 

PROJETO DE EXTENSÃO  

Eloá Della Vecchia de Carvalho (UFTM)
eloadellavecchia@gmail.com

 Mariana Rita Machado Ladeira (UFTM)
Helena de Ornellas Sivieri Pereira (UFTM)

A contação de histórias consiste em uma atividade lúdica que desperta a curiosidade e 
o interesse da criança pelo livro. São pelas histórias que o público infantil se identifica 

cada qual correspondendo ao momento que está sendo vivido 
de modo a lidar melhor com suas próprias dificuldades e buscar soluções para cada 
uma delas através dos problemas que são defrontados pelos personagens. A

arregam as tensões, aliviam sobrecargas emocionais e auxiliam a 
resolver conflitos emocionais. É por meio da fantasia que a criança compreende o 
mundo em que convive e abstrai tudo o que é vivenciado de forma prazerosa. 
projeto “Contadores de Histórias” surgiu no contexto em que a falta de estímulos em 
crianças pela leitura acarreta futuros problemas de desenvolvimento. O intuito do 
projeto foi promover um espaço que visasse despertar o interesse de crianças, com 
faixa etária de três a cinco anos, pela leitura, estimulando a criatividade, imaginação e 
aumentando o vocabulário infantil. Ainda, a atividade visou elevar a autoestima e 
melhorar a capacidade de comunicação, convivência, respeito às diferenças e auxiliar 
crianças a lidarem melhor com seus conflitos. O projeto ocorreu semanalmente e foi 
desenvolvido por duas graduandas do curso de Psicologia em um Centro Municipal de 
Educação Infantil da região. As atividades realizadas incluíram contação de histórias 
utilizando fantoches, livros infantis, músicas e outros objetos do cotidiano. Após a 
contação os participantes deviam recontar/recriar as histórias. O projeto criou 
condições de aprendizagem incentivando o interesse pelo livro, além de propiciar um 
espaço de troca de vivências entre as crianças por meio das histórias. Além disso, com 
a prática do projeto houve uma conscientização acerca das diferenças, o que culminou 
em uma nova possibilidade de interação entre os participantes. 

: contação de histórias; educação infantil; desenvolvimento
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A contação de histórias consiste em uma atividade lúdica que desperta a curiosidade e 
o interesse da criança pelo livro. São pelas histórias que o público infantil se identifica 

cada qual correspondendo ao momento que está sendo vivido – 
de modo a lidar melhor com suas próprias dificuldades e buscar soluções para cada 
uma delas através dos problemas que são defrontados pelos personagens. As histórias 

arregam as tensões, aliviam sobrecargas emocionais e auxiliam a 
É por meio da fantasia que a criança compreende o 

mundo em que convive e abstrai tudo o que é vivenciado de forma prazerosa. O 
surgiu no contexto em que a falta de estímulos em 

crianças pela leitura acarreta futuros problemas de desenvolvimento. O intuito do 
projeto foi promover um espaço que visasse despertar o interesse de crianças, com 

itura, estimulando a criatividade, imaginação e 
aumentando o vocabulário infantil. Ainda, a atividade visou elevar a autoestima e 
melhorar a capacidade de comunicação, convivência, respeito às diferenças e auxiliar 

tos. O projeto ocorreu semanalmente e foi 
desenvolvido por duas graduandas do curso de Psicologia em um Centro Municipal de 
Educação Infantil da região. As atividades realizadas incluíram contação de histórias 

e outros objetos do cotidiano. Após a 
contação os participantes deviam recontar/recriar as histórias. O projeto criou 
condições de aprendizagem incentivando o interesse pelo livro, além de propiciar um 

io das histórias. Além disso, com 
a prática do projeto houve uma conscientização acerca das diferenças, o que culminou 

: contação de histórias; educação infantil; desenvolvimento infantil 

: Programa Institucional de Bolsa de Extensão Universitária da UFTM - 



 

CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVESITÁRIA NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DE 
PSICOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

A extensão universitária tem como objetivo primordial intensificar as relações entre o 
graduando e a sociedade por meio do processo educativo, cultural e científico. A partir 
da construção de relações transformadoras, novos conhecimentos são difundidos e 
atualizados, estabelecendo
temáticas distintas, desconstruindo estereótipos e preconceitos acerca da sociedade. 
Para o estudante de Psicologia, a extensão vem com o papel de estimular sua atuação 
como agente transformador, se torn
sociedade. O projeto “Ser e Conviver: Desenvolvimento Pessoal e Social de 
adolescentes de 10 a 15 anos de idade e seus educadores”
Programa de Extensão Integração UFU/
do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia que acompanham, 
planejam, conduzem e orientam conjuntamente todas as atividades propostas e 
realizadas. Conta com a participação de duas estudantes bolsistas do 6º período
curso de Graduação em Psicologia. Os objetivos são promover e potencializar espaços 
de diálogos com os adolescentes atendidos em uma in
de Uberlândia/MG. Para tanto, recorremos à
permite a abertura de espaços de encontro, de escuta e de troca de experiências entre 
os participantes. Foram realizados encontros quinzenais, com duração de duas horas, 
com temáticas: identidade, diversidade e gênero. Participaram das atividades quinze 
adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre 12 e 15 anos. Tal experiência 
promoveu discussões acerca do modo como é ser e viver a adolescência, bem como 
são compreendidas as diversas variáveis envolvidas no processo de tornar
adolescente. No decorrer das at
contribuiu para a formação das bolsistas na mobilização de conhecimentos relativos à 
prática junto a adolescentes e possibilitou um espaço diferenciado para a escuta, fala, 
reflexão e troca de experiências.
 
Palavras-chave: extensão; psicologia escolar; adolescência; valores.
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tem como objetivo primordial intensificar as relações entre o 
graduando e a sociedade por meio do processo educativo, cultural e científico. A partir 
da construção de relações transformadoras, novos conhecimentos são difundidos e 
atualizados, estabelecendo novos vínculos e criando espaços de discussão sobre 
temáticas distintas, desconstruindo estereótipos e preconceitos acerca da sociedade. 
Para o estudante de Psicologia, a extensão vem com o papel de estimular sua atuação 
como agente transformador, se tornando um instrumento para difundir a mudança na 
sociedade. O projeto “Ser e Conviver: Desenvolvimento Pessoal e Social de 
adolescentes de 10 a 15 anos de idade e seus educadores” foi 
Programa de Extensão Integração UFU/Comunidade e coordenado por duas docentes 
do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia que acompanham, 
planejam, conduzem e orientam conjuntamente todas as atividades propostas e 
realizadas. Conta com a participação de duas estudantes bolsistas do 6º período
curso de Graduação em Psicologia. Os objetivos são promover e potencializar espaços 
de diálogos com os adolescentes atendidos em uma instituição de ensino não formal 

dia/MG. Para tanto, recorremos às Rodas de Conversa, 
a abertura de espaços de encontro, de escuta e de troca de experiências entre 

os participantes. Foram realizados encontros quinzenais, com duração de duas horas, 
com temáticas: identidade, diversidade e gênero. Participaram das atividades quinze 

tes, de ambos os sexos, com idade entre 12 e 15 anos. Tal experiência 
discussões acerca do modo como é ser e viver a adolescência, bem como 

são compreendidas as diversas variáveis envolvidas no processo de tornar
adolescente. No decorrer das atividades, foi possível perceber que o trabalho 
contribuiu para a formação das bolsistas na mobilização de conhecimentos relativos à 
prática junto a adolescentes e possibilitou um espaço diferenciado para a escuta, fala, 
reflexão e troca de experiências. 

: extensão; psicologia escolar; adolescência; valores. 

Projeto de Extensão Universitária financiado pelo Programa de Extensão Integração 
PEIC/2016. 
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tem como objetivo primordial intensificar as relações entre o 

graduando e a sociedade por meio do processo educativo, cultural e científico. A partir 
da construção de relações transformadoras, novos conhecimentos são difundidos e 

novos vínculos e criando espaços de discussão sobre 
temáticas distintas, desconstruindo estereótipos e preconceitos acerca da sociedade. 
Para o estudante de Psicologia, a extensão vem com o papel de estimular sua atuação 

ando um instrumento para difundir a mudança na 
sociedade. O projeto “Ser e Conviver: Desenvolvimento Pessoal e Social de 

 financiado pelo 
o por duas docentes 

do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia que acompanham, 
planejam, conduzem e orientam conjuntamente todas as atividades propostas e 
realizadas. Conta com a participação de duas estudantes bolsistas do 6º período do 
curso de Graduação em Psicologia. Os objetivos são promover e potencializar espaços 

stituição de ensino não formal 
s Rodas de Conversa, dispositivo que 

a abertura de espaços de encontro, de escuta e de troca de experiências entre 
os participantes. Foram realizados encontros quinzenais, com duração de duas horas, 
com temáticas: identidade, diversidade e gênero. Participaram das atividades quinze 

tes, de ambos os sexos, com idade entre 12 e 15 anos. Tal experiência 
discussões acerca do modo como é ser e viver a adolescência, bem como 

são compreendidas as diversas variáveis envolvidas no processo de tornar-se 
ividades, foi possível perceber que o trabalho 

contribuiu para a formação das bolsistas na mobilização de conhecimentos relativos à 
prática junto a adolescentes e possibilitou um espaço diferenciado para a escuta, fala, 

Projeto de Extensão Universitária financiado pelo Programa de Extensão Integração 



 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL E DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
NA INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: 

 

 
Neste trabalho pretendemos discutir as contribuições da Psicologia 
Escolar/Educacional e da Educação Especial no processo de inclusão escolar de alunos 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para tanto, ilustramos com uma experiência 
de inclusão escolar numa escola regular de ensino em Uberlândia, com crianças 
diagnosticadas com o quadro supracitado
processo que envolve diferentes atores: criança, família, professores da educação 
básica, professores do ensino superi
pela educação especial, estagiários e direção da escola. A inclusão escolar de alunos 
com TEA traz grandes avanços para o seu desenvolvimento, mas é necessário que haja 
flexibilidade curricular, criatividade
capacidade de aprendizagem e convivência social dos alunos. Nosso trabalho na 
referida escola envolve as ações: realização de Atendimento Educ
no contra turno; produção de materiais alternativos para ampliar comunicação e 
expressão verbal das crianças com TEA; práticas interventivas psicoeducacionais em 
sala de aula com o objetivo de contribuir com o processo de escolarização dos alunos 
em seu contexto de sala 
individualizadas fora da sala de aula nos momentos 
dispersão ou agitação; atividades com estagi
Psicologia, estabelecendo parceria com discentes 
reuniões com as professoras e os envolvidos para o estudo dos casos. A partir desta 
experiência averiguamos a importância do trabalho em equipe, pois pudemos estudar 
o caso, pensar em alternativas psicoeducacionais que possibil
escolarização destes alunos com atividades de seus interesses, como a utilização de 
desenhos e situações trazidas 
facilitador e interativo entre as crianças, os demais alunos e professor
na inclusão escolar destes, proporcionando acessibilidade e igualdade de 
oportunidades. 
 
Palavras-chave: Psicologia Escolar; Educação Especial; Transtorno do Espectro Autista; 
Inclusão escolar. 
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Neste trabalho pretendemos discutir as contribuições da Psicologia 
Escolar/Educacional e da Educação Especial no processo de inclusão escolar de alunos 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para tanto, ilustramos com uma experiência 

numa escola regular de ensino em Uberlândia, com crianças 
o quadro supracitado e procuramos fazer uma análise sobre o 

processo que envolve diferentes atores: criança, família, professores da educação 
básica, professores do ensino superior, psicólogas escolares, pedagogas responsáveis 
pela educação especial, estagiários e direção da escola. A inclusão escolar de alunos 
com TEA traz grandes avanços para o seu desenvolvimento, mas é necessário que haja 
flexibilidade curricular, criatividade, além de se acreditar na potencialidade, na 
capacidade de aprendizagem e convivência social dos alunos. Nosso trabalho na 
referida escola envolve as ações: realização de Atendimento Educacional Especializado 

; produção de materiais alternativos para ampliar comunicação e 
expressão verbal das crianças com TEA; práticas interventivas psicoeducacionais em 
sala de aula com o objetivo de contribuir com o processo de escolarização dos alunos 
em seu contexto de sala de aula; realização de atividades diversificadas e 
individualizadas fora da sala de aula nos momentos em que os alunos demonstravam 
dispersão ou agitação; atividades com estagiárias do curso de graduação em 

sicologia, estabelecendo parceria com discentes e docentes da Universidade e 
reuniões com as professoras e os envolvidos para o estudo dos casos. A partir desta 
experiência averiguamos a importância do trabalho em equipe, pois pudemos estudar 
o caso, pensar em alternativas psicoeducacionais que possibilitassem o acesso e 
escolarização destes alunos com atividades de seus interesses, como a utilização de 
desenhos e situações trazidas por eles. Assim, houve a construção de um ambiente 
facilitador e interativo entre as crianças, os demais alunos e professoras que auxiliaram 
na inclusão escolar destes, proporcionando acessibilidade e igualdade de 

 
: Psicologia Escolar; Educação Especial; Transtorno do Espectro Autista; 
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Neste trabalho pretendemos discutir as contribuições da Psicologia 
Escolar/Educacional e da Educação Especial no processo de inclusão escolar de alunos 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para tanto, ilustramos com uma experiência 

numa escola regular de ensino em Uberlândia, com crianças 
e procuramos fazer uma análise sobre o 

processo que envolve diferentes atores: criança, família, professores da educação 
or, psicólogas escolares, pedagogas responsáveis 

pela educação especial, estagiários e direção da escola. A inclusão escolar de alunos 
com TEA traz grandes avanços para o seu desenvolvimento, mas é necessário que haja 

, além de se acreditar na potencialidade, na 
capacidade de aprendizagem e convivência social dos alunos. Nosso trabalho na 

acional Especializado 
; produção de materiais alternativos para ampliar comunicação e 

expressão verbal das crianças com TEA; práticas interventivas psicoeducacionais em 
sala de aula com o objetivo de contribuir com o processo de escolarização dos alunos 

de aula; realização de atividades diversificadas e 
que os alunos demonstravam 

árias do curso de graduação em 
e docentes da Universidade e 

reuniões com as professoras e os envolvidos para o estudo dos casos. A partir desta 
experiência averiguamos a importância do trabalho em equipe, pois pudemos estudar 

itassem o acesso e 
escolarização destes alunos com atividades de seus interesses, como a utilização de 

. Assim, houve a construção de um ambiente 
as que auxiliaram 

na inclusão escolar destes, proporcionando acessibilidade e igualdade de 
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CURSINHO PRÉ

Durante o preparo para o ingr
incertezas, inseguranças e cobranças, normalmente vinculadas à necessidade de 
obtenção de vaga na instituição universitária desejada. Desde muito cedo, estudantes 
são pressionados, interior e exteriormente,
sempre terem informações e maturidade para tomar decisões nessa esfera. Assim, 
neste trabalho relata-se experiência obtida com grupo de estudantes matriculados em 
cursinho pré-vestibular popular, inserido em âmbito 
superior do interior mineiro. Os participantes o integraram na condição de voluntários 
(média de oito) e o formato do grupo era aberto. A equipe executora era composta 
por cinco estudantes do sétimo período de curso de 
instituição, as quais exerciam funções de coordenação e observação dos processos 
grupais. O trabalho foi desenvolvido em sala de aula cedida pela instituição, em quatro 
encontros semanais de 50 minutos de duração cada, anterior
aulas (noturnas). Ele tinha como objetivo geral constituir ambiente para o 
compartilhamento de medos, angústias, frustrações, expectativas e emoções 
relacionadas às incertezas relativas ao ingresso na universidade, inspirado nas teor
sobre grupos de Wilfred Bion.
apresentado aos participantes (ilustrações, construção de cartas etc.) e por meio dele 
os diálogos eram estabelecidos, priorizando
estudantes. As experiências grupais permitiram criar ideias novas e consequentes 
transformações em maneiras de lidar com o momento de vida dos estudantes. Elas 
parecem ter contribuído para eles se (re)conhecerem e serem (re)conhecidos em suas 
subjetividades. Os objetivos 
medida em que experiências emocionais eram compartilhadas de maneira 
colaborativa e prazerosa, alinhando o processo construído ao que Bion denominou 
como grupo de trabalho. 
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Durante o preparo para o ingresso no ensino superior o jovem costuma enfrentar 
incertezas, inseguranças e cobranças, normalmente vinculadas à necessidade de 
obtenção de vaga na instituição universitária desejada. Desde muito cedo, estudantes 
são pressionados, interior e exteriormente, a escolher uma profissão, apesar de nem 
sempre terem informações e maturidade para tomar decisões nessa esfera. Assim, 

se experiência obtida com grupo de estudantes matriculados em 
vestibular popular, inserido em âmbito de instituição pública de ensino 

superior do interior mineiro. Os participantes o integraram na condição de voluntários 
) e o formato do grupo era aberto. A equipe executora era composta 

por cinco estudantes do sétimo período de curso de Psicologia, situado na mesma 
instituição, as quais exerciam funções de coordenação e observação dos processos 
grupais. O trabalho foi desenvolvido em sala de aula cedida pela instituição, em quatro 
encontros semanais de 50 minutos de duração cada, anteriormente à ocorrência das 
aulas (noturnas). Ele tinha como objetivo geral constituir ambiente para o 
compartilhamento de medos, angústias, frustrações, expectativas e emoções 
relacionadas às incertezas relativas ao ingresso na universidade, inspirado nas teor

red Bion. Em cada encontro um recurso disparador era 
apresentado aos participantes (ilustrações, construção de cartas etc.) e por meio dele 
os diálogos eram estabelecidos, priorizando-se as expressões emocionais dos 

xperiências grupais permitiram criar ideias novas e consequentes 
transformações em maneiras de lidar com o momento de vida dos estudantes. Elas 
parecem ter contribuído para eles se (re)conhecerem e serem (re)conhecidos em suas 
subjetividades. Os objetivos do trabalho foram processualmente alcançados, na 
medida em que experiências emocionais eram compartilhadas de maneira 
colaborativa e prazerosa, alinhando o processo construído ao que Bion denominou 

pré-vestibular; adolescentes; grupos. 
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esso no ensino superior o jovem costuma enfrentar 
incertezas, inseguranças e cobranças, normalmente vinculadas à necessidade de 
obtenção de vaga na instituição universitária desejada. Desde muito cedo, estudantes 

a escolher uma profissão, apesar de nem 
sempre terem informações e maturidade para tomar decisões nessa esfera. Assim, 

se experiência obtida com grupo de estudantes matriculados em 
de instituição pública de ensino 

superior do interior mineiro. Os participantes o integraram na condição de voluntários 
) e o formato do grupo era aberto. A equipe executora era composta 

Psicologia, situado na mesma 
instituição, as quais exerciam funções de coordenação e observação dos processos 
grupais. O trabalho foi desenvolvido em sala de aula cedida pela instituição, em quatro 

mente à ocorrência das 
aulas (noturnas). Ele tinha como objetivo geral constituir ambiente para o 
compartilhamento de medos, angústias, frustrações, expectativas e emoções 
relacionadas às incertezas relativas ao ingresso na universidade, inspirado nas teorias 

Em cada encontro um recurso disparador era 
apresentado aos participantes (ilustrações, construção de cartas etc.) e por meio dele 

se as expressões emocionais dos 
xperiências grupais permitiram criar ideias novas e consequentes 

transformações em maneiras de lidar com o momento de vida dos estudantes. Elas 
parecem ter contribuído para eles se (re)conhecerem e serem (re)conhecidos em suas 

do trabalho foram processualmente alcançados, na 
medida em que experiências emocionais eram compartilhadas de maneira 
colaborativa e prazerosa, alinhando o processo construído ao que Bion denominou 



 

DIALOGANDO SOBRE IDE

A construção da identidade é um tema de grande importância para o desenvolvimento 
do ser humano, e que pode ser trabalhado com adolescentes nos espaços 
educacionais. Construir a identidade é se 
importância de si e dos outros nas relações sociais, bem como a individualidade de 
cada sujeito. O presente trabalho tem como proposta compartilhar olhares e 
impressões obtidos a partir do diálogo com adolescentes sobre a te
desenvolvido no âmbito do projeto de extensão universitária “Ser e Conviver: 
Desenvolvimento Pessoal e Social de adolescentes de 10 a 15 anos de idade e seus 
educadores”, financiado pelo Programa de Extensão Integração UFU/Comunidade. O 
projeto é coordenado por duas docentes do Instituto de Psicologia da Universidade 
Federal de Uberlândia, que supervisionam, planejam e orientam as atividades 
realizadas em uma instituição de ensino não formal da cidade de Uberlândia/MG. 
Também, estão envolvidas duas estudantes bolsistas do 6º período do curso de 
Graduação em Psicologia, que coordenaram cinco encontros com um grupo de 
adolescentes que frequentam a instituição educacional, nos quais foi abordado o tema 
identidade. Foram realizadas rodas de co
espaços de encontro, de escuta e de troca de experiências entre os participantes, a fim 
de discutir quem somos, como nos compomos e nos constituímos como indivíduos em 
meio à sociedade. O grupo foi formado por 
idade entre 12 e 15 anos. No decorrer das rodas, percebemos a importância de 
espaços que promovam para o adolescente diferentes maneiras de se expressar e 
refletir sobre esse período do desenvolvimento nos dias atuai
maneiras de se relacionar. Constatamos, também, as contribuições do trabalho em 
grupo e de discussões acerca da formação de valores, do desenvolvimento moral e da 
cidadania. 
 
Palavras-chave: identidade; adolescentes; grupo; psicologia escolar. 
 
Projeto de Extensão Universitária financiado pelo Programa de Extensão Integração 
UFU/Comunidade – PEIC/2016.
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A construção da identidade é um tema de grande importância para o desenvolvimento 
do ser humano, e que pode ser trabalhado com adolescentes nos espaços 
educacionais. Construir a identidade é se posicionar no mundo, perceber a 
importância de si e dos outros nas relações sociais, bem como a individualidade de 
cada sujeito. O presente trabalho tem como proposta compartilhar olhares e 
impressões obtidos a partir do diálogo com adolescentes sobre a temática identidade, 
desenvolvido no âmbito do projeto de extensão universitária “Ser e Conviver: 
Desenvolvimento Pessoal e Social de adolescentes de 10 a 15 anos de idade e seus 
educadores”, financiado pelo Programa de Extensão Integração UFU/Comunidade. O 
projeto é coordenado por duas docentes do Instituto de Psicologia da Universidade 
Federal de Uberlândia, que supervisionam, planejam e orientam as atividades 
realizadas em uma instituição de ensino não formal da cidade de Uberlândia/MG. 

vidas duas estudantes bolsistas do 6º período do curso de 
Graduação em Psicologia, que coordenaram cinco encontros com um grupo de 
adolescentes que frequentam a instituição educacional, nos quais foi abordado o tema 
identidade. Foram realizadas rodas de conversa, dispositivo que permite a abertura de 
espaços de encontro, de escuta e de troca de experiências entre os participantes, a fim 
de discutir quem somos, como nos compomos e nos constituímos como indivíduos em 
meio à sociedade. O grupo foi formado por 15 adolescentes, de ambos os sexos, com 
idade entre 12 e 15 anos. No decorrer das rodas, percebemos a importância de 
espaços que promovam para o adolescente diferentes maneiras de se expressar e 
refletir sobre esse período do desenvolvimento nos dias atuais e promovam outras 
maneiras de se relacionar. Constatamos, também, as contribuições do trabalho em 
grupo e de discussões acerca da formação de valores, do desenvolvimento moral e da 

: identidade; adolescentes; grupo; psicologia escolar.  

Projeto de Extensão Universitária financiado pelo Programa de Extensão Integração 
PEIC/2016. 
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A construção da identidade é um tema de grande importância para o desenvolvimento 
do ser humano, e que pode ser trabalhado com adolescentes nos espaços 

posicionar no mundo, perceber a 
importância de si e dos outros nas relações sociais, bem como a individualidade de 
cada sujeito. O presente trabalho tem como proposta compartilhar olhares e 

mática identidade, 
desenvolvido no âmbito do projeto de extensão universitária “Ser e Conviver: 
Desenvolvimento Pessoal e Social de adolescentes de 10 a 15 anos de idade e seus 
educadores”, financiado pelo Programa de Extensão Integração UFU/Comunidade. O 
projeto é coordenado por duas docentes do Instituto de Psicologia da Universidade 
Federal de Uberlândia, que supervisionam, planejam e orientam as atividades 
realizadas em uma instituição de ensino não formal da cidade de Uberlândia/MG. 

vidas duas estudantes bolsistas do 6º período do curso de 
Graduação em Psicologia, que coordenaram cinco encontros com um grupo de 
adolescentes que frequentam a instituição educacional, nos quais foi abordado o tema 

nversa, dispositivo que permite a abertura de 
espaços de encontro, de escuta e de troca de experiências entre os participantes, a fim 
de discutir quem somos, como nos compomos e nos constituímos como indivíduos em 

15 adolescentes, de ambos os sexos, com 
idade entre 12 e 15 anos. No decorrer das rodas, percebemos a importância de 
espaços que promovam para o adolescente diferentes maneiras de se expressar e 

s e promovam outras 
maneiras de se relacionar. Constatamos, também, as contribuições do trabalho em 
grupo e de discussões acerca da formação de valores, do desenvolvimento moral e da 

Projeto de Extensão Universitária financiado pelo Programa de Extensão Integração 



 

ESTUDANTES MIGRANTES NO ENSINO SUPERIOR 

 
 

A entrada na universidade é um desafio de desenvolvimento para o estudante em que 
o comportamento autônomo deverá se aprimorar para viabilizar o sucesso a
e prevenir a evasão. Os estudantes migrantes adicionam a estes outros desafios: 
separação da família, construção de novos vínculos afetivos e sociais e autocuidado. O 
sistema de seleção unificada (Sisu) acessibiliza a inserção em instituições públ
ensino superior e favorece a mobilidade regional no país. Atraídos pelas vagas e oferta 
de assistência financeira pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do 
Governo Federal, os estudantes migram de regiões longínquas e percebem depois
complicações subjetivas da vida longe de casa. Queixas como isolamento, saudade, 
problemas com sono e alimentação, vício pela internet e dificuldades acadêmicas são 
relatadas pelos que procuram o serviço de atendimento psicológico da UFU. É 
relevante apoiar e orientar para maneiras positivas de viver e se organizar no contexto 
educacional, o qual promove formação profissional e o desenvolvimento de sujeitos 
mais seguros, responsáveis e capazes. Para promover integração à UFU, o seminário 
Ser, Estar, Viver na Universidade foi realizado na semana de recepção aos ingressantes 
do primeiro semestre de 2016 e abordou os temas: qualidade de vida; diversidade; 
nutrição; rotina universitária, integração à cidade de Uberlândia
também contou com uma 
encontro. A equipe executora foi composta de psicóloga, nutricionista e facilitadora de 
danças circulares. Ao final da atividade consultamos as impressões dos estudantes em 
um diálogo quando eles agradec
alcançou os objetivos de acolhida e humanização ao oportunizar o encontro dos 
migrantes entre si e com os residentes de Uberlândia.
 
Palavras-chave: ensino superior; estudantes; migrações; integração.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDANTES MIGRANTES NO ENSINO SUPERIOR – RELATO DE UMA AÇÃO 

INTEGRATIVA À UNIVERSIDADE 

Leiliane Bernardes Gebrim

A entrada na universidade é um desafio de desenvolvimento para o estudante em que 
o comportamento autônomo deverá se aprimorar para viabilizar o sucesso a
e prevenir a evasão. Os estudantes migrantes adicionam a estes outros desafios: 
separação da família, construção de novos vínculos afetivos e sociais e autocuidado. O 
sistema de seleção unificada (Sisu) acessibiliza a inserção em instituições públ
ensino superior e favorece a mobilidade regional no país. Atraídos pelas vagas e oferta 
de assistência financeira pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do 
Governo Federal, os estudantes migram de regiões longínquas e percebem depois
complicações subjetivas da vida longe de casa. Queixas como isolamento, saudade, 
problemas com sono e alimentação, vício pela internet e dificuldades acadêmicas são 
relatadas pelos que procuram o serviço de atendimento psicológico da UFU. É 

poiar e orientar para maneiras positivas de viver e se organizar no contexto 
educacional, o qual promove formação profissional e o desenvolvimento de sujeitos 
mais seguros, responsáveis e capazes. Para promover integração à UFU, o seminário 

er na Universidade foi realizado na semana de recepção aos ingressantes 
do primeiro semestre de 2016 e abordou os temas: qualidade de vida; diversidade; 
nutrição; rotina universitária, integração à cidade de Uberlândia-MG. A acolhida 
também contou com uma oficina de dança circular que deu um tom caloroso ao 
encontro. A equipe executora foi composta de psicóloga, nutricionista e facilitadora de 
danças circulares. Ao final da atividade consultamos as impressões dos estudantes em 
um diálogo quando eles agradeceram a receptiva e avaliamos juntos que o seminário 
alcançou os objetivos de acolhida e humanização ao oportunizar o encontro dos 
migrantes entre si e com os residentes de Uberlândia. 

: ensino superior; estudantes; migrações; integração. 
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RELATO DE UMA AÇÃO 

Leiliane Bernardes Gebrim (UFU) 
leiliane@ufu.br 

 
 

A entrada na universidade é um desafio de desenvolvimento para o estudante em que 
o comportamento autônomo deverá se aprimorar para viabilizar o sucesso acadêmico 
e prevenir a evasão. Os estudantes migrantes adicionam a estes outros desafios: 
separação da família, construção de novos vínculos afetivos e sociais e autocuidado. O 
sistema de seleção unificada (Sisu) acessibiliza a inserção em instituições públicas de 
ensino superior e favorece a mobilidade regional no país. Atraídos pelas vagas e oferta 
de assistência financeira pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do 
Governo Federal, os estudantes migram de regiões longínquas e percebem depois as 
complicações subjetivas da vida longe de casa. Queixas como isolamento, saudade, 
problemas com sono e alimentação, vício pela internet e dificuldades acadêmicas são 
relatadas pelos que procuram o serviço de atendimento psicológico da UFU. É 

poiar e orientar para maneiras positivas de viver e se organizar no contexto 
educacional, o qual promove formação profissional e o desenvolvimento de sujeitos 
mais seguros, responsáveis e capazes. Para promover integração à UFU, o seminário 

er na Universidade foi realizado na semana de recepção aos ingressantes 
do primeiro semestre de 2016 e abordou os temas: qualidade de vida; diversidade; 

MG. A acolhida 
oficina de dança circular que deu um tom caloroso ao 

encontro. A equipe executora foi composta de psicóloga, nutricionista e facilitadora de 
danças circulares. Ao final da atividade consultamos as impressões dos estudantes em 

eram a receptiva e avaliamos juntos que o seminário 
alcançou os objetivos de acolhida e humanização ao oportunizar o encontro dos 



 

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUACIONAL NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
PATOS DE MINAS/UNIPAM: UM RELATO DE 

 
O objetivo deste é relatar a experiência da disciplina Contextos Educacionais II no 4º
período do curso de Psicologia no UNIPAM, em 2015. A prática supervisionada com 
relação à observação e entrevista no contexto educativo objetivou ampliar o 
pensamento crítico acerca dos co
psicólogo nesse ambiente e promover a formação do psicólogo escolar e educacional. 
Grande é o desafio para o psicólogo neste contexto, pois sua atuação está associada ao 
diagnóstico e ao atendimento de crianç
comportamento e à orientação aos pais e aos professores sobre como trabalhar com 
alunos com esse tipo de problema. Mas
é um campo de atuação que leva em conta seus 
científicos e as formas de atuação e as exigências da formação do psicólogo no 
contexto educativo. Cada grupo realizou a observação e entrevistas com professores, 
para saber qual a visão destes em 
com os alunos em questão para verificar qual a visão dele
com os responsáveis para conhecer a história de vida e de aprendizagem da criança. 
Partindo dos dados, os alunos apresentaram suas vivências, conf
relatório e um pôster que foi apresentado para uma banca avaliadora formada por 
psicólogos. O aporte teórico 
e Políticas Públicas específicas da área. A atividade foi realizada em escol
particulares na Educação Infantil, Ensino Médio, Superior e de Jovens e Adultos. 
Concluiu-se que a forma como foi conduzida a disciplina teve impacto na formação 
destes alunos na medida em que
educação e sobre a atuação do psicólogo escolar e despertou o interesse em realizar 
estágios na referida área. 
 
Palavras-chave: Formação do psicólogo; educação; pensamento crítico; metodologia 
de ensino; psicologia escolar.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUACIONAL NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
PATOS DE MINAS/UNIPAM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Rejane Afonso Burgos (UNIPAM)
burgos.rejane@gmail.com

relatar a experiência da disciplina Contextos Educacionais II no 4º
período do curso de Psicologia no UNIPAM, em 2015. A prática supervisionada com 
relação à observação e entrevista no contexto educativo objetivou ampliar o 
pensamento crítico acerca dos contextos escolares, compreender a importância do 
psicólogo nesse ambiente e promover a formação do psicólogo escolar e educacional. 
Grande é o desafio para o psicólogo neste contexto, pois sua atuação está associada ao 
diagnóstico e ao atendimento de crianças com dificuldades emocionais ou de 

e à orientação aos pais e aos professores sobre como trabalhar com 
alunos com esse tipo de problema. Mas a Psicologia Escolar na perspectiva em questão 
é um campo de atuação que leva em conta seus condicionamentos sócio

e as formas de atuação e as exigências da formação do psicólogo no 
contexto educativo. Cada grupo realizou a observação e entrevistas com professores, 

destes em relação ao aluno com dificuldade de aprendizagem; 
com os alunos em questão para verificar qual a visão deles sobre seu aprendizado e 
com os responsáveis para conhecer a história de vida e de aprendizagem da criança. 
Partindo dos dados, os alunos apresentaram suas vivências, conf
relatório e um pôster que foi apresentado para uma banca avaliadora formada por 

sicólogos. O aporte teórico abarcou a contextualização histórica da Psicologia Escolar 
Políticas Públicas específicas da área. A atividade foi realizada em escol

particulares na Educação Infantil, Ensino Médio, Superior e de Jovens e Adultos. 
se que a forma como foi conduzida a disciplina teve impacto na formação 

destes alunos na medida em que construíram uma visão crítica e ampliada sobre a 
ducação e sobre a atuação do psicólogo escolar e despertou o interesse em realizar 

 

: Formação do psicólogo; educação; pensamento crítico; metodologia 
de ensino; psicologia escolar. 
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FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUACIONAL NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
EXPERIÊNCIA 

      
Rejane Afonso Burgos (UNIPAM) 

burgos.rejane@gmail.com  

relatar a experiência da disciplina Contextos Educacionais II no 4º 
período do curso de Psicologia no UNIPAM, em 2015. A prática supervisionada com 
relação à observação e entrevista no contexto educativo objetivou ampliar o 

ntextos escolares, compreender a importância do 
psicólogo nesse ambiente e promover a formação do psicólogo escolar e educacional. 
Grande é o desafio para o psicólogo neste contexto, pois sua atuação está associada ao 

emocionais ou de 
e à orientação aos pais e aos professores sobre como trabalhar com 

sicologia Escolar na perspectiva em questão 
sócio-históricos e 

e as formas de atuação e as exigências da formação do psicólogo no 
contexto educativo. Cada grupo realizou a observação e entrevistas com professores, 

ficuldade de aprendizagem; 
sobre seu aprendizado e 

com os responsáveis para conhecer a história de vida e de aprendizagem da criança. 
Partindo dos dados, os alunos apresentaram suas vivências, confeccionaram um 
relatório e um pôster que foi apresentado para uma banca avaliadora formada por 

istórica da Psicologia Escolar 
Políticas Públicas específicas da área. A atividade foi realizada em escolas públicas, 

particulares na Educação Infantil, Ensino Médio, Superior e de Jovens e Adultos. 
se que a forma como foi conduzida a disciplina teve impacto na formação 

construíram uma visão crítica e ampliada sobre a 
ducação e sobre a atuação do psicólogo escolar e despertou o interesse em realizar 

: Formação do psicólogo; educação; pensamento crítico; metodologia 



 

 
GRUPO DE APOIO, INTERAÇÃ

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

 
O ingresso na universidade é um passo significativo na vida da pessoa rumo
formação profissional e pessoal e representa o início de uma fase repleta de desafios. 
Em relação aos estudantes migrantes, que deixam seus lares para cursar o ensino 
superior, os desafios são ainda maiores, repercutindo de forma peculiar em cada 
estudante. Considerando que alguns manifestam dificuldades de interação no novo 
ambiente que se lhe apresenta, foi desenvolvido o projeto Grupo de Apoio, Interação e 
Convivência (GAICO), com o objetivo de promover ações que enfoquem a dimensão 
afetiva, social, cultural, recreativa, ética e de cidadania da universidade e de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes em seu processo de interação no 
cotidiano universitário. O GAICO é um projeto voltado para a inclusão, interação e 
socialização dos estudantes dos cursos de graduação e técnicos da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e consiste em encontros semanais, aos sábados, 
no período matutino, em que são desenvolvidas atividades de acolhimento, interação, 
socialização e educação para a saúde. O GAICO, coordenado por psicóloga e 
enfermeira vinculadas à assistência estudantil, acontece semestralmente, desde 2010. 
Ao início de cada semestre, é divulgado, no site da UFTM, o edital com as informações 
sobre o projeto e disponibilizad
objetivos, obtido bons resultados, observados por meio das anotações nas fichas de 
avaliação preenchidas em seu encerramento, bem como tem se mostrado efetivo na 
promoção da saúde e na melhoria da qual
 
 
Palavras-chave: ensino superior; psicologia escolar; assistência estudantil; serviços de 
saúde para estudantes. 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE APOIO, INTERAÇÃO E CONVIVÊNCIA: UMA INTERVENÇÃO EM SAÚDE NA 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
Cíntia Tavares Carleto

carletoctc@yahoo.com.br
Aparecida Beatriz de Oliveira

O ingresso na universidade é um passo significativo na vida da pessoa rumo
formação profissional e pessoal e representa o início de uma fase repleta de desafios. 
Em relação aos estudantes migrantes, que deixam seus lares para cursar o ensino 
superior, os desafios são ainda maiores, repercutindo de forma peculiar em cada 

tudante. Considerando que alguns manifestam dificuldades de interação no novo 
ambiente que se lhe apresenta, foi desenvolvido o projeto Grupo de Apoio, Interação e 
Convivência (GAICO), com o objetivo de promover ações que enfoquem a dimensão 

l, cultural, recreativa, ética e de cidadania da universidade e de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes em seu processo de interação no 
cotidiano universitário. O GAICO é um projeto voltado para a inclusão, interação e 

o dos estudantes dos cursos de graduação e técnicos da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e consiste em encontros semanais, aos sábados, 
no período matutino, em que são desenvolvidas atividades de acolhimento, interação, 

ão para a saúde. O GAICO, coordenado por psicóloga e 
enfermeira vinculadas à assistência estudantil, acontece semestralmente, desde 2010. 
Ao início de cada semestre, é divulgado, no site da UFTM, o edital com as informações 
sobre o projeto e disponibilizadas as vagas para inscrição. O GAICO tem alcançado seus 
objetivos, obtido bons resultados, observados por meio das anotações nas fichas de 
avaliação preenchidas em seu encerramento, bem como tem se mostrado efetivo na 
promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida dos estudantes.

: ensino superior; psicologia escolar; assistência estudantil; serviços de 
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O E CONVIVÊNCIA: UMA INTERVENÇÃO EM SAÚDE NA 
 

Cíntia Tavares Carleto (UFTM) 
carletoctc@yahoo.com.br 

Aparecida Beatriz de Oliveira (UFTM) 

O ingresso na universidade é um passo significativo na vida da pessoa rumo à sua 
formação profissional e pessoal e representa o início de uma fase repleta de desafios. 
Em relação aos estudantes migrantes, que deixam seus lares para cursar o ensino 
superior, os desafios são ainda maiores, repercutindo de forma peculiar em cada 

tudante. Considerando que alguns manifestam dificuldades de interação no novo 
ambiente que se lhe apresenta, foi desenvolvido o projeto Grupo de Apoio, Interação e 
Convivência (GAICO), com o objetivo de promover ações que enfoquem a dimensão 

l, cultural, recreativa, ética e de cidadania da universidade e de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes em seu processo de interação no 
cotidiano universitário. O GAICO é um projeto voltado para a inclusão, interação e 

o dos estudantes dos cursos de graduação e técnicos da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e consiste em encontros semanais, aos sábados, 
no período matutino, em que são desenvolvidas atividades de acolhimento, interação, 

ão para a saúde. O GAICO, coordenado por psicóloga e 
enfermeira vinculadas à assistência estudantil, acontece semestralmente, desde 2010. 
Ao início de cada semestre, é divulgado, no site da UFTM, o edital com as informações 

as as vagas para inscrição. O GAICO tem alcançado seus 
objetivos, obtido bons resultados, observados por meio das anotações nas fichas de 
avaliação preenchidas em seu encerramento, bem como tem se mostrado efetivo na 

idade de vida dos estudantes. 

: ensino superior; psicologia escolar; assistência estudantil; serviços de 



 

IDENTIFICANDO POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR ATRAVÉS DA 
TEMÁTICA VIOLÊNCIA DOMÉ

 
O presente trabalho, por meio de um relato de experiência, tem por objetivo ressaltar, 
na visão do aluno de psicologia, o papel das disciplinas de psicologia na identificação 
de possibilidades de atuação do psicólogo no contexto escolar. A experiência se deu a 
partir da construção de um trabalho sobre o tema “Violência Doméstica” como parte 
da disciplina de Projeto Integrador do curso de Psicologia do Centro Universitário de 
Patos de Minas – UNIPAM, realizado pelo sétimo período de Psicologia. A violência 
doméstica está em todas as classes sociais, em todos os segmentos, porém os 
percentuais mais elevados são registrados entre as que possuem menor nível de 
escolaridade, as que recebem até dois salários
49 anos. Foi realizado um ensa
como forma de apresentar a temática em questão. A obra de arte é como um conjunto 
de signos estéticos, destinados a suscitar emoções nas pessoas. Os alunos de 
psicologia se caracterizaram e atuaram como vítimas de violência doméstica. Duas 
crianças de 10 anos de idade foram con
a devida autorização de uso de imagem concedida pelo responsável. O fato de 
participar de um ensaio fotográfico suscitou nas crianças a possibilidade de falar sobre 
o assunto em sala de aula e abriu espaço par
em relação a situações de violência na família. Este fato levou os alunos de psicologia a 
perceberem uma das possibilidades de atuação do psicólogo no contexto escolar 
inclusive considerando a importância do cont
 
Palavras-chave: Violência doméstica; vítima; agressor; psicologia escolar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTIFICANDO POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR ATRAVÉS DA 

TEMÁTICA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
 

      Bruna Beatriz dos Reis Silva Gerke (UNIPAM)
brunagerke@hotmail.com

Thâmara dos Reis Borges (UNIPAM)
Rejane Afonso Burgos (UNIPAM)

O presente trabalho, por meio de um relato de experiência, tem por objetivo ressaltar, 
visão do aluno de psicologia, o papel das disciplinas de psicologia na identificação 

de possibilidades de atuação do psicólogo no contexto escolar. A experiência se deu a 
partir da construção de um trabalho sobre o tema “Violência Doméstica” como parte 

disciplina de Projeto Integrador do curso de Psicologia do Centro Universitário de 
UNIPAM, realizado pelo sétimo período de Psicologia. A violência 

doméstica está em todas as classes sociais, em todos os segmentos, porém os 
s elevados são registrados entre as que possuem menor nível de 

cebem até dois salários-mínimos e as que têm idade entre 40 a 
49 anos. Foi realizado um ensaio fotográfico para a exposição “Adultos Fazendo Arte”, 

ar a temática em questão. A obra de arte é como um conjunto 
de signos estéticos, destinados a suscitar emoções nas pessoas. Os alunos de 
psicologia se caracterizaram e atuaram como vítimas de violência doméstica. Duas 
crianças de 10 anos de idade foram convidadas a participar do ensaio fotográfico com 
a devida autorização de uso de imagem concedida pelo responsável. O fato de 
participar de um ensaio fotográfico suscitou nas crianças a possibilidade de falar sobre 
o assunto em sala de aula e abriu espaço para o relato de outra criança da sua vivência 
em relação a situações de violência na família. Este fato levou os alunos de psicologia a 
perceberem uma das possibilidades de atuação do psicólogo no contexto escolar 
inclusive considerando a importância do contexto cultural na aprendizagem.

: Violência doméstica; vítima; agressor; psicologia escolar.
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IDENTIFICANDO POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR ATRAVÉS DA 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Bruna Beatriz dos Reis Silva Gerke (UNIPAM) 

brunagerke@hotmail.com 
Thâmara dos Reis Borges (UNIPAM) 

Rejane Afonso Burgos (UNIPAM) 

O presente trabalho, por meio de um relato de experiência, tem por objetivo ressaltar, 
visão do aluno de psicologia, o papel das disciplinas de psicologia na identificação 

de possibilidades de atuação do psicólogo no contexto escolar. A experiência se deu a 
partir da construção de um trabalho sobre o tema “Violência Doméstica” como parte 

disciplina de Projeto Integrador do curso de Psicologia do Centro Universitário de 
UNIPAM, realizado pelo sétimo período de Psicologia. A violência 

doméstica está em todas as classes sociais, em todos os segmentos, porém os 
s elevados são registrados entre as que possuem menor nível de 

e as que têm idade entre 40 a 
“Adultos Fazendo Arte”, 

ar a temática em questão. A obra de arte é como um conjunto 
de signos estéticos, destinados a suscitar emoções nas pessoas. Os alunos de 
psicologia se caracterizaram e atuaram como vítimas de violência doméstica. Duas 

vidadas a participar do ensaio fotográfico com 
a devida autorização de uso de imagem concedida pelo responsável. O fato de 
participar de um ensaio fotográfico suscitou nas crianças a possibilidade de falar sobre 

a o relato de outra criança da sua vivência 
em relação a situações de violência na família. Este fato levou os alunos de psicologia a 
perceberem uma das possibilidades de atuação do psicólogo no contexto escolar 

exto cultural na aprendizagem. 

: Violência doméstica; vítima; agressor; psicologia escolar. 



 

MINICURSO: “INTERLOCUÇÕES SOBRE A INFÂNCIA A LUZ DA PSICOLOGIA 
CONTEMPORÂNEA” - UMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO REALIZADA POR ALUNOS DO 

GRUPO DE

O Grupo de Estudos Sobre a Infância 
orientadora e nove estudantes do curso de Psicologia da Universidade de Uberaba 
UNIUBE - desde fevereiro de 2015 se reúne para estudar, discutir e pensar o complexo 
fenômeno: infância. Dialogando com os autores: Piaget, Vigotski, Wallon
grupo tem desenvolvido diferentes linhas de investigação. Uma destas linhas, focada 
na relação adulto/criança, percebida de distintas formas de acordo com a visão 
epistêmica de cada abordagem, propõe
atuam com infantes reflexões a respeito de seu papel no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento dos pequenos. Foi nesta perspectiva que os estudantes do GEI, 
atendendo a um convite da professora orientadora, que ministrava um Curso de 
Formação na Casa do Educador para 14
Pública Municipal de Uberaba, ministraram em 
“Interlocuções sobre a infância a luz da psicologia contemporânea”
esses autores e algumas postulações
adulto no processo de aprendizagem e desenvolvimento. O minicurso iniciou
Winnicott e a importância da relação mãe/bebê para o desenvolvimento emocional do 
lactente. Seguindo para uma outra lente epist
Wallon que se dedicou a escrever especificamente para a psicologia e a educação. Na 
sequência foi apresentado Piaget com base construtivista e cognitivista que traz 
diversas contribuições para psicologia do desenvol
mais apropriadas na pedagogia atualmente, inclusive referência da Rede de Ensino 
Municipal de Uberaba. Encerrando com o materialista Vigo
histórico-dialética, trazendo a importância do “outro” e da cu
humanização. De acordo com 
suas práticas pedagógicas e o desejo de conhecerem melhor as abordagens 
apresentadas. 
 
Palavras-chave: formação de professores, desenvolvimento infantil;
 
 
 

 
MINICURSO: “INTERLOCUÇÕES SOBRE A INFÂNCIA A LUZ DA PSICOLOGIA 

UMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO REALIZADA POR ALUNOS DO 
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE A INFÂNCIA – GE 
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Larissa Marques
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O Grupo de Estudos Sobre a Infância - GEI - atualmente formado por uma docente 
orientadora e nove estudantes do curso de Psicologia da Universidade de Uberaba 

desde fevereiro de 2015 se reúne para estudar, discutir e pensar o complexo 
fenômeno: infância. Dialogando com os autores: Piaget, Vigotski, Wallon
grupo tem desenvolvido diferentes linhas de investigação. Uma destas linhas, focada 
na relação adulto/criança, percebida de distintas formas de acordo com a visão 
epistêmica de cada abordagem, propõe-se apropriar e fomentar nos adultos que 

tuam com infantes reflexões a respeito de seu papel no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento dos pequenos. Foi nesta perspectiva que os estudantes do GEI, 
atendendo a um convite da professora orientadora, que ministrava um Curso de 

Educador para 14 diretoras, pedagogas e professoras da Rede 
Pública Municipal de Uberaba, ministraram em 13 de julho deste ano o minicurso: 
“Interlocuções sobre a infância a luz da psicologia contemporânea”
esses autores e algumas postulações centrais sobre crianças, infância e o papel do 
adulto no processo de aprendizagem e desenvolvimento. O minicurso iniciou
Winnicott e a importância da relação mãe/bebê para o desenvolvimento emocional do 
lactente. Seguindo para uma outra lente epistemológica apresentou-se

dedicou a escrever especificamente para a psicologia e a educação. Na 
sequência foi apresentado Piaget com base construtivista e cognitivista que traz 
diversas contribuições para psicologia do desenvolvimento sendo a sua teoria uma das 
mais apropriadas na pedagogia atualmente, inclusive referência da Rede de Ensino 
Municipal de Uberaba. Encerrando com o materialista Vigotski e sua postulação 

, trazendo a importância do “outro” e da cu
com as cursistas o minicurso fomentou nelas reflexões sobre 

suas práticas pedagógicas e o desejo de conhecerem melhor as abordagens 

: formação de professores, desenvolvimento infantil; Psicologia
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do por uma docente 
orientadora e nove estudantes do curso de Psicologia da Universidade de Uberaba –

desde fevereiro de 2015 se reúne para estudar, discutir e pensar o complexo 
fenômeno: infância. Dialogando com os autores: Piaget, Vigotski, Wallon e Winnicott o 
grupo tem desenvolvido diferentes linhas de investigação. Uma destas linhas, focada 
na relação adulto/criança, percebida de distintas formas de acordo com a visão 

se apropriar e fomentar nos adultos que 
tuam com infantes reflexões a respeito de seu papel no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento dos pequenos. Foi nesta perspectiva que os estudantes do GEI, 
atendendo a um convite da professora orientadora, que ministrava um Curso de 

diretoras, pedagogas e professoras da Rede 
de julho deste ano o minicurso: 

“Interlocuções sobre a infância a luz da psicologia contemporânea” Apresentando 
centrais sobre crianças, infância e o papel do 

adulto no processo de aprendizagem e desenvolvimento. O minicurso iniciou-se com 
Winnicott e a importância da relação mãe/bebê para o desenvolvimento emocional do 

se o interacionista 
dedicou a escrever especificamente para a psicologia e a educação. Na 

sequência foi apresentado Piaget com base construtivista e cognitivista que traz 
vimento sendo a sua teoria uma das 

mais apropriadas na pedagogia atualmente, inclusive referência da Rede de Ensino 
tski e sua postulação 

, trazendo a importância do “outro” e da cultura para a 
as cursistas o minicurso fomentou nelas reflexões sobre 

suas práticas pedagógicas e o desejo de conhecerem melhor as abordagens 

Psicologia. 



 

 
 

NOVAS PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL: 
RELATO DE 

 
O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de duas estagiárias na 
disciplina Estágio Básico Supervisionado de Psicologia Escolar, do Instituto de 
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. As práticas do estágio foram 
realizadas em parceria com o Centro de Formação Comunitário São Francisco de Assis 
– Projeto Estação Vida, que é uma ONG localizada no bairro Shopping Park a qual 
atende crianças com atividades contra turno ao período escolar. Foram realizadas três 
visitas domiciliares, com duração de cerca de uma hora, às famílias das crianças que 
participam do Projeto, a fim d
entre Estação Vida e comunidade como também vivenciar uma nova perspectiva de 
atuação do Psicólogo Escolar e Educacional na perspectiva histórico
articula aos desafios colocados pelas dema
dimensão educativa e se colocando presente nos diversos campos que não somente a 
escola. Amparados por supervisões, aporte teórico e discussões de temas como ONG, 
atuação profissional, arte e infância, foram sendo
produção de olhares críticos com senso de possibilidades, recursos e potencialidades, 
gerando ressignificações sobre o modo de compreender as relações estabelecidas 
entre familiares e instituição, possibilitando a circulação
relação a partir do feedback

 
Palavras-chave: visitas domiciliares; atuação do psicólogo; instituição; histórico
cultural. 
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O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de duas estagiárias na 
Estágio Básico Supervisionado de Psicologia Escolar, do Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. As práticas do estágio foram 
realizadas em parceria com o Centro de Formação Comunitário São Francisco de Assis 

que é uma ONG localizada no bairro Shopping Park a qual 
atende crianças com atividades contra turno ao período escolar. Foram realizadas três 
visitas domiciliares, com duração de cerca de uma hora, às famílias das crianças que 

fim de compreender tanto as relações que se estabelecem 
entre Estação Vida e comunidade como também vivenciar uma nova perspectiva de 
atuação do Psicólogo Escolar e Educacional na perspectiva histórico-
articula aos desafios colocados pelas demandas sociais e institucionais, ampliando a 
dimensão educativa e se colocando presente nos diversos campos que não somente a 
escola. Amparados por supervisões, aporte teórico e discussões de temas como ONG, 
atuação profissional, arte e infância, foram sendo tecidos espaços férteis para a 
produção de olhares críticos com senso de possibilidades, recursos e potencialidades, 
gerando ressignificações sobre o modo de compreender as relações estabelecidas 
entre familiares e instituição, possibilitando a circulação dos sentidos produzidos nesta 

feedback realizado ao final do trabalho. 

: visitas domiciliares; atuação do psicólogo; instituição; histórico
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O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de duas estagiárias na 
Estágio Básico Supervisionado de Psicologia Escolar, do Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. As práticas do estágio foram 
realizadas em parceria com o Centro de Formação Comunitário São Francisco de Assis 

que é uma ONG localizada no bairro Shopping Park a qual 
atende crianças com atividades contra turno ao período escolar. Foram realizadas três 
visitas domiciliares, com duração de cerca de uma hora, às famílias das crianças que 

e compreender tanto as relações que se estabelecem 
entre Estação Vida e comunidade como também vivenciar uma nova perspectiva de 

-cultural, que se 
ndas sociais e institucionais, ampliando a 

dimensão educativa e se colocando presente nos diversos campos que não somente a 
escola. Amparados por supervisões, aporte teórico e discussões de temas como ONG, 

tecidos espaços férteis para a 
produção de olhares críticos com senso de possibilidades, recursos e potencialidades, 
gerando ressignificações sobre o modo de compreender as relações estabelecidas 

dos sentidos produzidos nesta 

: visitas domiciliares; atuação do psicólogo; instituição; histórico-



 

O ACOMPANHAMENTO TER

 
No contexto atual da inclusão escolar, um desafio que se coloca é a efetiva inclusão do 
aluno, para além de sua mera presença física na escola. Assim, como atividade
estágio básico supervisionado, realizado por estudantes de psicologia em uma escola 
municipal da cidade de Montes Claros, teve
crianças em processo de inclusão escolar. O trabalho foi realizado com oito crianças,
com idades entre de 7 e 10 anos, todas escolhidas pela direção da instituição, sendo 
algumas delas com necessidades educativas especiais e outras com dificuldades de 
aprendizagem e/ou comportamento. Articulada à prática, conduziu
investigação acerca dos dispositivos de inclusão na instituição, ou seja, aspectos que 
facilitavam ou dificultavam a efetiva inclusão destas crianças. Como metodologia de 
intervenção, trabalhou-se com o Acompanhamento Terapêutico (AT), modalidade 
desenvolvida originalmente 
aplicada em outros contextos, como o escolar. Isso permitiu que cada criança fosse 
acompanhada, apenas dentro da escola, na busca de uma escuta que permitisse 
compreender e, quando possível, intervir com vis
trabalho incluiu observações em sala de aula, interações com as crianças, familiares e 
equipe pedagógica da instituição, além de estudos bibliográficos sobre o tema em 
questão. Como resultados, p
inclusão de algumas das crianças, além da possibilidade de envolver a equipe 
pedagógica nesse processo, o que contribui, também, com a valorização do saber do 
professor. Como conclusão, ficou evidente a contribuição do A
vez que as intervenções, mesmo que aparentemente sutis, promoveram mudanças 
importantes no cotidiano da escola. Assim, recomenda
contexto escolar, entendendo que o trabalho mostrou
valorização da história de vida das crianças.
 
 
Palavras-chave: Inclusão escolar; Acompanhamento Terapêutico; Psicologia Escolar.
 
 
 
 
 

 
O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO COMO RECURSO À EDUCAÇÃO INCLUSI
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No contexto atual da inclusão escolar, um desafio que se coloca é a efetiva inclusão do 
aluno, para além de sua mera presença física na escola. Assim, como atividade
estágio básico supervisionado, realizado por estudantes de psicologia em uma escola 
municipal da cidade de Montes Claros, teve-se como proposta o trabalho com algumas 
crianças em processo de inclusão escolar. O trabalho foi realizado com oito crianças,
com idades entre de 7 e 10 anos, todas escolhidas pela direção da instituição, sendo 
algumas delas com necessidades educativas especiais e outras com dificuldades de 
aprendizagem e/ou comportamento. Articulada à prática, conduziu

os dispositivos de inclusão na instituição, ou seja, aspectos que 
facilitavam ou dificultavam a efetiva inclusão destas crianças. Como metodologia de 

se com o Acompanhamento Terapêutico (AT), modalidade 
desenvolvida originalmente na perspectiva da saúde mental, mas que tem sido 
aplicada em outros contextos, como o escolar. Isso permitiu que cada criança fosse 
acompanhada, apenas dentro da escola, na busca de uma escuta que permitisse 
compreender e, quando possível, intervir com vistas à sua efetiva inclusão. Assim, o 
trabalho incluiu observações em sala de aula, interações com as crianças, familiares e 
equipe pedagógica da instituição, além de estudos bibliográficos sobre o tema em 
questão. Como resultados, puderam-se notar importantes mudanças no processo de 
inclusão de algumas das crianças, além da possibilidade de envolver a equipe 
pedagógica nesse processo, o que contribui, também, com a valorização do saber do 
professor. Como conclusão, ficou evidente a contribuição do AT neste contexto, uma 
vez que as intervenções, mesmo que aparentemente sutis, promoveram mudanças 
importantes no cotidiano da escola. Assim, recomenda-se a utilização do AT no 
contexto escolar, entendendo que o trabalho mostrou-se muito rico, promovendo um
valorização da história de vida das crianças. 

: Inclusão escolar; Acompanhamento Terapêutico; Psicologia Escolar.
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O À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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No contexto atual da inclusão escolar, um desafio que se coloca é a efetiva inclusão do 
aluno, para além de sua mera presença física na escola. Assim, como atividade de 
estágio básico supervisionado, realizado por estudantes de psicologia em uma escola 

se como proposta o trabalho com algumas 
crianças em processo de inclusão escolar. O trabalho foi realizado com oito crianças, 
com idades entre de 7 e 10 anos, todas escolhidas pela direção da instituição, sendo 
algumas delas com necessidades educativas especiais e outras com dificuldades de 
aprendizagem e/ou comportamento. Articulada à prática, conduziu-se uma 

os dispositivos de inclusão na instituição, ou seja, aspectos que 
facilitavam ou dificultavam a efetiva inclusão destas crianças. Como metodologia de 

se com o Acompanhamento Terapêutico (AT), modalidade 
na perspectiva da saúde mental, mas que tem sido 

aplicada em outros contextos, como o escolar. Isso permitiu que cada criança fosse 
acompanhada, apenas dentro da escola, na busca de uma escuta que permitisse 

tas à sua efetiva inclusão. Assim, o 
trabalho incluiu observações em sala de aula, interações com as crianças, familiares e 
equipe pedagógica da instituição, além de estudos bibliográficos sobre o tema em 

importantes mudanças no processo de 
inclusão de algumas das crianças, além da possibilidade de envolver a equipe 
pedagógica nesse processo, o que contribui, também, com a valorização do saber do 

T neste contexto, uma 
vez que as intervenções, mesmo que aparentemente sutis, promoveram mudanças 

se a utilização do AT no 
se muito rico, promovendo uma 

: Inclusão escolar; Acompanhamento Terapêutico; Psicologia Escolar. 



 

O CUIDADOR ESCOLAR
 

Desenvolver escolas inclusivas fundamenta
devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que eles possam ter. Assim, as escolas devem prover u
ambiente que promova igualdade de oportunidades, maximize potenciais, assim como 
estimule a autonomia, o progresso educacional e a integração social dos indivíduos 
com necessidades educacionais especiais. Propiciar esse ambiente implica, quando 
necessário, adequá-lo às necessidades do educando e disponibilizar uma rede contínua 
de apoio àqueles com necessidades educacionais especiais. Essa rede varia desde 
programas adicionais de auxílio à aprendizagem dentro e fora da escola
de apoio individualizadas 
perspectiva mais ampla. O papel do 
diferenças individuais, na promoção de saúde e autonomia, assim como na condição 
integral de compreensão do ser humano, ul
das atividades de vida diária dos indivíduos. Apesar de a profissão de cuidador escolar 
não ser regulamentada, o sistema educacional de um município paulista mantém a 
política de contratação, via edital, de 19 universit
Psicologia.  Ao analisar a demanda inicial da área responsável pela educação inclusiva 
no município, constatou-se falta de clareza em relação às atribuições dos cuidadores 
escolares, resultando em ambiguidade nas orientaçõe
consequentemente, na relação estudante
atribuições do cuidador escolar na perspectiva dos diferentes atores escolares e 
governamentais. Realizou
materiais didáticos. Posteriormente, conduziram
adaptados da técnica de grupos focais, com estagiários 
coordenadores, Coordenadora da Educação Especial e Diretora da Educação
informações subsidiaram a descrição do cargo de Cuidador Escolar a usar em 
processos seletivos e a proposição de melhorias no processo de formação dos 
cuidadores escolares.  
 
 
Palavras-chave: papéis do cuidador escolar; cuidado a estudantes com necessida
especiais; formação do cuidador escolar.
 
 
 

 
O CUIDADOR ESCOLAR: EXPECTATIVAS DE PAPÉIS E FORMAÇÃO
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Dulce Pires 

Desenvolver escolas inclusivas fundamenta-se na premissa de que todos os estudantes 
devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que eles possam ter. Assim, as escolas devem prover u
ambiente que promova igualdade de oportunidades, maximize potenciais, assim como 
estimule a autonomia, o progresso educacional e a integração social dos indivíduos 
com necessidades educacionais especiais. Propiciar esse ambiente implica, quando 

lo às necessidades do educando e disponibilizar uma rede contínua 
de apoio àqueles com necessidades educacionais especiais. Essa rede varia desde 
programas adicionais de auxílio à aprendizagem dentro e fora da escola

alizadas na classe regular que envolvem o cuidado

perspectiva mais ampla. O papel do cuidador escolar centra-se no respeito às 
diferenças individuais, na promoção de saúde e autonomia, assim como na condição 
integral de compreensão do ser humano, ultrapassando o simples acompanhamento 
das atividades de vida diária dos indivíduos. Apesar de a profissão de cuidador escolar 
não ser regulamentada, o sistema educacional de um município paulista mantém a 
política de contratação, via edital, de 19 universitários dos cursos de Pedagogia ou 
Psicologia.  Ao analisar a demanda inicial da área responsável pela educação inclusiva 

se falta de clareza em relação às atribuições dos cuidadores 
escolares, resultando em ambiguidade nas orientações fornecidas a eles e, 
consequentemente, na relação estudante-cuidador. Assim, descreveram
atribuições do cuidador escolar na perspectiva dos diferentes atores escolares e 
governamentais. Realizou-se, inicialmente, pesquisa documental -
materiais didáticos. Posteriormente, conduziram-se quatro encontros temáticos, 
adaptados da técnica de grupos focais, com estagiários cuidadores, professores, 
coordenadores, Coordenadora da Educação Especial e Diretora da Educação
informações subsidiaram a descrição do cargo de Cuidador Escolar a usar em 
processos seletivos e a proposição de melhorias no processo de formação dos 

: papéis do cuidador escolar; cuidado a estudantes com necessida
especiais; formação do cuidador escolar. 
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: EXPECTATIVAS DE PAPÉIS E FORMAÇÃO 
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se na premissa de que todos os estudantes 
devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que eles possam ter. Assim, as escolas devem prover um 
ambiente que promova igualdade de oportunidades, maximize potenciais, assim como 
estimule a autonomia, o progresso educacional e a integração social dos indivíduos 
com necessidades educacionais especiais. Propiciar esse ambiente implica, quando 

lo às necessidades do educando e disponibilizar uma rede contínua 
de apoio àqueles com necessidades educacionais especiais. Essa rede varia desde 
programas adicionais de auxílio à aprendizagem dentro e fora da escola até medidas 

cuidado em sua 
se no respeito às 

diferenças individuais, na promoção de saúde e autonomia, assim como na condição 
trapassando o simples acompanhamento 

das atividades de vida diária dos indivíduos. Apesar de a profissão de cuidador escolar 
não ser regulamentada, o sistema educacional de um município paulista mantém a 

ários dos cursos de Pedagogia ou 
Psicologia.  Ao analisar a demanda inicial da área responsável pela educação inclusiva 

se falta de clareza em relação às atribuições dos cuidadores 
s fornecidas a eles e, 

cuidador. Assim, descreveram-se as 
atribuições do cuidador escolar na perspectiva dos diferentes atores escolares e 

- editais, leis e 
se quatro encontros temáticos, 

cuidadores, professores, 
coordenadores, Coordenadora da Educação Especial e Diretora da Educação. As 
informações subsidiaram a descrição do cargo de Cuidador Escolar a usar em 
processos seletivos e a proposição de melhorias no processo de formação dos 

: papéis do cuidador escolar; cuidado a estudantes com necessidades 



 

 
 

OFICINAS PSICOEDUCACIONAIS: ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE À 

O presente trabalho refere
e Educacional da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia 
(Eseba/UFU), denominada 
envolve a participação de uma estudante do Curso de Pedagogia da mesma 
universidade, sob orientação e coordenação de uma docente da Área de Psicologia 
Escolar e Educacional, cujo público
Ensino Fundamental (Alfabetização Inicial), durante o período de maio de 2015 a junho 
de 2016. As Oficinas Psicoeducacionais

escola junto aos educandos que apresentam 
quinzenais de 1 hora e 30 minutos. 
intervenção psicoeducacional, não tendo como foco a abordagem de conteúdos 
programáticos do currículo. O trabalho tem como objetivos oferecer aos educandos 
possibilidades de aprendiz
promover espaços de convivência, reflexão e tomada de consciência acerca de seu 
modo de agir e do outro; promover atividades que favoreçam o desenvolvimento da 
autorregulação da atenção e de outras funçõ
professores, familiares e com os próprios participantes na identificação de possíveis 
entraves no processo de escolarização, bem como na atribuição de novos significados 
a esse processo. As ações realizadas ao longo do perío
compreensão mais ampliada sobre possíveis fatores que interferem na 
aprendizagem/desenvolvimento das crianças envolvidas, favoreceram aproximações e 
questionamentos acerca da adequação de propostas metodológicas, bem como o 
envolvimento dos educadores e familiares no processo de escolarização. Para a 
graduanda, a participação nas 
teoria e prática, visando à apropriação e à elaboração de conhecimentos inovadores 
em torno da temática avaliação e intervenção psicoeducacional no contexto escolar.
 
Palavras-chave: oficinas psicoeducacionais;
queixa escolar.   
 
 
 

OFICINAS PSICOEDUCACIONAIS: ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE À 
QUEIXA ESCOLAR  
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O presente trabalho refere-se ao relato de uma das ações da Área de Psicologia Escolar 
e Educacional da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia 
(Eseba/UFU), denominada Oficinas Psicoeducacionais. Trata-se de uma proposta que 
envolve a participação de uma estudante do Curso de Pedagogia da mesma 
universidade, sob orientação e coordenação de uma docente da Área de Psicologia 
Escolar e Educacional, cujo público-alvo são grupos de crianças de 2º e 3º
Ensino Fundamental (Alfabetização Inicial), durante o período de maio de 2015 a junho 

Oficinas Psicoeducacionais visam complementar ações realizadas pela 
escola junto aos educandos que apresentam queixas escolares, em encontros 

ais de 1 hora e 30 minutos. As atividades contemplam ações de avaliação e 
intervenção psicoeducacional, não tendo como foco a abordagem de conteúdos 
programáticos do currículo. O trabalho tem como objetivos oferecer aos educandos 
possibilidades de aprendizagem diferenciadas; ampliar o conhecimento de mundo; 
promover espaços de convivência, reflexão e tomada de consciência acerca de seu 
modo de agir e do outro; promover atividades que favoreçam o desenvolvimento da 
autorregulação da atenção e de outras funções psicológicas; contribuir com 
professores, familiares e com os próprios participantes na identificação de possíveis 
entraves no processo de escolarização, bem como na atribuição de novos significados 
a esse processo. As ações realizadas ao longo do período possibilitaram uma 
compreensão mais ampliada sobre possíveis fatores que interferem na 
aprendizagem/desenvolvimento das crianças envolvidas, favoreceram aproximações e 
questionamentos acerca da adequação de propostas metodológicas, bem como o 

to dos educadores e familiares no processo de escolarização. Para a 
graduanda, a participação nas Oficinas Psicoeducacionais possibilita articulação entre 
teoria e prática, visando à apropriação e à elaboração de conhecimentos inovadores 

ca avaliação e intervenção psicoeducacional no contexto escolar.

: oficinas psicoeducacionais; avaliação; intervenção; grupos de criança
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se ao relato de uma das ações da Área de Psicologia Escolar 
e Educacional da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia 

se de uma proposta que 
envolve a participação de uma estudante do Curso de Pedagogia da mesma 
universidade, sob orientação e coordenação de uma docente da Área de Psicologia 

alvo são grupos de crianças de 2º e 3º anos do 
Ensino Fundamental (Alfabetização Inicial), durante o período de maio de 2015 a junho 

visam complementar ações realizadas pela 
queixas escolares, em encontros 

As atividades contemplam ações de avaliação e 
intervenção psicoeducacional, não tendo como foco a abordagem de conteúdos 
programáticos do currículo. O trabalho tem como objetivos oferecer aos educandos 

agem diferenciadas; ampliar o conhecimento de mundo; 
promover espaços de convivência, reflexão e tomada de consciência acerca de seu 
modo de agir e do outro; promover atividades que favoreçam o desenvolvimento da 

es psicológicas; contribuir com 
professores, familiares e com os próprios participantes na identificação de possíveis 
entraves no processo de escolarização, bem como na atribuição de novos significados 

do possibilitaram uma 
compreensão mais ampliada sobre possíveis fatores que interferem na 
aprendizagem/desenvolvimento das crianças envolvidas, favoreceram aproximações e 
questionamentos acerca da adequação de propostas metodológicas, bem como o 

to dos educadores e familiares no processo de escolarização. Para a 
possibilita articulação entre 

teoria e prática, visando à apropriação e à elaboração de conhecimentos inovadores 
ca avaliação e intervenção psicoeducacional no contexto escolar. 

grupos de criança; 



 

 
O PSICÓLOGO NA ESCOLA 

 
Aqui apresentamos a ação d
para intervenções deste profissional, agente de transformação social e mediador das 
relações apoiados em uma compreensão crítica e Sócio
experiência relata a prática do Estágio Supervisionado em Saúde e Educação dos 
alunos do sétimo período do 
estadual de Ensino Fundamental e Médio da cidade de Uberaba/MG, no primeiro 
semestre de 2016. Realizamos o mapeamento institucional, utilizando observação, 
escuta psicológica, leitura do Projeto Políti
escola, para compreender a dinâmica institucional, as relações e concepções 
educacionais. Utilizamos diários de campo como material de registro. Realizamos com 
quatro turmas do segundo ano do Ensino Médio, um projeto
auto estima, dificuldades de relacionamento familiar e autoaceitação, utilizando 
técnicas de dinâmica de grupo, rodas de conversa e reflexão das vivências. Realizamos 
Plantão Psicológico, para escuta psicológica de sofrimentos ou ang
firmar uma parceria com estagiárias de psicologia da UFTM, que estavam 
anteriormente na instituição, em uma demanda emergencial de Orientação Sexual 
com uma turma do 9o ano do Ensino Fundamental. Realizamos também orientação 
com professores com o objetivo de escuta, e diálogo sobre o tema do 
desenvolvimento sexual.  Como resultado parcial professores, direção e estudantes 
relataram que nossa atuação contribuiu para o cre
trabalhadas e na ressignificação das angústias trazidas pelas escutas psicológicas. O 
fortalecimento de vínculos de confiança entre estagiários e atores da instituição 
atrelada a uma postura profissional ética foi fundamental p
estágio e conseguir abertura suficiente para concretização dos mesmos. O estágio foi 
um momento essencial de troca, que possibilitou ultrapassar as barreiras da sala de 
aula, no desenvolvimento da práxis e do perfil do Psicólogo
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Aqui apresentamos a ação do Psicólogo Educacional Escolar na escola, ambiente fértil 

ões deste profissional, agente de transformação social e mediador das 
uma compreensão crítica e Sócio-Histórica desse espaço. A 

experiência relata a prática do Estágio Supervisionado em Saúde e Educação dos 
alunos do sétimo período do curso de Psicologia da UNIUBE, realizado em uma escola 
estadual de Ensino Fundamental e Médio da cidade de Uberaba/MG, no primeiro 
semestre de 2016. Realizamos o mapeamento institucional, utilizando observação, 
escuta psicológica, leitura do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Interno da 
escola, para compreender a dinâmica institucional, as relações e concepções 
educacionais. Utilizamos diários de campo como material de registro. Realizamos com 
quatro turmas do segundo ano do Ensino Médio, um projeto de ação relacionado a 
auto estima, dificuldades de relacionamento familiar e autoaceitação, utilizando 
técnicas de dinâmica de grupo, rodas de conversa e reflexão das vivências. Realizamos 
Plantão Psicológico, para escuta psicológica de sofrimentos ou angústias. Foi possível 
firmar uma parceria com estagiárias de psicologia da UFTM, que estavam 
anteriormente na instituição, em uma demanda emergencial de Orientação Sexual 

ano do Ensino Fundamental. Realizamos também orientação 
com professores com o objetivo de escuta, e diálogo sobre o tema do 
desenvolvimento sexual.  Como resultado parcial professores, direção e estudantes 
relataram que nossa atuação contribuiu para o crescimento coletivo das turmas 
trabalhadas e na ressignificação das angústias trazidas pelas escutas psicológicas. O 
fortalecimento de vínculos de confiança entre estagiários e atores da instituição 
atrelada a uma postura profissional ética foi fundamental para atingir os objetivos do 
estágio e conseguir abertura suficiente para concretização dos mesmos. O estágio foi 
um momento essencial de troca, que possibilitou ultrapassar as barreiras da sala de 
aula, no desenvolvimento da práxis e do perfil do Psicólogo Educacional Escolar.

: psicologia educacional escolar; estágio; práxis. 
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na escola, ambiente fértil 
ões deste profissional, agente de transformação social e mediador das 

Histórica desse espaço. A 
experiência relata a prática do Estágio Supervisionado em Saúde e Educação dos 

curso de Psicologia da UNIUBE, realizado em uma escola 
estadual de Ensino Fundamental e Médio da cidade de Uberaba/MG, no primeiro 
semestre de 2016. Realizamos o mapeamento institucional, utilizando observação, 

co Pedagógico e do Regimento Interno da 
escola, para compreender a dinâmica institucional, as relações e concepções 
educacionais. Utilizamos diários de campo como material de registro. Realizamos com 

de ação relacionado a 
auto estima, dificuldades de relacionamento familiar e autoaceitação, utilizando 
técnicas de dinâmica de grupo, rodas de conversa e reflexão das vivências. Realizamos 

ústias. Foi possível 
firmar uma parceria com estagiárias de psicologia da UFTM, que estavam 
anteriormente na instituição, em uma demanda emergencial de Orientação Sexual 

ano do Ensino Fundamental. Realizamos também orientação 
com professores com o objetivo de escuta, e diálogo sobre o tema do 
desenvolvimento sexual.  Como resultado parcial professores, direção e estudantes 

scimento coletivo das turmas 
trabalhadas e na ressignificação das angústias trazidas pelas escutas psicológicas. O 
fortalecimento de vínculos de confiança entre estagiários e atores da instituição 

ara atingir os objetivos do 
estágio e conseguir abertura suficiente para concretização dos mesmos. O estágio foi 
um momento essencial de troca, que possibilitou ultrapassar as barreiras da sala de 

Educacional Escolar. 



 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA

 

 
A Orientação Profissional tem por objetivo promover reflexões sobre aspectos que 
impactam a construção da carreira. Por meio de diferentes estratégias bu
fomentar o autoconhecimento, o conhecimento do mundo do trabalho e a 
implementação de planos de ação. A Orientação Profissional tem a finalidade de 
promover a capacidade crítica e reflexiva de escolha e mudança. O presente trabalho 
tem por objetivo relatar a experiência de um processo de Orientação profissional com 
adolescentes de uma escola pública de Uberaba. Participaram do processo jovens do 
9O ano. O objetivo foi orientá
permeiam essa escolha, despertando a reflexão em cada aluno sobre seu futuro, assim 
como mostrar a eles a diversidade do mundo profissional para que possam fazer suas 
escolhas de modo mais consciente. Foram realizados cinco encontros semanais com 
duração de uma hora. Após a
e a dinâmica destes envolvia
um maior autoconhecimento e uma possível exploração das potencialidades e 
limitações segundo o perfil vocacional dos int
abordados temas como informações sobre as profissões; formas de ingresso no ensino 
superior; possíveis influências e determinantes da escolha; dificuldades e empecilhos 
na vida profissional. Ao final os interessados 
grupo, ressaltando a importância de se ter um espaço na escola para discutir questões 
da construção da carreira.  Portanto, acredita
levando os jovens a uma reflexão sobre a 
esta é construída ao longo da vida, não se restringindo a transição ensino
ensino superior, e também levando acesso a informações sobre o mundo do trabalho e 
associando-as com seus interesses pessoais.
 
Palavras-chave: orientação profissional; orientação vocacional; adolescentes
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A Orientação Profissional tem por objetivo promover reflexões sobre aspectos que 
impactam a construção da carreira. Por meio de diferentes estratégias bu
fomentar o autoconhecimento, o conhecimento do mundo do trabalho e a 
implementação de planos de ação. A Orientação Profissional tem a finalidade de 
promover a capacidade crítica e reflexiva de escolha e mudança. O presente trabalho 

relatar a experiência de um processo de Orientação profissional com 
adolescentes de uma escola pública de Uberaba. Participaram do processo jovens do 

ano. O objetivo foi orientá-los na escolha profissional, discutindo os processos que 
lha, despertando a reflexão em cada aluno sobre seu futuro, assim 

como mostrar a eles a diversidade do mundo profissional para que possam fazer suas 
escolhas de modo mais consciente. Foram realizados cinco encontros semanais com 
duração de uma hora. Após a avaliação da demanda os encontros foram programad
e a dinâmica destes envolvia atividades que levassem a uma reflexão proporcionando 
um maior autoconhecimento e uma possível exploração das potencialidades e 
limitações segundo o perfil vocacional dos interessados. Nesses encontros ainda foram 
abordados temas como informações sobre as profissões; formas de ingresso no ensino 
superior; possíveis influências e determinantes da escolha; dificuldades e empecilhos 
na vida profissional. Ao final os interessados ofereceram feedbacks às mediadoras do 
grupo, ressaltando a importância de se ter um espaço na escola para discutir questões 
da construção da carreira.  Portanto, acredita-se que o objetivo proposto foi atingido 
levando os jovens a uma reflexão sobre a construção da sua carreira, enfatizando que 
esta é construída ao longo da vida, não se restringindo a transição ensino
ensino superior, e também levando acesso a informações sobre o mundo do trabalho e 

as com seus interesses pessoais. 

: orientação profissional; orientação vocacional; adolescentes
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A Orientação Profissional tem por objetivo promover reflexões sobre aspectos que 
impactam a construção da carreira. Por meio de diferentes estratégias busca-se 
fomentar o autoconhecimento, o conhecimento do mundo do trabalho e a 
implementação de planos de ação. A Orientação Profissional tem a finalidade de 
promover a capacidade crítica e reflexiva de escolha e mudança. O presente trabalho 

relatar a experiência de um processo de Orientação profissional com 
adolescentes de uma escola pública de Uberaba. Participaram do processo jovens do 

los na escolha profissional, discutindo os processos que 
lha, despertando a reflexão em cada aluno sobre seu futuro, assim 

como mostrar a eles a diversidade do mundo profissional para que possam fazer suas 
escolhas de modo mais consciente. Foram realizados cinco encontros semanais com 

avaliação da demanda os encontros foram programados 
atividades que levassem a uma reflexão proporcionando 

um maior autoconhecimento e uma possível exploração das potencialidades e 
eressados. Nesses encontros ainda foram 

abordados temas como informações sobre as profissões; formas de ingresso no ensino 
superior; possíveis influências e determinantes da escolha; dificuldades e empecilhos 

às mediadoras do 
grupo, ressaltando a importância de se ter um espaço na escola para discutir questões 

se que o objetivo proposto foi atingido 
construção da sua carreira, enfatizando que 

esta é construída ao longo da vida, não se restringindo a transição ensino-médio e 
ensino superior, e também levando acesso a informações sobre o mundo do trabalho e 

: orientação profissional; orientação vocacional; adolescentes. 



 

O SURDO E A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: O PAPEL DO PROFESSOR

 
 

 
Relato de uma prática orientada pela Metodologia da Problematização com o Arco de 
Maguerez cujo campo de observação da realidade foi a classe do EJA de uma escol
rede estadual de ensino da cidade de Araguari
surdos. No campo observado, percebemos que os alunos surdos, com pouquíssima 
diferença entre si, não tinham fluência em Libras, o que prejudicava sobremaneira sua 
comunicação. Quanto à intérprete, ela se comunicava com eles utilizando o léxico por 
eles conhecido e os auxiliava em suas tarefas, copiando do quadro o que os 
professores ministravam. Em vista disso, ficou definido como objetivo do trabalho, 
investigar as possíveis causas do não aprendizado da língua natural do surdo, a Libras, 
e se as profissionais intérpretes e apoio poderiam, por meio de um projeto, diminuir 
essas barreiras comunicacionais. Para tanto, organizamos um evento e convidamos 
pessoas envolvidas na área 
observados e vários integrantes da Comunidade Surda local, para participarem de uma 
roda de conversa sobre a temática. Foram selecionados e convidados profissionais 
com vasta experiência na educação de 
duas intérpretes para abordagem sobre o assunto junto à comunidade acadêmica e 
pessoas da comunidade em geral. Consideramos os resultados satisfatórios a partir do 
retorno obtido tanto pessoalmente quanto pelas 
Envolver a comunidade oportunizou repensar estratégias adotadas no ambiente 
escolar, permitindo a continuidade desse trabalho de conscientização estendendo
para treinamento e capacitação de todos os agentes que fazem parte 
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tica orientada pela Metodologia da Problematização com o Arco de 
Maguerez cujo campo de observação da realidade foi a classe do EJA de uma escol
rede estadual de ensino da cidade de Araguari-MG, onde estudam quatro alunos 
surdos. No campo observado, percebemos que os alunos surdos, com pouquíssima 

, não tinham fluência em Libras, o que prejudicava sobremaneira sua 
. Quanto à intérprete, ela se comunicava com eles utilizando o léxico por 

eles conhecido e os auxiliava em suas tarefas, copiando do quadro o que os 
professores ministravam. Em vista disso, ficou definido como objetivo do trabalho, 

causas do não aprendizado da língua natural do surdo, a Libras, 
e se as profissionais intérpretes e apoio poderiam, por meio de um projeto, diminuir 
essas barreiras comunicacionais. Para tanto, organizamos um evento e convidamos 
pessoas envolvidas na área da educação e da educação de surdos, os alunos surdos 
observados e vários integrantes da Comunidade Surda local, para participarem de uma 
roda de conversa sobre a temática. Foram selecionados e convidados profissionais 
com vasta experiência na educação de surdos, sendo eles dois professores surdos e 
duas intérpretes para abordagem sobre o assunto junto à comunidade acadêmica e 
pessoas da comunidade em geral. Consideramos os resultados satisfatórios a partir do 
retorno obtido tanto pessoalmente quanto pelas fichas de avaliação do evento. 
Envolver a comunidade oportunizou repensar estratégias adotadas no ambiente 
escolar, permitindo a continuidade desse trabalho de conscientização estendendo
para treinamento e capacitação de todos os agentes que fazem parte deste universo. 

; linguagem; surdos; formação. 

 

 

85 

O SURDO E A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: O PAPEL DO PROFESSOR E DO 

Ana Lúcia Costa e Silva 
anaciacosta@yahoo.com.br 

Juliano Marques 
Instituto Máster de Ensino Presidente Antônio Carlos 

tica orientada pela Metodologia da Problematização com o Arco de 
Maguerez cujo campo de observação da realidade foi a classe do EJA de uma escola da 

MG, onde estudam quatro alunos 
surdos. No campo observado, percebemos que os alunos surdos, com pouquíssima 

, não tinham fluência em Libras, o que prejudicava sobremaneira sua 
. Quanto à intérprete, ela se comunicava com eles utilizando o léxico por 

eles conhecido e os auxiliava em suas tarefas, copiando do quadro o que os 
professores ministravam. Em vista disso, ficou definido como objetivo do trabalho, 

causas do não aprendizado da língua natural do surdo, a Libras, 
e se as profissionais intérpretes e apoio poderiam, por meio de um projeto, diminuir 
essas barreiras comunicacionais. Para tanto, organizamos um evento e convidamos 

da educação e da educação de surdos, os alunos surdos 
observados e vários integrantes da Comunidade Surda local, para participarem de uma 
roda de conversa sobre a temática. Foram selecionados e convidados profissionais 

surdos, sendo eles dois professores surdos e 
duas intérpretes para abordagem sobre o assunto junto à comunidade acadêmica e 
pessoas da comunidade em geral. Consideramos os resultados satisfatórios a partir do 

fichas de avaliação do evento. 
Envolver a comunidade oportunizou repensar estratégias adotadas no ambiente 
escolar, permitindo a continuidade desse trabalho de conscientização estendendo-o 

deste universo.  



 

O TRABALHO DA PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 
UM COLÉGIO DE APLICAÇÃO DE MINAS GERAIS

Este trabalho pretende discutir as possibilidades de intervenção da Psicologia 
Escolar/Educacional junto a crianças da educação infantil. 
ilustram suas experiências vivenciadas no Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal de Uberlândia em Minas Gerais. Sabe
sobre a infância passou por transformações, sendo que na atualidade tanto 
científicos como documentos legais pautados nesses estudos têm apontado uma 
necessidade de um olhar para as múltiplas infâncias, bem como um cuidado com as 
necessidades específicas das crianças em cada faixa etária. No entanto, tendo em vista 
a lógica de nossa sociedade atual, presencia
diversas formas de violência, submetidas à erotização precoce e à cultura do 
consumismo, desrespeitadas por suas diferenças, tolhidas de brincar com 
espontaneidade e viver es
Escolar/Educacional tem ganhado espaço junto a esse público por meio de propostas 
que contribuam com a aprendizagem e desenvolvimento dos pequenos, ampliando 
suas capacidades de expressão, comunicação e
que seus direitos previstos na lei sejam preservados e garantidos. A metodologia de 
trabalho realizada pela Área de Psicologia Escolar/Educacional na Educação Infantil da 
referida escola é pautada em ações que envolvem 
intervenções psicoeducacionais em grupo de crianças; acolhimentos individuais ou em 
pequenos grupos de crianças; discussão de casos com professores e equipe 
multidisciplinar; orientação a pais; dentre outras. Constata
sustentadas em princípios éticos de respeito à criança, bem como fundamentada na 
legislação e estudos científicos atuais, tem contribuído para atender às necessidades 
específicas da formação humana nessa idade.
 
Palavras-chave: psicologia escolar/educacional; educação infantil; infância
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Este trabalho pretende discutir as possibilidades de intervenção da Psicologia 
Escolar/Educacional junto a crianças da educação infantil. Para tanto, as autoras 
ilustram suas experiências vivenciadas no Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal de Uberlândia em Minas Gerais. Sabe-se que historicamente a compreensão 
sobre a infância passou por transformações, sendo que na atualidade tanto 
científicos como documentos legais pautados nesses estudos têm apontado uma 
necessidade de um olhar para as múltiplas infâncias, bem como um cuidado com as 
necessidades específicas das crianças em cada faixa etária. No entanto, tendo em vista 

ica de nossa sociedade atual, presencia-se que as crianças estão sendo expostas a 
diversas formas de violência, submetidas à erotização precoce e à cultura do 
consumismo, desrespeitadas por suas diferenças, tolhidas de brincar com 
espontaneidade e viver essa fase em sua plenitude. Nesse cenário, a Psicologia 
Escolar/Educacional tem ganhado espaço junto a esse público por meio de propostas 
que contribuam com a aprendizagem e desenvolvimento dos pequenos, ampliando 
suas capacidades de expressão, comunicação e participação na sociedade, de forma 
que seus direitos previstos na lei sejam preservados e garantidos. A metodologia de 
trabalho realizada pela Área de Psicologia Escolar/Educacional na Educação Infantil da 
referida escola é pautada em ações que envolvem o diálogo e a reflexão, dentre elas: 
intervenções psicoeducacionais em grupo de crianças; acolhimentos individuais ou em 
pequenos grupos de crianças; discussão de casos com professores e equipe 
multidisciplinar; orientação a pais; dentre outras. Constata-se que tais práticas, 
sustentadas em princípios éticos de respeito à criança, bem como fundamentada na 
legislação e estudos científicos atuais, tem contribuído para atender às necessidades 
específicas da formação humana nessa idade. 

gia escolar/educacional; educação infantil; infância
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Este trabalho pretende discutir as possibilidades de intervenção da Psicologia 
Para tanto, as autoras 

ilustram suas experiências vivenciadas no Colégio de Aplicação da Universidade 
se que historicamente a compreensão 

sobre a infância passou por transformações, sendo que na atualidade tanto estudos 
científicos como documentos legais pautados nesses estudos têm apontado uma 
necessidade de um olhar para as múltiplas infâncias, bem como um cuidado com as 
necessidades específicas das crianças em cada faixa etária. No entanto, tendo em vista 

se que as crianças estão sendo expostas a 
diversas formas de violência, submetidas à erotização precoce e à cultura do 
consumismo, desrespeitadas por suas diferenças, tolhidas de brincar com 

sa fase em sua plenitude. Nesse cenário, a Psicologia 
Escolar/Educacional tem ganhado espaço junto a esse público por meio de propostas 
que contribuam com a aprendizagem e desenvolvimento dos pequenos, ampliando 

participação na sociedade, de forma 
que seus direitos previstos na lei sejam preservados e garantidos. A metodologia de 
trabalho realizada pela Área de Psicologia Escolar/Educacional na Educação Infantil da 

o diálogo e a reflexão, dentre elas: 
intervenções psicoeducacionais em grupo de crianças; acolhimentos individuais ou em 
pequenos grupos de crianças; discussão de casos com professores e equipe 

e que tais práticas, 
sustentadas em princípios éticos de respeito à criança, bem como fundamentada na 
legislação e estudos científicos atuais, tem contribuído para atender às necessidades 

gia escolar/educacional; educação infantil; infância. 



 

O USO DO PORTFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR: UMA RICA EXPERIÊNCIA DE 

 

Este relato de experiência versa sobre um trabalho de produção de portfólios como 
um instrumento de construção da aprendizagem no Ensino Superior junto a uma 
turma de 1º Período de graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
Uberlândia. O portfólio é uma estratégia didática crítico
dimensões cognitivas e afetivas no processo de construção ativa do conhecimento e 
foi apresentado como proposta avaliativa com o objetivo de que os alunos 
compreendessem a sua aprendizagem a pa
vivenciados ao longo da disciplina. Utilizamos como recursos didáticos: textos, 
debates, palestras, seminários, rodas de conversa, filmes e solicitamos que fizessem 
seus registros por meio do portfólio, usando múltip
artísticas. Os alunos foram convidados e orientados a construir os portfólios ao longo 
das atividades da disciplina. Acompanhamos todo o processo lendo e oferecendo 
feedbacks acerca destas reflexões; houve um encontro pre
específica, além de e-mails

na confecção do material, utilizando metáforas, poemas, pinturas e músicas, dentre 
outros recursos e fizeram um importante trabalho de reflexão s
aprendizagem e os temas discutidos. Foi uma proposta trabalhosa e que exigiu tempo 
e disposição deles e das educadoras. Ao longo do semestre tiveram mais clareza sobre 
como fazer o portfólio; relataram que mudaram o próprio posicionamento fr
temas polêmicos e atuais; ressaltaram a importância de uma visão geral e cuidadosa 
sobre o curso e sobre a Psicologia como profissão e ciência. Como educadoras, 
pudemos nos aproximar mais de cada estudante, dialogar sobre os assuntos em pauta 
e promover reflexões e refletir sobre a nossa mediação no processo de ensino
aprendizagem, abarcando elementos relativos à sua formação pessoal e profissional e 
fazendo um contraponto a propostas de reprodução acrítica.
 
Palavras-chave: Portfólios; Ensino Superi
 
 
 
 
 
 

  
 

O USO DO PORTFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR: UMA RICA EXPERIÊNCIA DE 
APRENDIZAGEM 

Thatiane Duarte Mendes Arantes
thatianemendes@yahoo.com.br
Silvia Maria Cintra da Silva

Este relato de experiência versa sobre um trabalho de produção de portfólios como 
um instrumento de construção da aprendizagem no Ensino Superior junto a uma 
turma de 1º Período de graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

é uma estratégia didática crítico-reflexiva que integra várias 
dimensões cognitivas e afetivas no processo de construção ativa do conhecimento e 
foi apresentado como proposta avaliativa com o objetivo de que os alunos 
compreendessem a sua aprendizagem a partir do entendimento sobre os processos 
vivenciados ao longo da disciplina. Utilizamos como recursos didáticos: textos, 
debates, palestras, seminários, rodas de conversa, filmes e solicitamos que fizessem 
seus registros por meio do portfólio, usando múltiplas linguagens, em especial formas 
artísticas. Os alunos foram convidados e orientados a construir os portfólios ao longo 
das atividades da disciplina. Acompanhamos todo o processo lendo e oferecendo 

acerca destas reflexões; houve um encontro presencial para orientação 
mails e conversas informais. Os estudantes foram muito criativos 

na confecção do material, utilizando metáforas, poemas, pinturas e músicas, dentre 
outros recursos e fizeram um importante trabalho de reflexão s
aprendizagem e os temas discutidos. Foi uma proposta trabalhosa e que exigiu tempo 
e disposição deles e das educadoras. Ao longo do semestre tiveram mais clareza sobre 
como fazer o portfólio; relataram que mudaram o próprio posicionamento fr
temas polêmicos e atuais; ressaltaram a importância de uma visão geral e cuidadosa 
sobre o curso e sobre a Psicologia como profissão e ciência. Como educadoras, 
pudemos nos aproximar mais de cada estudante, dialogar sobre os assuntos em pauta 

over reflexões e refletir sobre a nossa mediação no processo de ensino
aprendizagem, abarcando elementos relativos à sua formação pessoal e profissional e 
fazendo um contraponto a propostas de reprodução acrítica. 

: Portfólios; Ensino Superior; Aprendizagem. 
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Este relato de experiência versa sobre um trabalho de produção de portfólios como 
um instrumento de construção da aprendizagem no Ensino Superior junto a uma 
turma de 1º Período de graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

reflexiva que integra várias 
dimensões cognitivas e afetivas no processo de construção ativa do conhecimento e 
foi apresentado como proposta avaliativa com o objetivo de que os alunos 

rtir do entendimento sobre os processos 
vivenciados ao longo da disciplina. Utilizamos como recursos didáticos: textos, 
debates, palestras, seminários, rodas de conversa, filmes e solicitamos que fizessem 

las linguagens, em especial formas 
artísticas. Os alunos foram convidados e orientados a construir os portfólios ao longo 
das atividades da disciplina. Acompanhamos todo o processo lendo e oferecendo 

sencial para orientação 
conversas informais. Os estudantes foram muito criativos 

na confecção do material, utilizando metáforas, poemas, pinturas e músicas, dentre 
outros recursos e fizeram um importante trabalho de reflexão sobre a própria 
aprendizagem e os temas discutidos. Foi uma proposta trabalhosa e que exigiu tempo 
e disposição deles e das educadoras. Ao longo do semestre tiveram mais clareza sobre 
como fazer o portfólio; relataram que mudaram o próprio posicionamento frente a 
temas polêmicos e atuais; ressaltaram a importância de uma visão geral e cuidadosa 
sobre o curso e sobre a Psicologia como profissão e ciência. Como educadoras, 
pudemos nos aproximar mais de cada estudante, dialogar sobre os assuntos em pauta 

over reflexões e refletir sobre a nossa mediação no processo de ensino-
aprendizagem, abarcando elementos relativos à sua formação pessoal e profissional e 



 

 
 

PLANTÃO PSICOLÓGICO COMO UMA MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DO 
PSICÓLOGO NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

 
A preocupação com a saúde mental dos estudantes universitários não é recente, tendo 
em vista que, durante seu percurso acadêmico, 
desafiantes. A assistência estudantil nas Instituições Federais de Ensino Superior 
norteia-se pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que fomenta 
ações em diversas áreas para garantir a permanência e conclusão de curso dos 
estudantes, entre elas a atenção à saúde. Na Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM), a atenção à saúde é realizada pelo Núcleo de Assistência Estudantil 
em Saúde (NAES) da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE). O 
Plantão Psicológico apresenta
realizada pelas psicólogas do NAES com o objetivo de proporcionar um espaço de 
escuta e acolhimento aos estudantes dos cursos superiores e técnicos, a fim de auxiliar 
no manejo de situações específicas, oferecer suporte emocional, promover reflexões, 
orientar e potencializar estratégias de superação.
o aluno compreende como 
atendimento pontual, único, individual e de procura espontânea. Acontece desde 
março de 2016, de segunda à sexta, em horários d
matutino e vespertino. Tem duração de uma hora, podendo haver encaminhamentos 
para inserção em projetos e em acompanhamentos no NAES, na PROACE ou 
extrainstitucionais. Para ser atendido, basta comparecer nos dias disponíveis. 
desenvolvimento dessa modalidade é recente e as dificuldades referem
de estruturação, que se encontra em fase de ajustamentos e está sujeito a 
modificações visando seu aperfeiçoamento.
implantação, tem atingido
contribuindo para o não agravamento da problemática e proporcionando estratégias 
de superação. O Plantão Psicológico tem se mostrado como uma modalidade de 
intervenção efetiva na promoção da saúde 
 
Palavras-chave: serviços de saúde para estudantes; ensino superior; psicologia escolar; 
assistência estudantil; promoção da saúde.
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A preocupação com a saúde mental dos estudantes universitários não é recente, tendo 
em vista que, durante seu percurso acadêmico, estes podem encontrar situações 
desafiantes. A assistência estudantil nas Instituições Federais de Ensino Superior 

se pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que fomenta 
ações em diversas áreas para garantir a permanência e conclusão de curso dos 
estudantes, entre elas a atenção à saúde. Na Universidade Federal do Triângulo 

M), a atenção à saúde é realizada pelo Núcleo de Assistência Estudantil 
Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE). O 

Plantão Psicológico apresenta-se como uma modalidade de intervenção psicológica 
ogas do NAES com o objetivo de proporcionar um espaço de 

escuta e acolhimento aos estudantes dos cursos superiores e técnicos, a fim de auxiliar 
no manejo de situações específicas, oferecer suporte emocional, promover reflexões, 

tratégias de superação. O Plantão Psicológico prioriza o que 
o aluno compreende como uma necessidade emocional emergencial.
atendimento pontual, único, individual e de procura espontânea. Acontece desde 
março de 2016, de segunda à sexta, em horários disponibilizados nos períodos 
matutino e vespertino. Tem duração de uma hora, podendo haver encaminhamentos 
para inserção em projetos e em acompanhamentos no NAES, na PROACE ou 

. Para ser atendido, basta comparecer nos dias disponíveis. 
desenvolvimento dessa modalidade é recente e as dificuldades referem
de estruturação, que se encontra em fase de ajustamentos e está sujeito a 
modificações visando seu aperfeiçoamento. Apesar das dificuldades inerentes à 

ingido os objetivos propostos e alcançado bons resultados, 
contribuindo para o não agravamento da problemática e proporcionando estratégias 

O Plantão Psicológico tem se mostrado como uma modalidade de 
intervenção efetiva na promoção da saúde do universitário. 

: serviços de saúde para estudantes; ensino superior; psicologia escolar; 
assistência estudantil; promoção da saúde. 
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A preocupação com a saúde mental dos estudantes universitários não é recente, tendo 
podem encontrar situações 

desafiantes. A assistência estudantil nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 
se pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que fomenta 

ações em diversas áreas para garantir a permanência e conclusão de curso dos 
estudantes, entre elas a atenção à saúde. Na Universidade Federal do Triângulo 

M), a atenção à saúde é realizada pelo Núcleo de Assistência Estudantil 
Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE). O 

se como uma modalidade de intervenção psicológica 
ogas do NAES com o objetivo de proporcionar um espaço de 

escuta e acolhimento aos estudantes dos cursos superiores e técnicos, a fim de auxiliar 
no manejo de situações específicas, oferecer suporte emocional, promover reflexões, 

O Plantão Psicológico prioriza o que 
uma necessidade emocional emergencial. É um 

atendimento pontual, único, individual e de procura espontânea. Acontece desde 
isponibilizados nos períodos 

matutino e vespertino. Tem duração de uma hora, podendo haver encaminhamentos 
para inserção em projetos e em acompanhamentos no NAES, na PROACE ou 

. Para ser atendido, basta comparecer nos dias disponíveis. O 
desenvolvimento dessa modalidade é recente e as dificuldades referem-se ao processo 
de estruturação, que se encontra em fase de ajustamentos e está sujeito a 

Apesar das dificuldades inerentes à 
os objetivos propostos e alcançado bons resultados, 

contribuindo para o não agravamento da problemática e proporcionando estratégias 
O Plantão Psicológico tem se mostrado como uma modalidade de 

 
: serviços de saúde para estudantes; ensino superior; psicologia escolar; 



 

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO
DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

Este relato é fruto da atuação de profissionais com formação em psicologia, na 
modalidade de licenciatura, como tutores em cursos voltados para a
continuada de profissionais da área da Educação. O debate sobre a formação de 
professores tem ocupado destaque no campo educacional e, na atualidade, essas 
iniciativas, aliadas a investimentos financeiros, têm fomentado a ampliação da oferta. 
No âmbito da Universidade Federal de Uberlândia as iniciativas, nesse sentido, têm 
sido traduzidas em cursos de extensão e especialização, que contam com o trabalho de 
tutores para o seu desenvolvimento. Em geral, a formação em Licenciatura é um dos 
requisitos para a seleção destes tutores, sendo uma oportunidade de atuação ao 
profissional de psicologia que possui graduação nessa modalidade. Contando com tal 
diploma, que tem se extinguido de muitos currículos de psicologia, tivemos a 
oportunidade de atuar como
formação em licenciatura nos capacitou para lidar com questões importantes 
referentes à prática pedagógica, por meio da discussão de temas educacionais vistos 
da ótica de educadores e pesquisadores do ca
possibilitou maior aproximação entre os psicólogos que acompanhavam a turma e os 
professores em formação. O olhar da psicologia na atuação em tutoria foi importante, 
especialmente no acompanhamento de turmas diversificadas
escuta, já que muitos profissionais utilizavam o curso não apenas como ferramenta de 
informação e discussão de temas pedagógicos, mas também como espaço de 
apresentação e discussão de problemas relacionados à atuação prática. Nossa 
contribuiu, portanto, para o enriquecimento de uma equipe multidisciplinar no 
trabalho com turmas marcadas pela diversidade, o que nos leva a concluir sobre a 
importância da formação em licenciatura, que nos foi oferecida quando de nossa 
graduação em psicologia, e da necessidade de sua reinserção nos currículos atuais. 
 
Palavras-chave: licenciatura em psicologia; formação continuada; tutoria
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Este relato é fruto da atuação de profissionais com formação em psicologia, na 
modalidade de licenciatura, como tutores em cursos voltados para a
continuada de profissionais da área da Educação. O debate sobre a formação de 
professores tem ocupado destaque no campo educacional e, na atualidade, essas 
iniciativas, aliadas a investimentos financeiros, têm fomentado a ampliação da oferta. 

âmbito da Universidade Federal de Uberlândia as iniciativas, nesse sentido, têm 
sido traduzidas em cursos de extensão e especialização, que contam com o trabalho de 
tutores para o seu desenvolvimento. Em geral, a formação em Licenciatura é um dos 

s para a seleção destes tutores, sendo uma oportunidade de atuação ao 
profissional de psicologia que possui graduação nessa modalidade. Contando com tal 
diploma, que tem se extinguido de muitos currículos de psicologia, tivemos a 
oportunidade de atuar como tutores desses cursos. Nesse contexto de atuação, a 
formação em licenciatura nos capacitou para lidar com questões importantes 
referentes à prática pedagógica, por meio da discussão de temas educacionais vistos 
da ótica de educadores e pesquisadores do campo da Educação. Na tutoria, isso 
possibilitou maior aproximação entre os psicólogos que acompanhavam a turma e os 
professores em formação. O olhar da psicologia na atuação em tutoria foi importante, 
especialmente no acompanhamento de turmas diversificadas e no posicionamento de 
escuta, já que muitos profissionais utilizavam o curso não apenas como ferramenta de 
informação e discussão de temas pedagógicos, mas também como espaço de 
apresentação e discussão de problemas relacionados à atuação prática. Nossa 
contribuiu, portanto, para o enriquecimento de uma equipe multidisciplinar no 
trabalho com turmas marcadas pela diversidade, o que nos leva a concluir sobre a 
importância da formação em licenciatura, que nos foi oferecida quando de nossa 

em psicologia, e da necessidade de sua reinserção nos currículos atuais. 

: licenciatura em psicologia; formação continuada; tutoria
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Yara Magalhães dos Santos (UFU) 
yaramag.ufu@gmail.com 
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Este relato é fruto da atuação de profissionais com formação em psicologia, na 
modalidade de licenciatura, como tutores em cursos voltados para a formação 
continuada de profissionais da área da Educação. O debate sobre a formação de 
professores tem ocupado destaque no campo educacional e, na atualidade, essas 
iniciativas, aliadas a investimentos financeiros, têm fomentado a ampliação da oferta. 

âmbito da Universidade Federal de Uberlândia as iniciativas, nesse sentido, têm 
sido traduzidas em cursos de extensão e especialização, que contam com o trabalho de 
tutores para o seu desenvolvimento. Em geral, a formação em Licenciatura é um dos 

s para a seleção destes tutores, sendo uma oportunidade de atuação ao 
profissional de psicologia que possui graduação nessa modalidade. Contando com tal 
diploma, que tem se extinguido de muitos currículos de psicologia, tivemos a 

tutores desses cursos. Nesse contexto de atuação, a 
formação em licenciatura nos capacitou para lidar com questões importantes 
referentes à prática pedagógica, por meio da discussão de temas educacionais vistos 

mpo da Educação. Na tutoria, isso 
possibilitou maior aproximação entre os psicólogos que acompanhavam a turma e os 
professores em formação. O olhar da psicologia na atuação em tutoria foi importante, 

e no posicionamento de 
escuta, já que muitos profissionais utilizavam o curso não apenas como ferramenta de 
informação e discussão de temas pedagógicos, mas também como espaço de 
apresentação e discussão de problemas relacionados à atuação prática. Nossa atuação 
contribuiu, portanto, para o enriquecimento de uma equipe multidisciplinar no 
trabalho com turmas marcadas pela diversidade, o que nos leva a concluir sobre a 
importância da formação em licenciatura, que nos foi oferecida quando de nossa 

em psicologia, e da necessidade de sua reinserção nos currículos atuais.   

: licenciatura em psicologia; formação continuada; tutoria. 



 

PROGRAMA VIDA EM CONSTRUÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL NO ENSINO MÉDIO

Os estudos mais recentes em Orientação Profissional indicam que o papel do 
orientador seja de auxiliar o jovem na identificação dos seus interesses e nas 
definições de projetos de vida, por meio de uma retrospectiva de sua historia, do 
entendimento da dinâmica do mercado 
metas realistas para sua carreira. Nesse sentido, o presente estudo descreve uma 
experiência em orientação profissional denominada Programa Vida em Construção. A 
intervenção foi desenvolvida em sete turmas do prime
separadas por interesse de participação, de uma escola estadual situada no interior de 
Minas Gerais. A intervenção teve como objetivo a reflexão sobre projetos de vida 
futuros e sua inserção profissional, situando o jovem como agen
pessoal. Foram realizados entre cinco e sete encontros organizados em três módulos: 
conhecimento de si; conhecimento do mundo do trabalho; e construção do projeto de 
vida/plano de ação. As técnicas utilizadas compreenderam a dinâmica da 
para completar, linha da vida/tempo, cartaz de expectativas, jogo das profissões, 
dinâmica alvo-objetivo e carta de despedida. Os resultados possibilitaram resgatar e 
integrar acontecimentos pessoais dos jovens com o momento atual e se conecta
projetos de futuro pessoais e profissionais. Além disso, observou
das possibilidades de atuação profissional, desmistificação da necessidade de uma 
única escolha precoce e reflexão sobre as influências nas escolhas para o delineamen
de projetos de vida mais coerentes e alcançáveis.
  
Palavras-chave: Orientação profissional; Ensino médio; Psicologia Escolar
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recentes em Orientação Profissional indicam que o papel do 
orientador seja de auxiliar o jovem na identificação dos seus interesses e nas 
definições de projetos de vida, por meio de uma retrospectiva de sua historia, do 
entendimento da dinâmica do mercado de trabalho atual e do estabelecimento de 
metas realistas para sua carreira. Nesse sentido, o presente estudo descreve uma 
experiência em orientação profissional denominada Programa Vida em Construção. A 
intervenção foi desenvolvida em sete turmas do primeiro ano do ensino médio, 
separadas por interesse de participação, de uma escola estadual situada no interior de 
Minas Gerais. A intervenção teve como objetivo a reflexão sobre projetos de vida 
futuros e sua inserção profissional, situando o jovem como agente de sua formação 

realizados entre cinco e sete encontros organizados em três módulos: 
conhecimento de si; conhecimento do mundo do trabalho; e construção do projeto de 
vida/plano de ação. As técnicas utilizadas compreenderam a dinâmica da 
para completar, linha da vida/tempo, cartaz de expectativas, jogo das profissões, 

objetivo e carta de despedida. Os resultados possibilitaram resgatar e 
integrar acontecimentos pessoais dos jovens com o momento atual e se conecta
projetos de futuro pessoais e profissionais. Além disso, observou-se esclarecimento 
das possibilidades de atuação profissional, desmistificação da necessidade de uma 
única escolha precoce e reflexão sobre as influências nas escolhas para o delineamen
de projetos de vida mais coerentes e alcançáveis. 

: Orientação profissional; Ensino médio; Psicologia Escolar
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recentes em Orientação Profissional indicam que o papel do 
orientador seja de auxiliar o jovem na identificação dos seus interesses e nas 
definições de projetos de vida, por meio de uma retrospectiva de sua historia, do 

de trabalho atual e do estabelecimento de 
metas realistas para sua carreira. Nesse sentido, o presente estudo descreve uma 
experiência em orientação profissional denominada Programa Vida em Construção. A 

iro ano do ensino médio, 
separadas por interesse de participação, de uma escola estadual situada no interior de 
Minas Gerais. A intervenção teve como objetivo a reflexão sobre projetos de vida 

te de sua formação 
realizados entre cinco e sete encontros organizados em três módulos: 

conhecimento de si; conhecimento do mundo do trabalho; e construção do projeto de 
vida/plano de ação. As técnicas utilizadas compreenderam a dinâmica da teia, frases 
para completar, linha da vida/tempo, cartaz de expectativas, jogo das profissões, 

objetivo e carta de despedida. Os resultados possibilitaram resgatar e 
integrar acontecimentos pessoais dos jovens com o momento atual e se conectar com 

se esclarecimento 
das possibilidades de atuação profissional, desmistificação da necessidade de uma 
única escolha precoce e reflexão sobre as influências nas escolhas para o delineamento 

: Orientação profissional; Ensino médio; Psicologia Escolar 



 

PSICOLOGIA HISTÓRICO-

Este trabalho tem por objetivo dissertar sobre a utilização de recursos artísticos no 
ensino de Psicologia a partir de algumas experiências desenvolvidas como docentes do 
ensino superior. Tomando como referência a Psicologia Histórico
compreendemos a formação do sujeito por meio da relação com os pares e com a 
cultura, destacando a Arte como elemento diferenciado no processo de constituição 
do sujeito. Cada expressão ar
homens e se objetiva em diversas formas: música, artes visuais, literatura, teatro, 
dança, dentre outros. Esta representação da subjetividade humana, materializada nas 
obras de arte, são assim produto e p
de modo ativo no mundo. Quando pensamos no processo de constituição do humano, 
um espaço que se destaca são os ambientes de ensino superior, uma vez que cabe a 
Universidade mediar o conhecimento construído 
do professor. Desta forma, entendemos que o curso de graduação em Psicologia é 
tanto espaço de formação profissional, quanto local de formação de cidadãos, em que 
ao professor é dada a função de escolher os recursos pedag
mediar a relação entre os conteúdos acadêmicos e os discentes. Nesse sentido, ao 
compreendermos que a Arte possibilita o encontro entre diversos conteúdos e formas 
de expressão, defendemos o uso de recursos artísticos na docência no e
Buscar apresentar o conhecimento que a Psicologia produziu no decorrer dos tempos 
não requer apenas o uso de materiais expositivos ou escritos. Podemos utilizar, como 
docentes, diferentes recursos artísticos visando incitar e ampliar as dis
promovidas no espaço da sala de aula. Portanto, destacamos a Arte como recurso 
mediador profícuo nos espaços de ensino da Psicologia, influindo de modo significativo 
na formação dos estudantes como profissionais e sujeitos reflexivos, críticos e 
sensíveis. 
 
Palavras-chave: Psicologia Histórico

 
 
 

 
-CULTURAL E ARTE: EXPERIÊNCIA DOCENTE NO ENSINO DE 
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Este trabalho tem por objetivo dissertar sobre a utilização de recursos artísticos no 
ensino de Psicologia a partir de algumas experiências desenvolvidas como docentes do 

superior. Tomando como referência a Psicologia Histórico
compreendemos a formação do sujeito por meio da relação com os pares e com a 
cultura, destacando a Arte como elemento diferenciado no processo de constituição 
do sujeito. Cada expressão artística expressa consigo a elaboração histórica dos 
homens e se objetiva em diversas formas: música, artes visuais, literatura, teatro, 
dança, dentre outros. Esta representação da subjetividade humana, materializada nas 
obras de arte, são assim produto e produtor do sujeito à medida que este se relaciona 
de modo ativo no mundo. Quando pensamos no processo de constituição do humano, 
um espaço que se destaca são os ambientes de ensino superior, uma vez que cabe a 
Universidade mediar o conhecimento construído pela humanidade por meio da figura 
do professor. Desta forma, entendemos que o curso de graduação em Psicologia é 
tanto espaço de formação profissional, quanto local de formação de cidadãos, em que 
ao professor é dada a função de escolher os recursos pedagógicos adequados para 
mediar a relação entre os conteúdos acadêmicos e os discentes. Nesse sentido, ao 
compreendermos que a Arte possibilita o encontro entre diversos conteúdos e formas 
de expressão, defendemos o uso de recursos artísticos na docência no e
Buscar apresentar o conhecimento que a Psicologia produziu no decorrer dos tempos 
não requer apenas o uso de materiais expositivos ou escritos. Podemos utilizar, como 
docentes, diferentes recursos artísticos visando incitar e ampliar as dis
promovidas no espaço da sala de aula. Portanto, destacamos a Arte como recurso 
mediador profícuo nos espaços de ensino da Psicologia, influindo de modo significativo 
na formação dos estudantes como profissionais e sujeitos reflexivos, críticos e 

: Psicologia Histórico-Cultural; Arte; Docência Universitária.
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Este trabalho tem por objetivo dissertar sobre a utilização de recursos artísticos no 
ensino de Psicologia a partir de algumas experiências desenvolvidas como docentes do 

superior. Tomando como referência a Psicologia Histórico-Cultural, 
compreendemos a formação do sujeito por meio da relação com os pares e com a 
cultura, destacando a Arte como elemento diferenciado no processo de constituição 

tística expressa consigo a elaboração histórica dos 
homens e se objetiva em diversas formas: música, artes visuais, literatura, teatro, 
dança, dentre outros. Esta representação da subjetividade humana, materializada nas 

rodutor do sujeito à medida que este se relaciona 
de modo ativo no mundo. Quando pensamos no processo de constituição do humano, 
um espaço que se destaca são os ambientes de ensino superior, uma vez que cabe a 

pela humanidade por meio da figura 
do professor. Desta forma, entendemos que o curso de graduação em Psicologia é 
tanto espaço de formação profissional, quanto local de formação de cidadãos, em que 

ógicos adequados para 
mediar a relação entre os conteúdos acadêmicos e os discentes. Nesse sentido, ao 
compreendermos que a Arte possibilita o encontro entre diversos conteúdos e formas 
de expressão, defendemos o uso de recursos artísticos na docência no ensino superior. 
Buscar apresentar o conhecimento que a Psicologia produziu no decorrer dos tempos 
não requer apenas o uso de materiais expositivos ou escritos. Podemos utilizar, como 
docentes, diferentes recursos artísticos visando incitar e ampliar as discussões 
promovidas no espaço da sala de aula. Portanto, destacamos a Arte como recurso 
mediador profícuo nos espaços de ensino da Psicologia, influindo de modo significativo 
na formação dos estudantes como profissionais e sujeitos reflexivos, críticos e 

Cultural; Arte; Docência Universitária. 
 
 



 

PSICOLOGIA E PEDAGOGIA NA ADAPTAÇÃO CURRICULAR

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul

A avaliação psicológica constitui
sobre os fenômenos psicológicos, subsidiando os tr
atuação do psicólogo, dentre eles, a educação. Trata
metodologias específicas e planejamento, de acordo com a demanda e os fins aos 
quais se destina. Nesse sentido, têm surgido no Instituto Federa
demandas a respeito do papel da psicologia em processos educacionais, como, por 
exemplo, nos casos de adaptação curricular em função de déficits cognitivos.
psicólogos do IFSul atuam na Política de Assistência Estudantil que vem send
implementada desde 2010, a partir da instituição do Decreto 7.234/2010, com a 
finalidade de ampliar as condições de permanência dos jovens na educação, na 
perspectiva da área atenção à saúde. Atualmente nossa instituição de ensino conta 
com 14 psicólogos distribuídos na reitoria e nos câmpus Bagé, Camaquã, Charqueadas, 
Gravataí, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas
Sapiranga, Sapucaia do Sul e Venâncio Aires.
utilizadas entrevistas, observações, análise de documentos e testes. A testagem mais 
utilizada foi a Escala de inteligência Wechsler para adultos.
recomendou-se adaptação curricular especialmente no que se refere a 
acompanhamento pedagógico das dif
como, uma flexibilização nas avaliações escolares, sendo indicadas avaliações de curta 
duração e atenção à presença de sintomas de ansiedade, principalmente com 
questões relacionadas ao tempo de duração, à coorde
nas relações interpessoais. Foram poucos os casos em que houve a necessidade de 
projeto de terminalidade específica. A maior parte dos estudantes encaminhados para 
avaliação apresentava algum transtorno mental associado à difi
como a Esquizofrenia. Por fim, psicologia e pedagogia têm se articulado na finalidade 
de inclusão de seus estudantes com prejuízos cognitivos no contexto escolar.
 
Palavras-chave: psicologia; avaliação psicológica; adaptação curricul
política pública. 
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A avaliação psicológica constitui-se em fonte de informações de caráter explicativo 
sobre os fenômenos psicológicos, subsidiando os trabalhos nos diferentes campos de 
atuação do psicólogo, dentre eles, a educação. Trata-se de um estudo que requer 
metodologias específicas e planejamento, de acordo com a demanda e os fins aos 
quais se destina. Nesse sentido, têm surgido no Instituto Federal Sul
demandas a respeito do papel da psicologia em processos educacionais, como, por 
exemplo, nos casos de adaptação curricular em função de déficits cognitivos.
psicólogos do IFSul atuam na Política de Assistência Estudantil que vem send
implementada desde 2010, a partir da instituição do Decreto 7.234/2010, com a 
finalidade de ampliar as condições de permanência dos jovens na educação, na 
perspectiva da área atenção à saúde. Atualmente nossa instituição de ensino conta 

distribuídos na reitoria e nos câmpus Bagé, Camaquã, Charqueadas, 
Gravataí, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça, Santana do Livramento, 
Sapiranga, Sapucaia do Sul e Venâncio Aires. Nos casos de déficits cognitivos, têm sido 

tas, observações, análise de documentos e testes. A testagem mais 
utilizada foi a Escala de inteligência Wechsler para adultos. A partir dessas avaliações 

se adaptação curricular especialmente no que se refere a 
acompanhamento pedagógico das dificuldades de aprendizagem e integração, bem 
como, uma flexibilização nas avaliações escolares, sendo indicadas avaliações de curta 
duração e atenção à presença de sintomas de ansiedade, principalmente com 
questões relacionadas ao tempo de duração, à coordenação motora e a dificuldades 
nas relações interpessoais. Foram poucos os casos em que houve a necessidade de 
projeto de terminalidade específica. A maior parte dos estudantes encaminhados para 
avaliação apresentava algum transtorno mental associado à dificuldade cognitiva, tal 
como a Esquizofrenia. Por fim, psicologia e pedagogia têm se articulado na finalidade 
de inclusão de seus estudantes com prejuízos cognitivos no contexto escolar.

: psicologia; avaliação psicológica; adaptação curricul
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se em fonte de informações de caráter explicativo 
abalhos nos diferentes campos de 

se de um estudo que requer 
metodologias específicas e planejamento, de acordo com a demanda e os fins aos 

l Sul-rio-grandense 
demandas a respeito do papel da psicologia em processos educacionais, como, por 
exemplo, nos casos de adaptação curricular em função de déficits cognitivos. Os 
psicólogos do IFSul atuam na Política de Assistência Estudantil que vem sendo 
implementada desde 2010, a partir da instituição do Decreto 7.234/2010, com a 
finalidade de ampliar as condições de permanência dos jovens na educação, na 
perspectiva da área atenção à saúde. Atualmente nossa instituição de ensino conta 

distribuídos na reitoria e nos câmpus Bagé, Camaquã, Charqueadas, 
Visconde da Graça, Santana do Livramento, 

Nos casos de déficits cognitivos, têm sido 
tas, observações, análise de documentos e testes. A testagem mais 

A partir dessas avaliações 
se adaptação curricular especialmente no que se refere a 

iculdades de aprendizagem e integração, bem 
como, uma flexibilização nas avaliações escolares, sendo indicadas avaliações de curta 
duração e atenção à presença de sintomas de ansiedade, principalmente com 

nação motora e a dificuldades 
nas relações interpessoais. Foram poucos os casos em que houve a necessidade de 
projeto de terminalidade específica. A maior parte dos estudantes encaminhados para 

culdade cognitiva, tal 
como a Esquizofrenia. Por fim, psicologia e pedagogia têm se articulado na finalidade 
de inclusão de seus estudantes com prejuízos cognitivos no contexto escolar. 

: psicologia; avaliação psicológica; adaptação curricular; educação; 



 

 
 

RODAS DE CONVERSA COM ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEM
INTEGRAL (PROETI): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

 
 
O PROETI é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, que objetiva 
disponibilizar espaços e propostas socioeducativos que proporcionem o 
desenvolvimento integral e a interação da comunidade estudantil, visando à melhoria 
da qualidade de vida e inclusão social. Neste contexto, o presente estudo apresenta o 
relato de experiência de duas estagiárias na área de Psicologia Escolar que atuaram 
junto aos alunos do PROETI, em uma escola estadual do triângulo mineiro com a 
proposta de “Rodas de Conversa”. Foram realizados sete encontros com os alunos do 
programa, os quais cursavam entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental, com idades 
entre 11 e 16 anos. No primeiro encontro houve a construção das regras de 
funcionamento em comum a
seguintes. Do segundo ao sétimo encontro foram abordadas as seguintes temáticas: 
puberdade, sexualidade, drogas, educação e música, organizadas de acordo com o 
volume de sugestões e ou questões apontadas p
intervenção observou-se a dificuldade destes em se exporem na roda, o que pode ser 
justificado por dois motivos principais: a) os temas propostos são abordados cotidiana 
e informalmente em nossa sociedade, mas ao serem trazidos 
pessoas reunidas para debatê
por vezes, mantém um funcionamento hierarquizado, onde o professor ocupa uma 
figura de poder dentro de sala de aula e, em contrapartida, os alunos rec
conhecimentos e os reproduzem, tornando a experiência de falar livremente 
desconfortante. Nesse sentido, com a finalização das intervenções, sugeriu
a elaboração de atividades que busquem a construção coletiva de conhecimento, nas 
quais os alunos possam produzir junto aos professores.
 
Palavras-chave: Rodas de conversa; Psicologia Escolar; Políticas Públicas.
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O PROETI é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, que objetiva 
disponibilizar espaços e propostas socioeducativos que proporcionem o 
desenvolvimento integral e a interação da comunidade estudantil, visando à melhoria 
da qualidade de vida e inclusão social. Neste contexto, o presente estudo apresenta o 
relato de experiência de duas estagiárias na área de Psicologia Escolar que atuaram 
junto aos alunos do PROETI, em uma escola estadual do triângulo mineiro com a 

de “Rodas de Conversa”. Foram realizados sete encontros com os alunos do 
programa, os quais cursavam entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental, com idades 
entre 11 e 16 anos. No primeiro encontro houve a construção das regras de 
funcionamento em comum acordo, e o levantamento de temas para os encontros 
seguintes. Do segundo ao sétimo encontro foram abordadas as seguintes temáticas: 
puberdade, sexualidade, drogas, educação e música, organizadas de acordo com o 
volume de sugestões e ou questões apontadas pelos alunos. Ao longo desta 

se a dificuldade destes em se exporem na roda, o que pode ser 
justificado por dois motivos principais: a) os temas propostos são abordados cotidiana 
e informalmente em nossa sociedade, mas ao serem trazidos para sala de aula, com 
pessoas reunidas para debatê-los, ganham outra conotação e proporção; b) a escola, 
por vezes, mantém um funcionamento hierarquizado, onde o professor ocupa uma 
figura de poder dentro de sala de aula e, em contrapartida, os alunos rec
conhecimentos e os reproduzem, tornando a experiência de falar livremente 
desconfortante. Nesse sentido, com a finalização das intervenções, sugeriu
a elaboração de atividades que busquem a construção coletiva de conhecimento, nas 

ais os alunos possam produzir junto aos professores. 

: Rodas de conversa; Psicologia Escolar; Políticas Públicas.
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O PROETI é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, que objetiva 
disponibilizar espaços e propostas socioeducativos que proporcionem o 
desenvolvimento integral e a interação da comunidade estudantil, visando à melhoria 
da qualidade de vida e inclusão social. Neste contexto, o presente estudo apresenta o 
relato de experiência de duas estagiárias na área de Psicologia Escolar que atuaram 
junto aos alunos do PROETI, em uma escola estadual do triângulo mineiro com a 

de “Rodas de Conversa”. Foram realizados sete encontros com os alunos do 
programa, os quais cursavam entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental, com idades 
entre 11 e 16 anos. No primeiro encontro houve a construção das regras de 

cordo, e o levantamento de temas para os encontros 
seguintes. Do segundo ao sétimo encontro foram abordadas as seguintes temáticas: 
puberdade, sexualidade, drogas, educação e música, organizadas de acordo com o 

elos alunos. Ao longo desta 
se a dificuldade destes em se exporem na roda, o que pode ser 

justificado por dois motivos principais: a) os temas propostos são abordados cotidiana 
para sala de aula, com 

los, ganham outra conotação e proporção; b) a escola, 
por vezes, mantém um funcionamento hierarquizado, onde o professor ocupa uma 
figura de poder dentro de sala de aula e, em contrapartida, os alunos recebem estes 
conhecimentos e os reproduzem, tornando a experiência de falar livremente 
desconfortante. Nesse sentido, com a finalização das intervenções, sugeriu-se à escola 
a elaboração de atividades que busquem a construção coletiva de conhecimento, nas 

: Rodas de conversa; Psicologia Escolar; Políticas Públicas. 



 

 
 

TERAPIA COMUNITÁRIA SISTÊMICA E INTEGRATIVA COMO ESTRATÉGIA DE 

ACOLHIMENTO E APOIO AOS ESTAGIÁRIOS DO HC

 

O estudante em seu percurso universitário pode se deparar com desafios inerentes 

sua formação profissional e ao contexto acadêmico. Nos estágios hospitalares, os 

alunos e residentes enfrentam situações complexas, envolvendo sofrimento e conflitos 

reveladores da fragilidade e vulnerabilidade humanas. Nesta interface, tendo a morte 

como elemento constante e presente, podem se tornar mais vulneráveis a 

sentimentos de angústia, impotência, frustração, revolta, entre outros. 

fundamental que o aluno seja acolhido em suas limitações e conflitos. A partir dessa 

demanda, surgiu a iniciativa dos colaboradores da Gerência de Ensino e Pesquisa do 

HC/UFTM/Filial Ebserh de oferecer encontros de 

Integrativa (TCSI) aos residentes médicos e multiprofissionais e alunos em estágio no 

HC-UFTM. Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência da 

implementação do projeto de extensão de TCSI e da primeira roda de conversa. Após o 

projeto ter sido cadastrado no PROEXT, aconteceu 

de junho de 2016, um grupo aberto, sem limites de participantes,

hora e 30 minutos conduzido por um terapeuta comunitário experiente, destinado a 

residentes e alunos em estágio no HC

preceptores, realizado no Centro E

deu por meio de divulgação no site do HC

dos coordenadores de curso, supervisores de estágio e preceptores. Ao final do 

primeiro encontro os presentes relataram te

suas reais necessidades. A roda de TCSI se apresentou como um espaço de escuta, 

apoio e acolhimento, reconhecendo as potencialidades dos participantes para 

superação das dificuldades relatadas no encontro. Ainda é nece

estratégias de divulgação e espera

quanto para o bem-estar e qualidade de vida desses acadêmicos.

Palavras-chave: acadêmicos; residentes; hospital; apoio; terapia comunitária.
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O estudante em seu percurso universitário pode se deparar com desafios inerentes 

sua formação profissional e ao contexto acadêmico. Nos estágios hospitalares, os 

alunos e residentes enfrentam situações complexas, envolvendo sofrimento e conflitos 

reveladores da fragilidade e vulnerabilidade humanas. Nesta interface, tendo a morte 

o elemento constante e presente, podem se tornar mais vulneráveis a 

sentimentos de angústia, impotência, frustração, revolta, entre outros. 

fundamental que o aluno seja acolhido em suas limitações e conflitos. A partir dessa 

iniciativa dos colaboradores da Gerência de Ensino e Pesquisa do 

de oferecer encontros de Terapia Comunitária Sistêmica e 

aos residentes médicos e multiprofissionais e alunos em estágio no 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência da 

implementação do projeto de extensão de TCSI e da primeira roda de conversa. Após o 

projeto ter sido cadastrado no PROEXT, aconteceu o primeiro encontro de TCSI no mês 

um grupo aberto, sem limites de participantes, com duração de 1 

hora e 30 minutos conduzido por um terapeuta comunitário experiente, destinado a 

residentes e alunos em estágio no HC-UFTM, também aberto aos supervisores e 

preceptores, realizado no Centro Educacional da UFTM. O convite aos participantes se 

deu por meio de divulgação no site do HC-UFTM e diretamente aos alunos com o apoio 

dos coordenadores de curso, supervisores de estágio e preceptores. Ao final do 

primeiro encontro os presentes relataram terem se sentido ouvidos e acolhidos em 

suas reais necessidades. A roda de TCSI se apresentou como um espaço de escuta, 

apoio e acolhimento, reconhecendo as potencialidades dos participantes para 

superação das dificuldades relatadas no encontro. Ainda é necessário aperfeiçoar as 

estratégias de divulgação e espera-se contribuir cada vez mais tanto para a formação 

estar e qualidade de vida desses acadêmicos. 

: acadêmicos; residentes; hospital; apoio; terapia comunitária.
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TERAPIA COMUNITÁRIA SISTÊMICA E INTEGRATIVA COMO ESTRATÉGIA DE 

UFTM 

 

Paiva Carvalho (UFTM) 

Luciana de Almeida Silva Teixeira (UFTM) 

Ralph de Castro (UFTM) 

Helia Morais Nomelini de Assis (UFTM) 

Projeto Organização e Desenvolvimento Sustentável 

O estudante em seu percurso universitário pode se deparar com desafios inerentes à 

sua formação profissional e ao contexto acadêmico. Nos estágios hospitalares, os 

alunos e residentes enfrentam situações complexas, envolvendo sofrimento e conflitos 

reveladores da fragilidade e vulnerabilidade humanas. Nesta interface, tendo a morte 

o elemento constante e presente, podem se tornar mais vulneráveis a 

sentimentos de angústia, impotência, frustração, revolta, entre outros. Sendo assim é 

fundamental que o aluno seja acolhido em suas limitações e conflitos. A partir dessa 

iniciativa dos colaboradores da Gerência de Ensino e Pesquisa do 

Terapia Comunitária Sistêmica e 

aos residentes médicos e multiprofissionais e alunos em estágio no 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência da 

implementação do projeto de extensão de TCSI e da primeira roda de conversa. Após o 

o primeiro encontro de TCSI no mês 

com duração de 1 

hora e 30 minutos conduzido por um terapeuta comunitário experiente, destinado a 

UFTM, também aberto aos supervisores e 

ducacional da UFTM. O convite aos participantes se 

UFTM e diretamente aos alunos com o apoio 

dos coordenadores de curso, supervisores de estágio e preceptores. Ao final do 

rem se sentido ouvidos e acolhidos em 

suas reais necessidades. A roda de TCSI se apresentou como um espaço de escuta, 

apoio e acolhimento, reconhecendo as potencialidades dos participantes para 

ssário aperfeiçoar as 

para a formação 

: acadêmicos; residentes; hospital; apoio; terapia comunitária. 



 

 
 

TERAPIA COMUNITÁRIA SISTÊMICA INTEGRATIVA COMO ESTRATÉGIA DE 
INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR COM UNIVERSITÁRIOS

 
 
A universidade é um campo fértil de atividades, experiências, dificuldades e desafios 
promotores de desenvolvimento humano. A elaboração e 
direcionadas ao desenvolvimento integral do estudante constitu
atuação emergente do psicólogo escolar na educação superior. Tendo em vista esses 
dois aspectos, foi criado o projeto Espaço Conviver na Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), com o objetivo de oferecer um espaço de partilha e 
discussão de temas de interesse dos e
UFTM, proporcionando reflexão, troca de experiências e de estratégias de resolução e 
superação. O projeto, coordenado por uma psicóloga e terapeuta comunitária, é 
desenvolvido de acordo com a proposta da Tera
(TCSI), que possibilita ao estudante apresentar na roda o tema que julgar pertinente e 
que participe quando e quantas vezes desejar. Os temas são colocados por quem 
desejar e o grupo elege um para melhor abordá
por semana, com duração de uma hora e vinte minutos. As dificuldades encontradas 
residem na baixa participação de estudantes e na necessidade de aperfeiçoamento de 
estratégias de divulgação e esclarecimento da proposta do proj
sido positivos para quem participa, pois se enriquece com as experiências alheias e 
tem a oportunidade de perceber as questões discutidas sob novas óticas. O Espaço 
Conviver é uma intervenção que promove o desenvolvimento integral do
por meio da otimização da dimensão psicossocial da universidade.
 
 
Palavras-chave: ensino superior; psicologia escolar; assistência estudantil; serviços de 
saúde para estudantes. 
 
 
 
 
 
 
 

A COMUNITÁRIA SISTÊMICA INTEGRATIVA COMO ESTRATÉGIA DE 
INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR COM UNIVERSITÁRIOS

 
Aparecida Beatriz de Oliveira

aparecidabeatriz@yahoo.com.br

A universidade é um campo fértil de atividades, experiências, dificuldades e desafios 
promotores de desenvolvimento humano. A elaboração e a execução de ações 
direcionadas ao desenvolvimento integral do estudante constituem

o psicólogo escolar na educação superior. Tendo em vista esses 
dois aspectos, foi criado o projeto Espaço Conviver na Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), com o objetivo de oferecer um espaço de partilha e 
discussão de temas de interesse dos estudantes dos cursos de graduação e técnicos da 
UFTM, proporcionando reflexão, troca de experiências e de estratégias de resolução e 
superação. O projeto, coordenado por uma psicóloga e terapeuta comunitária, é 
desenvolvido de acordo com a proposta da Terapia Comunitária Integrativa Sistêmica 
(TCSI), que possibilita ao estudante apresentar na roda o tema que julgar pertinente e 
que participe quando e quantas vezes desejar. Os temas são colocados por quem 

upo elege um para melhor abordá-lo. As rodas de TCIS ocorrem uma vez 
por semana, com duração de uma hora e vinte minutos. As dificuldades encontradas 
residem na baixa participação de estudantes e na necessidade de aperfeiçoamento de 
estratégias de divulgação e esclarecimento da proposta do projeto. Os resultados tem 
sido positivos para quem participa, pois se enriquece com as experiências alheias e 
tem a oportunidade de perceber as questões discutidas sob novas óticas. O Espaço 
Conviver é uma intervenção que promove o desenvolvimento integral do
por meio da otimização da dimensão psicossocial da universidade. 

ensino superior; psicologia escolar; assistência estudantil; serviços de 
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A COMUNITÁRIA SISTÊMICA INTEGRATIVA COMO ESTRATÉGIA DE 
INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR COM UNIVERSITÁRIOS 
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A universidade é um campo fértil de atividades, experiências, dificuldades e desafios 
execução de ações 
em uma forma de 

o psicólogo escolar na educação superior. Tendo em vista esses 
dois aspectos, foi criado o projeto Espaço Conviver na Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), com o objetivo de oferecer um espaço de partilha e 

studantes dos cursos de graduação e técnicos da 
UFTM, proporcionando reflexão, troca de experiências e de estratégias de resolução e 
superação. O projeto, coordenado por uma psicóloga e terapeuta comunitária, é 

pia Comunitária Integrativa Sistêmica 
(TCSI), que possibilita ao estudante apresentar na roda o tema que julgar pertinente e 
que participe quando e quantas vezes desejar. Os temas são colocados por quem 

rodas de TCIS ocorrem uma vez 
por semana, com duração de uma hora e vinte minutos. As dificuldades encontradas 
residem na baixa participação de estudantes e na necessidade de aperfeiçoamento de 

eto. Os resultados tem 
sido positivos para quem participa, pois se enriquece com as experiências alheias e 
tem a oportunidade de perceber as questões discutidas sob novas óticas. O Espaço 
Conviver é uma intervenção que promove o desenvolvimento integral do estudante 

ensino superior; psicologia escolar; assistência estudantil; serviços de 



 

VIOLÊNCIA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: DISCUTINDO O TEMA 
CINEMA NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA

Infância e adolescência constituem momentos fundamentais do desenvolvimento 
humano. Violências física, sexual, psicológica, 
trabalho, entre outros, podem interferir negativamente nos aspectos físicos, cognitivos 
e psicossociais. Episódios dessa natureza são importantes de serem enfocados no 
processo de formação em Psicologia, dada a frequente dem
pessoas com histórico de violências. Entre os recursos didáticos possíveis de serem 
utilizados para alcance dos objetivos pedagógicos na formação em Psicologia, filmes 
são tidos como facilitadores para exposição de situações reais, p
ficcionais. Assim, situações de violência podem ser expostas e discutidas por meio de 
filmes. Neste trabalho relata
psicanalítica, com a utilização de filmes no processo de ensino e aprendizage
âmbito de disciplina eletiva em curso de Psicologia de universidade pública federal do 
interior mineiro. As atividades foram desenvolvidas no primeiro semestre de 2016, em 
15 encontros semanais de duas horas cada, tendo como participantes estudantes 
graduação a maioria matriculados no sétimo período. Em função da carga horária 
disponível, a ordenação das aulas concebia a exibição de filmes numa semana, 
intercalada com debates teóricos amparados em literatura científica na outra. Nas 
semanas nas quais os debates teóricos eram previstos, grupos de estudantes eram 
corresponsáveis por fomentá
doméstica, institucionalização, psicológica, e exposição a situações de rua de crianças e 
adolescentes. As películas, quando aliadas à literatura científica, possibilitaram 
aprofundamento em aspectos envolvendo questões como violência, negligência, maus 
tratos e abandono potencializando olhar crítico e pautado no conhecimento científico. 
Para concluir a disciplina os estudantes deveriam apresentar trabalho no formato de 
artigo científico, visando integração de aspectos debatidos. De modo geral os 
participantes avaliaram a disciplina de modo positivo, porém, a exigência do artigo 
como trabalho de conclusão fo
 
Palavras-chave: Infância; adolescência; cinema; formação; violência.
 
Financiamento: FAPEMIG 
 
 
 

 
VIOLÊNCIA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: DISCUTINDO O TEMA POR MEIO DO 

CINEMA NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 

Lucas Rossato
lucasrossatopsico@gmail.com

Tales Vilela Santeiro

Infância e adolescência constituem momentos fundamentais do desenvolvimento 
humano. Violências física, sexual, psicológica, situações de rua, exploração do 
trabalho, entre outros, podem interferir negativamente nos aspectos físicos, cognitivos 
e psicossociais. Episódios dessa natureza são importantes de serem enfocados no 
processo de formação em Psicologia, dada a frequente demanda por trabalhos com 
pessoas com histórico de violências. Entre os recursos didáticos possíveis de serem 
utilizados para alcance dos objetivos pedagógicos na formação em Psicologia, filmes 
são tidos como facilitadores para exposição de situações reais, por meio de cenas 
ficcionais. Assim, situações de violência podem ser expostas e discutidas por meio de 
filmes. Neste trabalho relata-se experiência docente orientada na abordagem 
psicanalítica, com a utilização de filmes no processo de ensino e aprendizage
âmbito de disciplina eletiva em curso de Psicologia de universidade pública federal do 
interior mineiro. As atividades foram desenvolvidas no primeiro semestre de 2016, em 
15 encontros semanais de duas horas cada, tendo como participantes estudantes 
graduação a maioria matriculados no sétimo período. Em função da carga horária 
disponível, a ordenação das aulas concebia a exibição de filmes numa semana, 
intercalada com debates teóricos amparados em literatura científica na outra. Nas 

is os debates teóricos eram previstos, grupos de estudantes eram 
corresponsáveis por fomentá-los. Os debates discorriam sobre violências física, sexual, 
doméstica, institucionalização, psicológica, e exposição a situações de rua de crianças e 

As películas, quando aliadas à literatura científica, possibilitaram 
aprofundamento em aspectos envolvendo questões como violência, negligência, maus 
tratos e abandono potencializando olhar crítico e pautado no conhecimento científico. 

ciplina os estudantes deveriam apresentar trabalho no formato de 
artigo científico, visando integração de aspectos debatidos. De modo geral os 
participantes avaliaram a disciplina de modo positivo, porém, a exigência do artigo 
como trabalho de conclusão foi compreendida como obstáculo. 

: Infância; adolescência; cinema; formação; violência. 
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POR MEIO DO 

Lucas Rossato (UFTM) 
lucasrossatopsico@gmail.com 

Tales Vilela Santeiro (UFTM) 
 
 

Infância e adolescência constituem momentos fundamentais do desenvolvimento 
situações de rua, exploração do 

trabalho, entre outros, podem interferir negativamente nos aspectos físicos, cognitivos 
e psicossociais. Episódios dessa natureza são importantes de serem enfocados no 

anda por trabalhos com 
pessoas com histórico de violências. Entre os recursos didáticos possíveis de serem 
utilizados para alcance dos objetivos pedagógicos na formação em Psicologia, filmes 

or meio de cenas 
ficcionais. Assim, situações de violência podem ser expostas e discutidas por meio de 

se experiência docente orientada na abordagem 
psicanalítica, com a utilização de filmes no processo de ensino e aprendizagem, em 
âmbito de disciplina eletiva em curso de Psicologia de universidade pública federal do 
interior mineiro. As atividades foram desenvolvidas no primeiro semestre de 2016, em 
15 encontros semanais de duas horas cada, tendo como participantes estudantes de 
graduação a maioria matriculados no sétimo período. Em função da carga horária 
disponível, a ordenação das aulas concebia a exibição de filmes numa semana, 
intercalada com debates teóricos amparados em literatura científica na outra. Nas 

is os debates teóricos eram previstos, grupos de estudantes eram 
los. Os debates discorriam sobre violências física, sexual, 

doméstica, institucionalização, psicológica, e exposição a situações de rua de crianças e 
As películas, quando aliadas à literatura científica, possibilitaram 

aprofundamento em aspectos envolvendo questões como violência, negligência, maus 
tratos e abandono potencializando olhar crítico e pautado no conhecimento científico. 

ciplina os estudantes deveriam apresentar trabalho no formato de 
artigo científico, visando integração de aspectos debatidos. De modo geral os 
participantes avaliaram a disciplina de modo positivo, porém, a exigência do artigo 



 

 

VIVER DESAFIOS UNIVERSITÁRIOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

A atuação em Psicologia requer conhecimento teórico e prático de métodos e de 
técnicas para a condução de intervenções em diversos contextos. 
processos grupais têm sido consideradas ferramentas para o desenvolvimento de 
atuações profissionais em diversos cenários, em especial em contextos institucionais. 
Dentre os modelos de atendimento grupal, os grupos operativos (GO) são 
potencialmente ricos em aprendizados. O objetivo deste estudo é relatar intervenções 
grupais, visando à promoção de saúde em ambiente universitário. Trata
relato de experiência, tendo como referencial teórico
Pichon-Rivière. Foram realizadas 
idades entre 18 e 27 anos, sendo todas do sexo feminino, cursando entre o 3° e 4° 
período de Psicologia, de uma Instituição Pública de Ensino Superior no interior da 
região sudeste. Os atendimentos ocorreram no primeiro semestre de 2016, com 
duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos, realizados em sala de aula da 
Instituição, conduzidos por 
poesia, escolhidos de acordo c
definida pelos coordenadores, que perpassassem a vivência dos universitários. Tais 
recursos se constituíram como mediadores e disparadores dos assuntos a serem 
trabalhados. Os conteúdos emergentes nos encont
entrada na universidade, a dificuldade de adaptação a uma nova realidade, influência 
da família e apoio na escolha profissional, como é ser mulher na universidade e em 
uma sociedade machista onde a cultura do estupro é pres
adoecimentos causados pelo contexto acadêmico e a importância de espaços de 
acolhimento aos estudantes na universidade. As intervenções possibilitaram às 
participantes narrarem seus sentimentos, suas vivências e dificuldades encontradas n
processo de formação em Psicologia. Os grupos se constituíram em espaço e tempo 
para partilha de experiências subjetivas que os transcendiam. 
 
Palavras-chave: grupos operativos; saúde; universitários; formação do psicólogo.
 

VIVER DESAFIOS UNIVERSITÁRIOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM GRUPO DE 
PROMOÇÃO EM SAÚDE 

Deise Coelho de Souza
deisecsouza@hotmail.com

Lucas Rossato
Patrícia Paiva Carvalho

Tales Vilela Santeiro

 
A atuação em Psicologia requer conhecimento teórico e prático de métodos e de 
técnicas para a condução de intervenções em diversos contextos. Intervenções em 
processos grupais têm sido consideradas ferramentas para o desenvolvimento de 
atuações profissionais em diversos cenários, em especial em contextos institucionais. 
Dentre os modelos de atendimento grupal, os grupos operativos (GO) são 

cialmente ricos em aprendizados. O objetivo deste estudo é relatar intervenções 
grupais, visando à promoção de saúde em ambiente universitário. Trata
relato de experiência, tendo como referencial teórico- prático o modelo de GO de 

Foram realizadas cinco intervenções grupais, com seis estudantes, com 
idades entre 18 e 27 anos, sendo todas do sexo feminino, cursando entre o 3° e 4° 
período de Psicologia, de uma Instituição Pública de Ensino Superior no interior da 

tendimentos ocorreram no primeiro semestre de 2016, com 
duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos, realizados em sala de aula da 
Instituição, conduzidos por três psicólogos. Foram utilizados recursos audiovisuais e 
poesia, escolhidos de acordo com a temática a ser desenvolvida, já previamente 
definida pelos coordenadores, que perpassassem a vivência dos universitários. Tais 
recursos se constituíram como mediadores e disparadores dos assuntos a serem 

Os conteúdos emergentes nos encontros referiram-se aos desafios da 
entrada na universidade, a dificuldade de adaptação a uma nova realidade, influência 
da família e apoio na escolha profissional, como é ser mulher na universidade e em 
uma sociedade machista onde a cultura do estupro é presente, conflitos e 
adoecimentos causados pelo contexto acadêmico e a importância de espaços de 
acolhimento aos estudantes na universidade. As intervenções possibilitaram às 
participantes narrarem seus sentimentos, suas vivências e dificuldades encontradas n
processo de formação em Psicologia. Os grupos se constituíram em espaço e tempo 
para partilha de experiências subjetivas que os transcendiam.  

grupos operativos; saúde; universitários; formação do psicólogo.
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A atuação em Psicologia requer conhecimento teórico e prático de métodos e de 
Intervenções em 

processos grupais têm sido consideradas ferramentas para o desenvolvimento de 
atuações profissionais em diversos cenários, em especial em contextos institucionais. 
Dentre os modelos de atendimento grupal, os grupos operativos (GO) são 

cialmente ricos em aprendizados. O objetivo deste estudo é relatar intervenções 
grupais, visando à promoção de saúde em ambiente universitário. Trata-se de um 

ático o modelo de GO de 
estudantes, com 

idades entre 18 e 27 anos, sendo todas do sexo feminino, cursando entre o 3° e 4° 
período de Psicologia, de uma Instituição Pública de Ensino Superior no interior da 

tendimentos ocorreram no primeiro semestre de 2016, com 
duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos, realizados em sala de aula da 

psicólogos. Foram utilizados recursos audiovisuais e 
om a temática a ser desenvolvida, já previamente 

definida pelos coordenadores, que perpassassem a vivência dos universitários. Tais 
recursos se constituíram como mediadores e disparadores dos assuntos a serem 

se aos desafios da 
entrada na universidade, a dificuldade de adaptação a uma nova realidade, influência 
da família e apoio na escolha profissional, como é ser mulher na universidade e em 

ente, conflitos e 
adoecimentos causados pelo contexto acadêmico e a importância de espaços de 
acolhimento aos estudantes na universidade. As intervenções possibilitaram às 
participantes narrarem seus sentimentos, suas vivências e dificuldades encontradas no 
processo de formação em Psicologia. Os grupos se constituíram em espaço e tempo 

grupos operativos; saúde; universitários; formação do psicólogo. 


