CADERNO DE RESUMOS

É com grande satisfação que a ABRAPEE - Associação Brasileira de Psicologia Escolar e
Educacional e a ISPA – International School Psychology Association apresentam o Caderno de
Resumos das atividades científicas apresentadas durante o XII Congresso Nacional de Psicologia
Escolar e Educacional & a 37th Annual Conference of the International School Psychology
Association realizado na cidade de São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, de 24 a 27
de junho de 2015.
A temática desta edição, Escolas para todos: políticas públicas e práticas dos psicólogos,
visa destacar o trabalho que vem sendo realizado tanto pela ABRAPEE como pela ISPA na luta
pela inserção dos psicólogos nas proposições e acompanhamento das Políticas Públicas de
Educação em uma perspectiva da educação de qualidade para todos e no desenvolvimento científico
que se faz presente nesta área de conhecimento da Psicologia.
Estão compilados neste Caderno de Resumos 947 atividades.
Parabéns aos psicólogos escolares e educacionais!

BOOK OF ABSTRACTS
The Brazilian Association of School and Educational Psychology – ABRAPEE and
the International School Psychology Association –ISPA have the great pleasure to introduce
participants to the BOOK OF ABSTRACTS of the XII National Congress of School and
Educational Psychology & the 37th Annual Conference of the International School Psychology
Association, in São Paulo, at Makenzie Presbyterian University from 24 to 27 June 2015.
The theme of this edition, “Schools for All: public policies and practices of psychologists”,
aims at highlighting the work which has been developed by both ABRAPEE and ISPA in the
struggle for insertion of psychologists in proposals and monitoring of Public Education Policies
from a perspective of education with quality to everyone as well as the scientific development
which is present in this area of Psychology.
Is this BOOK OF ABSTRACTS are compiled 947 scientific activities of the Congress.
Congratulations for the school and educational psychologists!

EXPOSIÇÕES

HISTÓRIA E MEMÓRIA DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR: UM
PANORAMA DO SEU DESENVOLVIMENTO

Sílvia Rotondano Taverna
Deborah Rosária Barbosa
Érika Lourenço
Marilene Proença Rebello de Souza
Walter Mariano de Faria Silva Neto
Matheus Fernando Felix Ribeiro

A exposição terá como ponto principal o resgate do histórico do desenvolvimento da área de
Psicologia Escolar e Educacional. Serão organizadas atividades interativas que os participantes do
evento possam conhecer essa história de modo a se apropriar das construções que se desenvolveram
ao longo do tempo da área. Serão expostos dados sobre pioneiros e protagonistas da área, bem como
um histórico dos encontros dos profissionais da área no Brasil desde os anos 1990. Além disso, será
colocado a disposição dos participantes vídeos, painéis e um mural interativo para assinaturas de
sua participação histórica nesse CONPE 2015 que será realizado conjuntamente com o encontro
internacional da ISPA.
A Exposição História e Memória da Psicologia Educacional e Escolar: um panorama do seu
desenvolvimento contará com as seguintes exposições em conjunto:

EXPOSIÇÃO "MEMÓRIA DOS 20 ANOS DE HISTÓRIA DA ABRAPEE"

Carmem Sílvia Rotondano Taverna
Deborah Rosária Barbosa
Marilene Proença Rebello de Souza
Esta exposição conta os vinte anos da ABRAPEE, por meio dos seus Congressos Nacionais. Tratase de uma produção realizada com os cartazes de todos os CONPEs em vinte anos da história da
Associação. Essa exposição tem o objetivo de levar a público os diferentes eventos realizados em
diferentes cidades desde o ano de 1992 até 2011.
Apoio: ABRAPEE.

EXPOSIÇÃO “ESPAÇO HELENA ANTIPOFF - HELENA ANTIPOFF: UMA HISTÓRIA
DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL"

Organizadoras:

Regina Helena de Freitas Campos
Raquel Martins de Assis
Erika Lourenço
Colaboradores:
Sérgio Dias Cirino
Rodrigo Lopes Miranda
Eustáquio José de Souza Júnior
Adriana Araújo Pereira Borges
Derval Braga Jr
Regina Helena de Freitas Campos
Matheus Fernando Felix Ribeiro

Atualmente tem crescido o número de investigações em História da Psicologia no Brasil devido à
consolidação de grupos de pesquisa especializados nessa área e ao fortalecimento de redes de
pesquisadores interessados em estudos históricos sobre a psicologia. Nesse movimento, despontamse pesquisas cujos objetos são as interfaces entre psicologia e educação. Essa exposição apresenta
aspectos da história da Psicologia da Educação no Brasil, em especial em Minas Gerais, a partir dos
acervos presentes nos Arquivos UFMG de História da Psicologia e Centro de Documentação e
Pesquisa Helena Antipoff e de pesquisas recentes sobre a historiografia da psicologia da educação
no país. Ela tem como foco Helena Antipoff e suas contribuições para a compreensão dos aspectos
psicossociais do desenvolvimento humano.
Apoio: Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA/UFMG), GT em História da
Psicologia da Anpepp, Sociedade Brasileira de História da Psicologia (SBHP)

EXPOSIÇÃO "A PSICOMETRIA NOS ANOS 1950 NO BRASIL"

Organizadores:
Carmem Sílvia Rotondano Taverna
Maria do Carmo Guedes
Walter Mariano de Faria Silva Neto
Colaboradores:
Janaína Cristina Barêa
Matheus Fernando Felix Ribeiro

Essa exposição é um material interativo que resgata a história dos primeiros instrumentos
psicométricos para aferição de senso percepção e medidas psicométricas das funções cognitivas.
Compõe-se de um conjunto de instrumentos doados à Fundação Aniela e Tadeusz Ginsberg
vinculada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem como objetivo a interação do
público com os primeiros instrumentos produzidos com fins psicométricos nos anos 1950 no Brasil.

Apoio: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Núcleo de Estudos e Pesquisa em História
da Psicologia - NEHPSI, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da PUCSP, Fundação Aniela e Tadeusz Ginsberg.

EXPOSIÇÃO "HOMENAGENS"

Carmem Sílvia Rotondano Taverna
Deborah Rosária Barbosa
Matheus Fernando Felix Ribeiro

Espaço de homenagens para psicólogos protagonistas da Psicologia Educacional e Escolar no Brasil
e exterior. Trata-se de um conjunto de banners sobre a biografia dos psicólogos: Samuel Pfromm
Netto, Geraldina Porto Witter, Yvonne Khoury, Maria Helena Novaes e Thomas Oakland. Tem
como objetivo expor a trajetória pessoal e profissional desses importantes nomes para construção da
Psicologia Escolar Brasileira e no exterior.
Apoio: ABRAPEE, Conselho Regional de Psicologia – Bahia, Conselho Regional de Psicologia –
Minas Gerais.

EXPOSIÇÃO "LINHA DO TEMPO DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR NO
BRASIL"

Organizadora:
Deborah Rosária Barbosa
Colaborador:
Matheus Fernando Felix Ribeiro

Trata-se de uma exposição que traça um percurso no tempo sobre a periodização da Psicologia
Educacional e Escolar no Brasil desde os seus primórdios ainda no Brasil Colonial.
A exposição tem como objetivo um resgate e compreensão desse passado por meio de fases pelas
quais passou a área até os anos 2000.

EXPOSIÇÃO: "A HISTÓRIA DAS PUBLICAÇÕES DO GRUPO DE TRABALHO DA
ANPEPP DE PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL"

Organizador:

Walter Mariano de Faria Silva Neto
Colaboradora:
Raquel Souza Lobo Guzzo

Essa exposição apresenta as publicações feitas no Brasil pelo Grupo de Trabalho Psicologia
Escolar/Educacional da ANPEPP durante os anos e tem como objetivo mostrar a produção
acadêmica realizada por esse grupo.

EXPOSIÇÃO "HISTÓRIA EM MOVIMENTO: COMPONDO A HISTÓRIA DESSE XII
CONPE E 37TH ANNUAL CONFERENCE ISPA"

Carmem Sílvia Rotondano Taverna
Deborah Rosária Barbosa
Érika Lourenço
Marilene Proença Rebello de Souza
Walter Mariano de Faria Silva Neto
Matheus Fernando Felix Ribeiro

Essa exposição interativa propõe aos participantes do evento que tornem-se personagens da história
desse XII CONPE e 37th Annual Conference ISPA de forma a eternizar sua participação por meio
de assinaturas ou recados, assim como fotos realizadas durante o evento que ficarão expostas
posteriormente como a memória viva desse evento.
Apoio: ABRAPEE
VIDEODOCUMENTÁRIO “A PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR EM SÃO
PAULO – A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO HOMEM”

Carmem Sílvia Rotondano Taverna

O vídeo é uma produção institucional do CRP-SP que tem como objetivo contar a história do
desenvolvimento da área de Psicologia Educacional e Escolar em São Paulo por meio de
depoimentos de professores, pesquisadores e partícipes dessa história.
Apoio: Conselho Regional de Psicologia de São Paulo
EXPOSIÇÃO “IMAGENS VALIOSAS DA PSICOLOGIA ESCOLAR”

Nádia Maria Dourado Rocha

Salvador foi a primeira capital da colônia brasileira, fundada em 1549 e sedia a Biblioteca Pública
mais antiga da América Latina, de 13 de maio de 1811. Na Subgerência de Obras Raras e Valiosas
há cerca de 1.500 livros publicados desde 1816 com teor que interessa à Psicologia. Para essa
mostra foram escolhidos 30 livros, publicados de 1846 a 1942 em seis idiomas: alemão (três),
francês (14), inglês (cinco) e português (oito). Os textos evidenciam preocupação com questões
diversas como o problema da educação de crianças com retardo (Seguin, 1846), material
instrucional (Borges, 1884), fadiga intelectual (Binet, 1898 e Faria de Vasconcelos, 1934), testes de
inteligência (Binet, 1929 e Alves, 1928), educação funcional (Claparède, 1933). Neste grupo há seis
brasileiros. Na exposição serão expostas as obras dos mesmos.
Apoio: Faculdade Ruy Barbosa
EXPOSIÇÃO “LINHA DO TEMPO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E
SAÚDE”

Alex Henry

É um instrumento virtual/interativo via computador ligado a web que visa apresentar as políticas
públicas relacionadas ao enfrentamento das dificuldades identificadas no processo de escolarização.
Tem como objetivo organizar cronologicamente as políticas públicas de Saúde e Educação
relacionadas ao enfrentamento das dificuldades identificadas no processo de escolarização,
articulando-as às pesquisas realizadas na área e a elementos dos processos de implementação destas
políticas. O marco histórico inicial é a Constituição de 1988 e as informação estão organizadas:
1)íntegra do textos das políticas; 2)pesquisas acadêmicas que discutem tais políticas.
Apoio: USP, UNIR, UEM, FAPESP.

COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS, CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, MINI-CURSOS,
PAINEIS, PARTILHANDO EXPERIÊNCIAS

ATUAÇÃO DO PSICOLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL

A ATUAÇÃO DO PSICOLOGO ESCOLAR EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Débora Loane Silva Resende Leite
Carla Andréa Silva

Com as mudanças sociais nas últimas décadas a entrada da criança na escola vem acontecendo cada
vez mais cedo. E assim, percebe-se igualmente mudanças no que diz respeito às prioridades
educativas no contexto escolar, mudando um cenário de creches mais voltadas aos cuidados básicos
de saúde para uma ampliação do olhar sobre o própria criança, levando em consideração
características de desenvolvimento para um planejamento educativo apropriado ao momento
desenvolvimental. Sendo assim, constitui-se notória uma mudança social sobre o entendimento da
escolarização de crianças na primeira infância, ficando cada vez mais evidente a importância das
experiência nessa fase, bem como a necessidade de se estruturar um currículo voltado para as
especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas dessas crianças a cada dia. Frente a essas
colocações faremos o relato de experiência da atuação da Psicologia escolar educacional neste nível
de escolarização, seus desafios e progressos, relatando o cotidiano escolar em uma escola particular
do Piauí que conta com a atuação de duas Psicólogas e duas estagiárias de psicologia.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR EM PORTUGAL: DA LEGISLAÇÃO AO
COTIDIANO.

Walter Mariano de Faria Silva Neto

O objetivo deste trabalho foi descrever o processo que envolveu a regulamentação da atuação de
psicólogos escolares na rede de ensino em Portugal, bem como os desafios para o seu trabalho. Na
metodologia, a construção de dados foi feita através de entrevistas com cinco psicólogas
portuguesas e através de pesquisa documental acerca da legislação específica. Os serviços de
Psicologia Escolar em Portugal na rede pública tiveram início da década de 1980. No final desse
período, professores da área da Educação das Universidades do Porto, Lisboa e Coimbra
conduziram pesquisas sobre a atuação profissional e produziram um documento que, em 1991, se
tornou o texto que deu origem ao Decreto Lei 190/91, que criou os Serviços de Psicologia e
Orientação nas Escolas. No início, os psicólogos foram contratados por meio de concursos públicos
e passaram por um processo de formação em serviço, durante um ano, nas universidades citadas; à
medida que as Universidades deixaram de estar ligadas à rede, as reuniões passaram a ser realizadas
nas Direções Regionais de Lisboa, Alentejo e Algarve. Com relação à periodicidade das reuniões,
que inicialmente eram semanais, passaram a ser mensais e depois bimestrais e, atualmente, não
acontecem mais, devido à falta de apoio governamental e porque os psicólogos passaram a ficar
isolados nas escolas. Com relação ao regime de trabalho, os psicólogos mais antigos são
funcionários públicos, mas, atualmente, com a inexistência de concursos, podem ser contratados por
tempo determinado. Com relação à atuação, o campo de trabalho vai desde a pré-escola ao ensino
secundário e, apesar das demandas da rede, o trabalho vem passando por dificuldades nas últimas
duas décadas, sendo a oferta de trabalho relacionada com os agrupamentos com piores indicadores
de repetência, violência e vulnerabilidade social, chegando a 4000 alunos, numa jornada de 35
horas semanais. Em conclusão observou-se que o histórico da construção da presença dos
psicólogos escolares em Portugal é algo que principia de modo mais articulado às universidades e à
formação no início, sendo que atualmente enfrenta o desafio de melhor acompanhamento da
formação em serviço. Considerações sócio-escolares conduzem a implicações e recomendações
acerca da formação e da atuação do psicólogo escolar.
Palavras-Chave: psicologia escolar; atuação do psicólogo escolar; história da psicologia em
Portugal.
Financiamento: CAPES (PDSE - BEX: 0615/13-7).

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA PROMOÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

Luanna FreitasJjohnson

O contexto educacional atual apresenta uma demanda voltada para o atendimento do aluno com
deficiência no ensino regular e no ensino especial. A compreensão e intervenção neste processo
parecem apontar para um espaço de atuação e investigação a ser ocupado pelo psicólogo escolar.
Ocupar esse espaço exige deste profissional adequada formação para que sua atuação não seja
conivente com práticas pautadas no modelo médico, individualista e estigmatizadora. Dessa forma,
é necessário garantir a construção tanto de uma identidade quanto de uma formação profissional
consolidada em pressupostos críticos, pois muitas vezes, o psicólogo escolar coaduna com as
representações dominantes no meio escolar que se expressam em ações profissionais que não
favorecem o processo de escolarização do aluno com deficiência. É notável que o psicólogo escolar
tenha muito a contribuir para a construção de caminhos em prol do processo de escolarização do
aluno com deficiência, por meio da reflexão, junto aos professores sobre os problemas por eles
vivenciados, fomentando assim, ações colaborativas envolvendo alunos, professores, equipe
técnica, equipe de apoio, familiares e gestores. A atuação do psicólogo escolar junto ao corpo
docente deve direcionar-se à busca de uma compreensão crítica do processo de formação dos
indivíduos e de suas relações sociais, pois a função social do educador pressupõe o domínio de uma
série de mediações teóricas que não se relacionam, apenas com o ato de ensinar, mas também com a
compreensão de aspectos psicológicos que permitam entender como os alunos aprendem,
promovendo então, a potencialização de novas práticas, crenças e saberes no interior da escola. O
psicólogo na defesa da escolarização do aluno com deficiência deve proporcionar a ruptura acerca
do que aparece naturalizado no contexto escolar, pois a sua função ante as questões escolares deve
acontecer por meio da problematização, envolvendo os profissionais da instituição, suas concepções
e práticas em busca do rompimento das relações cristalizadas e ressignificando a diferença nas
relações sociais. Essa ressignificação torna-se possível a partir da investigação da construção social
da diferença/deficiência, que se dá por meio da perpetuação de preconceitos, estereótipos e estigmas
frente ao aluno com deficiência.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NAS EQUIPES ESPECIALIZADAS DE APOIO À
APRENDIZAGEM

Natércia Maria Mendes da Silva

O presente estudo, de natureza teórica, objetiva especificar acerca do trabalho desenvolvido pelo
psicólogo nas Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, tendo em vista o relevo de tal
profissional em relação à subjetividade que permeia as relações no ambiente escolar e, mais
designadamente, a subjetividade atrelada ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. As
Equipes, atuantes na rede pública de ensino do Distrito Federal, constituídas por um psicólogo e um
pedagogo, têm como objetivo principal o desenvolvimento de um trabalho interventivo de cunho
institucional, realizado em três níveis (professor/família/aluno), a ser iniciado a partir da realização
do mapeamento institucional, perpassando ainda pela assessoria ao trabalho do coletivo da unidade
escolar na qual os profissionais estão inseridos. É importante ressalvar que toda essa atuação é
norteada por uma Orientação Pedagógica, a qual faz parte de uma política educacional que visa
potencializar o desenvolvimento integral dos estudantes e proporcionar uma educação de qualidade,
e onde constam quesitos sobre o caráter multidisciplinar dessa Equipe. Pode-se concluir, portanto,
que o psicólogo que atua nesse contexto deve constituir-se deve constituir-se como membro efetivo
do contexto escolar, agindo na ressignificação das concepções dos atores da instituição educacional,
especialmente no que se refere à compreensão de como ocorrem a aprendizagem e o
desenvolvimento. Para isso, utiliza-se de estratégias metodológicas específicas (mapeamento, escuta
clínica) que lhe permitem compreender as recorrências de significados e de sentidos oriundas dos
demais atores participantes no contexto escolar, do processo de ensino e de aprendizagem e das
relações interpessoais estabelecidas.
Palavras-chave: psicologia escolar; equipe especializada de apoio à aprendizagem; psicólogo
escolar.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRENTE A DEMANDA ESCOLAR

Klessyo do Espirito Santo Freire
Lygia de Sousa Viegas

Fruto de uma parceria interinstitucional entre a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do
Estado da Bahia, o Instituto Federal da Bahia, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e a
Faculdade São Bento da Bahia, a presente pesquisa visa analisar concepções e práticas de
psicólogos que atuam nos serviços públicos de Assistência Social e Saúde na Bahia frente à
demanda escolar. Trata-se de continuidade de estudo que analisou a atuação de psicólogos na rede
de ensino, identificando que poucos municípios baianos possuem esse profissional na secretaria de
educação, sendo que a maioria encaminha tal demanda para serviços de Assistência Social e Saúde.
Assim, passou a ser fundamental analisar as concepções e práticas dos profissionais que atuam
nessas políticas, já que são eles que têm acolhido a queixa escolar na Bahia. Este projeto teve como
objetivo: identificar os psicólogos dessas instituições que atendem queixa escolar; traçar o perfil
desses profissionais; e analisar suas práticas e concepções no exercício da profissão. Responderam
ao questionário psicólogos de aproximadamente cem municípios baianos. A análise dos dados
aponta um perfil majoritariamente feminino, recém-formado, predominantemente na faixa etária
entre 25 – 35 anos e com pouco tempo no cargo. Em relação ao perfil do público atendido, os dados
revelaram famílias que ganham até no máximo um salário mínimo; recebem subsídios do governo
federal, essencialmente o Bolsa Família; maioria parda, com idade variando entre 3 a 18 anos. No
que tange à atuação profissional, verificou-se a predominância de um modelo clínico de
atendimento, centrado no aluno, com pouco uso da Psicologia Escolar e Educacional em uma
perspectiva crítica. Isso corrobora a necessidade de pensar criticamente a formação do Psicólogo na
Bahia para atuar frente às demandas escolares, considerando as múltiplas determinações que geram
encaminhamento para os serviços de saúde e assistência social.
Palavras-chave: fracasso escolar; queixa escolar; atuação do psicólogo.

A INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO NO ÂMBIENTE ESCOLAR, DA TEORIA A
PRÁTICA

Gilberto Gerson
Lívia Caldieraro de Souza

Este trabalho visa apresentar o projeto de estágio curricular obrigatório I do oitavo semestre do
Curso de Psicologia da Faculdade Cenecista de Osório, e tem como objetivo inicial o diagnóstico
institucional da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osmany Martins Veras, localizada no
município de Osório – RS, que atende crianças desde a Educação Infantil até o quinto ano do ensino
fundamental e foi elaborado durante o segundo semestre do ano de 2014. Diagnóstico, que tem
como intenção o levantamento de dados qualitativos foi elaborado através de entrevistas e
acolhimentos com o corpo docente e grupo gestor, comunidade escolar em geral. Nos acolhimentos
feitos com as crianças encaminhadas por professores e pais identificamos situações de
vulnerabilidade social no discurso de cada um. Vivenciávamos experiências tensionadas em
contextos sociais e famílias bastante desorganizadas em suas relações internas e externas, muitas
vezes nos fazendo acolher também pais e familiares para dar conta de um sofrimento social. A
realidade encontrada nessa escola, localizada em uma grande área de vulnerabilidade social, senão a
maior do município, fez com que incluíssemos também membros da comunidade e os pais dos
alunos tanto no processo de diagnóstico como também na pauta de nosso projeto de intervenção. A
escola, incrustada em uma região com diversas demandas de violência social não apresentou
grandes problemas nas relações externas, trabalhando a ideia de escola aberta a comunidade, porém
algumas dessas questões acabam também influenciando na conduta escolar, trazendo através de
seus alunos e dos pais problemas de ordem comportamental e sinais graves de falta de cuidado e
limites com as crianças, trazendo questões de ordem social para dentro da escola. Nesse contexto,
focamos nossa atenção e percebemos as consequências dessas questões como: estresse nas relações
entre pais, professores e gestores, crianças que desafiam o andamento das aulas, crianças que
sofreram violência e que replicam essas situações em ambiente escolar, alunos pouco estimulados a
vivência escolar acabando por levar o corpo docente ao seu limite, gerando cansaço, desânimo e os
fazendo refletir sobre sua profissão, seu plano de carreira e o sentimento de desvalia frente suas
escolhas profissionais. Esse mal estar na educação gerado pelo adoecimento do corpo docente nos
levou a construção de projetos para a próxima etapa de nosso estágio que dessem conta dos
problemas identificados em nosso diagnóstico, influenciando diretamente nossos objetivos nessa
intervenção. Para dar conta do sofrimento identificado e das demandas observadas durante o
diagnóstico inicial buscamos a construção de projetos de intervenção e promoção de saúde mental e
bem estar social com o corpo docente, alunos e famílias. De posse de todos esses dados e das
práticas ocorridas durante o processo, podemos perceber claramente a necessidade da presença
constante de um profissional de psicologia no ambiente escolar. Um constante diagnóstico
preventivo, acolhimentos de docentes, alunos e familiares, bem como um apoio as questões
diretivas o psicólogo na escola pode trabalhar projetos de prevenção e promoção de bem estar social
e mental da população escolar.
Palavras-chave: processos educacionais; diagnóstico escolar; escola e comunidade.

A PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL EM MG: IBIRITÉ, MORADA DE
HELENA ANTIPOFF

Gabriel Galilei Guimarães Alves
Deborah Rosária Barbosa

Essa pesquisa tem como proposta conhecer a história, as práticas desenvolvidas no Estado de Minas
Gerais, quanto à relação entre Psicologia e Educação, e compreender os desafios contemporâneos
que se colocam para os psicólogos que atuam neste contexto. O foco é conhecer a história da prática
do psicólogo nos contextos educativos na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RM-BH). O
estudo adotou como metodologia a realização de um georreferenciamento da presença de
psicólogos atuando em contextos educativos nessas cidades. Buscou-se inicialmente o contato com
as secretarias de Educação, Saúde e Planejamento de cada município para ter dados oficiais das
cidades. Nesta apresentação falar-se-á do município de Ibirité. A cidade de Ibirité é localizada na
Zona Metalúrgica, a noroeste capital, possui área de 73,83 km2 e 172 mil habitantes. Situa-se na
Bacia do Paraopeba e o início de sua história se dá por volta dos séculos XVII e XVIII quando
povoamentos surgiram no local em busca de ouro. Foi o local em que morou Helena Antipoff e, no
qual, ela fundou a Associação Pestalozzi-MG, uma das primeiras instituições para acolher crianças
com transtornos ou deficiências. Atualmente a cidade abriga a sede da Fundação Helena Antipoff.
Ibirité possui 49 escolas de ensino fundamental, 13 de ensino médio (todas estaduais), também
possui 4 instituições de ensino superior e a Associação Pestalozzi, que atende ao público de
educação especial. Atualmente, segundo a secretaria de Educação do município, não existe o
serviço de Psicologia Educacional ou Escolar na secretaria de Educação. A pesquisa ainda está em
andamento, mas esses primeiros resultados já nos indicam que, no caso da cidade de Ibirité, o que
existe de Psicologia em relação com a Educação é o que foi organizado por Helena Antipoff e se
mantém até hoje na cidade, o atendimento à educação especial por meio da Sociedade Pestalozzi.
Palavras-chave: psicologia educacional e escolar; prática do psicólogo escolar; Minas Gerais.
Financiamento: UFMG

A PSICOLOGIA ESCOLAR NO CONTEXTO BRASILEIRO: DIFICULDADES E
DESAFIOS

Carlos Adonai Chacon Vásquez
Adinete Sousa da Costa Mezzalira

O objetivo principal deste estudo é investigar as dificuldades e os desafios encontrados pelo
psicólogo escolar para atuar no contexto brasileiro. Para alcançar esses objetivos, será utilizado
como fonte de dados os livros produzidos pelo Grupo de Trabalho da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – ANPEPP, no período de 1996 a 2014. A metodologia
utilizada foi a do modelo de análise de conteúdo sob a perspectiva construtivo-interpretativa de
Gonzalez Rey, em que são encontrados indicadores de sentido e interpretados em categorias. Como
resultados preliminares, no que diz respeito às dificuldades do psicólogo agir preventivamente,
ainda verificamos uma visão psicologizante e reducionista dos fenômenos educacionais. No que se
refere aos problemas encontrados no ambiente escolar constatamos a necessidade de discutir
temáticas sociais direcionadas a violência e a inclusão escolar, assim como aspectos relacionados ao
apoio à equipe escolar. Na intervenção do psicólogo escolar diante dos fenômenos sociais que
dificultam os processos de desenvolvimento humano, encontramos: ausência de modelos para
intervir nas relações dentro do contexto escolar; práticas estagnadas de adaptação da criança à
escola; ênfase nos processos de ensino-aprendizagem. Às questões sobre a formação e sua
contribuição para a atuação contextualizada do psicólogo escolar encontramos críticas aos estágios
e às grades curriculares; a necessidade de desenvolver pesquisas durante a formação. Conclui-se,
até o momento, que sua prática descontextualizada no ambiente escolar, caracterizada por uma
atuação remediativa, individualista deve-se à ineficácia da formação do profissional, aliada a
escassos estágios e pouca ligação entre a pesquisa e a prática, dificuldade em atuar
preventivamente, além da sistematização e discussão dos problemas encontrados na escola são
assuntos para serem discutidos e pesquisados pela área da Psicologia Escolar.
Palavras-chave: psicólogo escolar; psicologia escolar; produção em psicologia escolar.

A PSICOLOGIA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ: PRÁTICAS EM
CONSTRUÇÃO

Rafael Garcia Morcillo Junior
Simone da Silva Pereira

Esta experiência partilhada busca apresentar a atuação do psicólogo na Prefeitura Municipal de
Guarujá-SP, numa equipe de apoio técnico multidisciplinar, composta por profissionais do Serviço
Social, Psicopedagogia e Fonoaudiologia. Tal atuação é desenvolvida no âmbito da Educação
Infantil e Ensino Fundamental. O objetivo da atuação do psicólogo nas Unidades Escolares é o de
atender à queixa escolar, problematizando as demandas trazidas por meio das Orientadoras de
Ensino. Dada a heterogeneidade do grupo de profissionais, diversas teorias e técnicas são utilizadas
nos atendimentos, entretanto, há consenso dos psicólogos quanto à necessidade de atuação em
psicologia com foco na área institucional. São utilizados os procedimentos de observação de campo,
entrevista e orientação individual aos alunos, professores, funcionários, pais/responsáveis e equipe
gestora, grupos e palestras de orientação e informação, além de discussões de demandas trazidas do
ambiente escolar juntamente às outras esferas intersetoriais. Observamos que o trabalho
desenvolvido nas Unidades Escolares é positivo, tendo em conta avaliações realizadas anualmente
pelos gestores escolares. Através destes assessoramentos, temos produzido alternativas frente às
problematizações trazidas pelos atores escolares. Atualmente, em parceria com os demais técnicos
desta equipe, desenvolvemos e executamos projetos nas Unidades Escolares, tais como o Espaço de
Aprendizagem (busca oferecer apoio no contraturno a crianças dos 3º e 4º anos que apresentem
defasagem de aprendizagem), Escola e Família de Mãos Dadas (encontros semestrais nas Unidades
Escolares de Ensino Fundamental, para pais/responsáveis, com abordagem de temas trazidos
pertinentes a realidade escolar, sob a ótica das equipes gestoras), Plantão Técnico Institucional
(encontros bimestrais entre técnicos da Secretaria de Educação e Orientadoras de Ensino das
Unidades Escolares de Educação Infantil, ao qual são discutidas as queixas escolares, apresentadas
propostas de intervenção institucional e oferecido momento de discutição de pesquisas e notícias
sobre psicologia e educação pertinentes a área). Ocorreu também, numa escola de Ensino
Fundamental I, a continuidade de um projeto de Roda de Conversa / Grupo de Pais, realizado em
parceria entre a Orientadora de Ensino e uma técnica desta Equipe de Apoio, através de encontros
mensais, oferecendo um espaço de escuta e diálogo com os pais/responsáveis acerca de assuntos
referentes ao período de desenvolvimento em que estão as crianças inseridas naquela escola, ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e demandas trazidas pelos atores da Unidade Escolar. Para
2015, foram sugeridas mudanças em algumas ações desenvolvidas por esta Equipe, com o objetivo
de agregar e qualificar o trabalho. Acrescentamos a participação de mais técnicos nos Plantões
Técnicos Institucionais, inclusive do setor de Educação Especial, organizamos de modo
experimental em três Unidades Escolares de Educação Infantil, o projeto de Roda de Conversa /
Grupo de Pais. Com a ampliação destas ações, observamos que estamos caminhando para efetivar a
participação do psicólogo escolar neste município, favorecendo tal ambiente como local de escuta e
diálogo entre os atores participantes, na busca de avanço na superação das queixas escolares que
nos são apresentadas.

Palavras-chave: psicologia escolar; assessoramento técnico; atuação do psicólogo.

A PSICOLOGIA ESCOLAR TRABALHANDO A AFETIVIDADE E A SEXUALIDADE NA
EDUCAÇÃO BÁSICA

Cláudia Silva de Souza
Klenio Antonio Sousa
Liliane dos Guimarães Alvim Nunes
Lucianna Ribeiro de Lima

Embora os novos Parâmetros Curriculares Nacionais incluam a sexualidade como tema transversal,
no contexto escolar o assunto tem sido tratado como conteúdo de biologia ou ciências, abordando
somente os aspectos biológicos da mesma, o que a reduz ao mecanismo reprodutivo ou de
prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, esvaziada de afeto. Contudo, a sexualidade diz
respeito a uma dimensão humana que envolve, além do corpo, a história do sujeito, seus costumes,
suas relações afetivas e a cultura, em seus aspectos sociais e psicológicos. Nesse sentido, o presente
trabalho trata-se de um relato da experiência de psicólogos atuantes em uma escola pública que
buscam desenvolver práticas junto a alunos da Educação Infantil até o Ensino fundamental Final,
contemplando a temática da afetividade e da sexualidade a partir de uma compreensão histórica,
tanto das bases naturais, quanto das subjetivas e culturais do desenvolvimento humano. Assim, na
Educação Infantil são trabalhados temas como afeto, emoções e relacionamento interpessoal, numa
linguagem apropriada à faixa etária, utilizando-se de recursos como música, dinâmicas de grupo e
rodas de conversa. Já no início do Ensino Fundamental, são inseridas temáticas como autoimagem,
erotização precoce e puberdade, por meio de intervenções em sala de aula e com a parceria de
professores. No Ensino Fundamental Final, são realizadas intervenções que buscam problematizar
os padrões de beleza vigentes em nossa sociedade, relacionando ao papel da mídia e ao consumismo
infantil. Ademais, são aprofundados os temas que se remetem às relações entre afetividade,
sexualidade, prazer e responsabilidade. Os maiores desafios que a equipe de Psicologia Escolar
enfrenta estão relacionados à influência da mídia na banalização da sexualidade e na veiculação de
mensagens que produzem conceitos e explicações equivocadas sobre o tema. Também são intensas
as questões de preconceito quanto à diversidade de orientação sexual. Somado a isso, é preciso lidar
com a educação que cada aluno recebe da sua família o que, muitas vezes, gera conflitos entre os
estudantes. Assim, buscamos trabalhar o respeito às diferenças expressas pelas famílias, sendo que a
única exceção refere-se às situações em que haja violação dos direitos das crianças e dos jovens.
Nesse sentido, somos de acordo que, dentro de uma perspectiva pluralista e democrática, a
Psicologia Escolar pode contribuir significativamente para o bem-estar das crianças e adolescentes
na vivência de sua afetividade e sexualidade, sendo necessário que novos projetos sejam realizados,
com a participação de toda a comunidade escolar e buscando a interlocução entre a Psicologia e as
várias áreas de conhecimento.
Palavras-chave: psicologia escolar; afetividade; sexualidade; educação básica.

A SAÚDE DOS PROFESSORES SENDO CUIDADA ATRAVÉS DO SOCIODRAMA E
COM O USO DE OBJETOS INTERMEDIÁRIOS

Andréa Claudia de Souza

Dentro da atuação profissional do professor, nota-se diversos fazeres que tem se sobreposto a sua
função primordial, como cuidados com a saúde do aluno, o exigir constante por material e políticas
com os orgão superiores e as relações com a comunidade escolar, por exemplo. A saúde do
profissional inclui a saúde biopsicossocial (OMS, 2001), e o profissional da educação, assim como
os alunos devem ser cuidados em todas estas dimensões. Na vivência deste projeto, com escolas
públicas, encontramos alguns pontos principais para pensar como a saúde deste profissional tem
sido construída e mantida. Como principais queixas dos profissionais se enquadram a percepção de
abandono e sobrecarga por um conteúdo que transcende a sua atividade, e também o baixo
reconhecimento salarial, que o leva a ampliar sua jornada de trabalho. Ambos os fatores abordam a
questão da saúde do trabalhador, seja ela física, emocional, financeira ou social. A proposta desse
trabalho é atingir uma maior integração entre os grupos de profissionais da escola e com isso
ampliar o entendimento de que o reconhecimento e a realização podem ser estimulados nas próprias
instituições promovendo a saúde relacional. A metodologia proposta para cuidar desta saúde
biopsicossocial do professor dentro de seu ambiente de trabalho, foi o sociodrama organizacional e
o uso dos objetos intermediários. Foi aplicada uma escala criada pela autora como disparador de
questões reflexivas sobre o conceito de saúde, baseada na Psicologia da Saúde e no conceito de
Escola Promotora de Saúde promulgado pela documentação brasileira a partir de acordos com a
Organização Mundial de Saúde. (Souza, 2008). Utilizou-se objetos simbólicos para intermediar as
relações, facilitando-as no âmbito interpessoais (Bermudez, 1997; Larios, 2013). Esta experiência
realizou-se em escolas, dos Municípios de São Bernardo do Campo e Barueri, com os professores,
no horário da reunião pedagógica, com três encontros quinzenais, no ano de 2014 e 2015. Esta
temática foi levantada devido à carência de assistência que este ramo do trabalho demanda e sua
importância se dá pelo cuidado com a saúde do trabalhador e da organização de ensino que é uma
instituição que participa de todas etapas da vida da maioria da população. A mudança de olhar dos
profissionais entre si integrando-os para trabalhos mais coletivos, o desenvolvimento da escuta ativa
e aberta para o outro, observando as competências além dos defeitos que o outro tem. Diminuição
do campo tenso entre o grupo que estimula a construção de barreiras comunicacionais

ADOLESCÊNCIA EM DISCURSO: AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS COM
ALUNOS DE OITAVA SÉRIE

Denise Fabiane Polonio
Suzana Feldens Schwertner

A adolescência se manifesta na puberdade com o surgimento da sexualidade genital e alterações que
envolvem a percepção de si mesmo, percepção parental e de seus ideais, sendo atravessada pela
cultura e pelo meio em que o sujeito está inserido. Ela é experimentada com muita ansiedade pelos
adolescentes e vivenciada intensamente no convívio em grupo, quando atitudes podem ser
precipitadas, passando por um sentimento de imunidade aos perigos. A adolescência é, também, a
fase psicológica cujo grande desafio compõe a busca da identidade, de deslocamento para o grupo
dos afetos anteriormente destinados às figuras parentais. É no grupo que o adolescente encontra
espaço para desenvolver seu ideal de eu com segurança, visto que a família não terá condições de
auxiliar nesse processo, por estar genuinamente envolvida. Esse estudo tem o objetivo de descrever
uma intervenção do Estágio Básico Supervisionado em Psicologia, realizada com adolescentes de
oitava série do Colégio Evangélico Alberto Torres de Lajeado (RS). A intervenção ocorreu por
meio de encontros semanais com duração de 50 minutos, realizados por uma professora do
componente curricular denominado Relações Humanas e Ensino Religioso, a psicóloga do Colégio,
Laura Oppermann Elter e uma estagiária de Psicologia. Esses momentos foram compostos por
dinâmicas, vídeos e outras atividades coletivas. Os temas tratados nas atividades eram referentes a
mudanças corporais, físicas e psíquicas; exposição excessiva do corpo, erotização precoce na
infância, gravidez; uso de álcool e outras drogas; família e amigos. Durante os encontros, os
adolescentes partilharam a importância de pensar em suas atitudes quando estão nos grupos de
iguais, de desenvolver autoconfiança e habilidades sociais, sem que seja necessário entorpecer-se. A
partir desses resultados, pode-se dizer que a escola torna-se fundamental para proporcionar
compartilhamento de ideias e vivências que possibilitem aos adolescentes explorar suas
potencialidades e aprender com suas próprias descobertas, espaços que a Psicologia pode propiciar
na escola.
Palavras-chave: adolescência; sexualidade; escola.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA

Isabel da Silva Amaral

Esse trabalho, elaborado a partir do caderno de Referências Técnicas do CREPOP para atuação dos
psicólogos na Educação brasileira, pretende refletir sobre os avanços e desafios da Psicologia
Escolar e Educacional. Nesse sentido é importante destacar que as referências apresentadas foram
produzidas pelo Conselho Federal de Psicologia e tem como base as discussões que a categoria
realizou no VI Congresso Nacional de Psicologia (2007), cuja metodologia inclui um processo de
consulta pública. Entende a escola como um espaço que visa à transmissão e construção de
conhecimento, lugar privilegiado para socialização dos indivíduos; porém é também uma instituição
que produz e reproduz as contradições sociais; assim, esse lugar, fundamental à formação, muitas
vezes não assegura o exercício da cidadania, gerando graves consequências para o processo de
formação, em especial para as camadas mais pobres da população. As ações dos psicólogos nas
escolas passam prioritariamente por conhecer as direções éticas e políticas que norteiam o cotidiano
escolar a fim de, em conjunto com professores, alunos, pais de alunos e a comunidade, construir um
projeto político-pedagógico emancipador. Para que possam colaborar nesse processo, os psicólogos
precisam atentar a alguns aspectos importantes, são eles: a compreensão das práticas cotidianas que
constroem a rotina escolar; consideração da escola como lugar privilegiado de convivência e
inserção social; atenção à complexidade social, pedagógica e institucional em que são produzidas as
problemáticas; valorização do professor como agente principal no processo educacional; ênfase na
produção inventiva dos estudantes e professores. Quando pensamos nos desafios para o psicólogo
que atua na educação, um dos desafios a superar é uma concepção, ainda hoje, eminentemente
clínica e outro desafio é à contratação de psicólogos na área da Educação, pois a LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) não prevê a participação do psicólogo no cenário escolar.
Palavras-chave: educação básica; psicologia escolar; psicologia educacional.

ALGUNS CAMINHOS DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Gisele Schwede

Este relato tem por objetivo apresentar aspectos do trabalho que vem sendo realizado pela autora no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, campus Joinville, onde atua
como psicóloga escolar. Considerando a história da atuação do psicólogo escolar no Brasil, pode-se
afirmar que em contextos de ensino médio e de ensino superior essa atuação ainda está em fase de
consolidação. Além disso, a atuação sistemática na rede federal de educação profissional e
tecnológica é bastante recente e possui suas especificidades, pois trata-se de um contexto em que
são ofertados cursos de qualificação profissional, ensino médio integrado a ensino técnico, cursos
superiores de tecnologia e licenciaturas. A rede tem passado por significativa expansão desde o ano
de 2003 e atualmente há 562 escolas em atividade, distribuídas em todos os estados da federação e
compostas por Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de
Educação Tecnológica, Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e a Universidade
Tecnológica Federal. Através da realização de concursos públicos, o psicólogo tem sido chamado a
desenvolver sua atuação nesse cenário, sendo que normalmente passa a integrar a equipe
pedagógica do campus em que é lotado, aí desenvolvendo sua atuação, caso desse relato de
experiência. Tendo por objetivo a construção de uma atuação profissional desenvolvida a partir de
uma perspectiva crítica em Psicologia no seu encontro com a educação, a autora compreende que
essa atuação não deve se voltar apenas para um ou outro integrante do cenário escolar, mas antes,
deve considerar que o processo ensino-aprendizagem é construído a partir de múltiplas
determinações. Assim, as práticas desenvolvidas voltam-se aos alunos, seus pais, professores e
técnicos-administrativos em educação, sendo que nesse relato apresenta-se a experiência de
desenvolvimento de um projeto de formação dos servidores do campus sobre educação no contexto
da Educação Profissional e Tecnológica. Com esse projeto objetivava-se propiciar a esses
profissionais a participação em um espaço voltado à reflexão sobre a atuação em espaços educativos
por meio de estudos de referenciais que fundamentam e propiciam avanços teóricos para a prática
profissional em contextos de ensino-aprendizagem, pois muitos docentes não possuem formação
específica para o magistério, assim como muitos técnicos não possuem nenhum formação em
Educação. A experiência está sendo desenvolvida por meio da realização de grupo de estudos
mediado pela psicóloga, pedagoga e técnica em assuntos educacionais do campus, trabalhando
conjuntamente. Nos encontros do grupo são realizadas discussões teórico-práticas a partir de temas
previamente planejados e de relevância para o contexto histórico-cultural do campus. Tem-se
verificado que os profissionais participantes começam a cada vez mais pautar suas ações nas
reflexões realizadas, de modo a somar a teoria às práticas desenvolvidas. Entende-se que os
objetivos inicialmente planejados estão sendo alcançados, sendo que se compreende que é
necessário, ao se desenvolver experiências desse tipo, que a formação em serviço seja contínua e
que a contribuição dos saberes da Psicologia seja sistemática, pois é importante contribuição para a
contínua qualificação do trabalho ofertado à comunidade acadêmica.

AMPLIANDO O OLHAR: A FOTOGRAFIA COMO PRÁTICA NA PROMOÇÃO DA
IMAGINAÇÃO E DA ATENÇÃO

Juliana Soares de Jesus
Vera Trevisan de Souza

A temática atenção tem ocupado amplo espaço de investigação na área da psicologia, ora com
concepções biologizantes, ora psicologizantes, passando a ser considerado um fator determinante no
desenvolvimento psíquico, uma vez que é solicitada na luta diária pela vida, na relação entre o
homem e a natureza através do trabalho e exige do sujeito um foco no qual a atividade se realizará
com êxito. Dito de outro modo, diferentes situações sociais passaram a exigir uma atenção dirigida,
concentrada, organizada, e contraditoriamente, inúmeros estímulos passaram a concorrer para ser
eleito na seleção perceptual. Atualmente na escola se registram inúmeras queixas apontando
problemas de atenção, associando diretamente a mesma com o fracasso escolar. Ao que parece, a
escola vem sendo significada pelos estudantes como espaço que oferece atividades que não
despertam sua atenção e interesse. Este estudo toma por base essa hipótese, estabelecendo como
objetivo investigar o papel da imagem no desenvolvimento da atenção voluntária em alunos de sala
de recuperação do ensino fundamental II. Para tal, desenvolvemos uma pesquisa-intervenção junto a
cerca de 30 alunos de uma escola municipal do interior de São Paulo, utilizando-se como aporte
teórico-metodológico a Psicologia Histórico-Cultural. Foram realizados encontros semanais em que
utilizamos apreciação, produção de fotografias bem como contação e escrita de histórias baseadas
nas fotografias capturadas pelos próprios alunos, tendo como tema frases em que metáforas eram
presentes. Resultados parciais revelam que o uso dessa estratégia possibilitou a ampliação da
imaginação, da formação de conceitos, reconfigurou sentidos acerca da escrita, leitura e observação
além de vivências que promoveram uma nova forma de perceber a si e o mundo. Concluímos que a
fotografia é uma estratégia que promove o desenvolvimento da atenção, uma vez que por mediação
da mesma reconfigura-se os modos de perceber e olhar para os signos presentes no contexto e,
concomitantemente, a operação psíquica de se atentar a algo passa a ser regulada pelo sujeito.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; fotografia; atenção; imaginação; sala de recuperação.
Financiamento do CNPq

ANÁLISE FUNCIONAL BASEADA EM TENTATIVAS NA ESCOLA: POSSIBILIDADES
E DESAFIOS

Isadora Peresi Ferrari

A Análise Funcional tem sido utilizada como um dos principais recursos quando se trata de avaliar
e intervir sobre problemas de comportamento tanto em ambiente clínico/institucional quanto
escolar. Algumas dificuldades como preparação de espaço físico, treinamento de profissionais e
tempo de aplicação levaram pesquisadores a propor modificações nos procedimentos tradicionais de
modo a viabilizar uma avaliação mais rápida com intervenções eficientes. Além disso, tem sido
investigada a viabilidade de treinar a equipe pedagógica para avaliar e intervir sobre problemas de
comportamento a partir dos dados de avaliação. Entende-se que quando os educadores se tornam
habilidosos em compreender o porquê alguns problemas de comportamento acontecem, podem
desenvolver estratégias que minimizem tais dificuldades e favoreçam bom relacionamento tanto
entre professor e aluno, quanto entre pares. O presente curso se dá com o intuito de apresentar aos
profissionais Psicólogos uma modalidade da Análise Funcional elaborada para viabilizar a
avaliação de problemas de comportamento: Análise Funcional Baseada em Tentativas. Pretende-se
trazer informações quanto à aplicação dos procedimentos, dados acerca do panorama atual das
pesquisas na área, propostas de intervenções subsequentes e um breve exercício com os
participantes. Para tanto, serão utilizados recursos audiovisuais como data-show, notebook e caixas
de som. Ao final, espera-se que o profissional compreenda o que é Análise Funcional, quais os
procedimentos empregados para tal avaliação, o que é Análise Funcional Baseada em Tentativas,
como se dá esse tipo de avaliação em contexto escolar, quais os procedimentos para aplicação desse
tipo de avaliação, compreender os resultados e propor intervenções a partir dos dados obtidos.
Palavras-chave: problemas de comportamento; análise funcional baseada em tentativas;
treinamento de professores; avaliação de problemas de comportamento; intervenção sobre
problemas de comportamento.

APROXIMAÇÕES SOBRE QUEIXAS ESCOLARES E VISÃO DE PROFESSORES DE
DIFERENTES LOCALIDADES DO BRASIL

Patrícia Vaz de Lessa
Lucianna Ribeiro de Lima
Marilene Proença Rebello de Souza

O presente trabalho relata aproximações sobre experiências de investigação de queixas escolares,
ocorridas em diferentes períodos e localidades do Brasil. A primeira delas se refere a uma
experiência em Curso de Formação de Professores no ano de 2013, cujos participantes atuam na
rede pública de ensino de uma cidade de Minas Gerais. O objetivo da atividade foi identificar as
principais queixas dos professores no exercício de suas funções. O grupo é formado por vinte e sete
educadoras de diferentes escolas, sendo dezenove da Educação Infantil, seis do Ensino Fundamental
e duas da Direção escolar. As queixas trazidas pelos professores da Educação Infantil e das séries
iniciais do Ensino Fundamental referem-se predominantemente ao que denominaram problemas de
comportamento ou de atitude; foram ainda abordados temas em relação à equipe pedagógica e às
famílias. Chama à atenção nos registros das professoras a alta incidência de queixas voltadas para
questões de comportamento e atitude presentes na Educação Infantil, principalmente dificuldade de
atenção e concentração. Outra experiência de pesquisa em São Paulo constata que a grande maioria
das queixas vem carregada de afirmações que indicam a responsabilidade às crianças, assim como
uma dificuldade muito grande na relação entre escola e pais. As queixas também revelam
dificuldades escolares no sentido de estabelecer regras que possam ser respeitadas pelas crianças, as
quais reagem de diversas formas, da apatia à agressividade, evidenciando o não-saber dos adultos
em lidar com crianças que não cumprem os combinados. Em pesquisa realizada no Paraná
encontramos afirmações similares, envolvendo os intitulados problemas de aprendizagem e de
comportamento citados nos relatos dos psicólogos entrevistados por Lessa em 2008/2010: as
crianças não estão se apropriando da leitura e escrita, não aprendem, não conseguem ser
alfabetizadas, têm dificuldades de aprendizagem, não param quietas em sala de aula, não
conseguem se concentrar, ficam levantando, brincam demais, vêm do médico com o diagnóstico,
tomam medicação; a estruturação familiar, a hiperatividade, e queixas de que a criança não respeita,
é rebelde, agressiva, com comportamentos inadequados, agitação, desatenção, deficiências física,
auditiva, visual, intelectual e síndromes são constantes. Assim, o Psicólogo escolar ao desenvolver
seu trabalho deve levar ao conhecimento dos professores a importância dos aspectos que envolvem
o desenvolvimento humano e articulações das relações sociais para com a aprendizagem,
considerando que o espaço da sala de aula pode ser bem aproveitado como um espaço físico e social
para a construção do processo de escolarização de maneira qualitativamente superior.

AS INTELIGÊNCIAS MULTIPLAS E SUA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tatiane Maria Redante

Este artigo é resultado de um trabalho elaborado pelo curso de Psicologia da Faculdade IDEAU,
campus de Getúlio Vargas/RS, cujo objetivo foi investigar a Teoria das Inteligências Múltiplas de
Howard Gardner e propor estratégias para trabalhar as Inteligências Múltiplas nos conteúdos
curriculares habituais da Educação Infantil. Considerando que as inteligências múltiplas tem papel
fundamental no desenvolvimento do ser humano, é possível por meio do estímulo das mesmas
proporcionar um ensino e aprendizagem prazerosos e significativos, desde a educação infantil, por
esta ser o primeiro contato da criança com o cotidiano e o meio escolar. Este estudo descreveu o
quanto o meio, classe social, os estímulos, a realidade de vida de cada aluno e todas as atividades
cotidianas influenciam na determinação das inteligências. Para o desenvolvimento do trabalho foi
realizado, uma visita em uma escola municipal de Educação Infantil, a qual atende crianças de 0 a 4
anos de idade, em sua grande maioria em tempo integral. Os dados foram coletados a partir de
entrevista com as educadoras e foi possível evidenciar que a escola trabalha de diversas maneiras a
inclusão das inteligências na educação infantil. Para as autoras, a experiência configurou-se no
pensar crítico e no resignificar o processo educativo, para que este seja estimulante, oferecendo um
ambiente escolar que estimule o desenvolvimento de todas as inteligências, garantindo uma
aprendizagem significativa.
Palavras-chave: educação infantil; inteligência; inteligências múltiplas.

AS NARRATIVAS NAS E DAS INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS EM ESTÁGIOS DE
PSICOLOGIA NO CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO

Marcus Vinícius de Campos França Lopes

Este trabalho refere-se a experiências de estágio do curso de Psicologia da UFMT. A primeira
insere-se no Estágio Básico I – creche – e a segunda no Estágio Supervisionado Específico I, –
escola de Ensino Fundamental em 2012 e 2015, respectivamente. A experiência dos dois estágios é
permeada pela Teoria das Representações Sociais (Jodelet, 2007), pelo conceito de narrativa
(Bruner,1997) e o conceito de identidade (Deschamps & Moliner, 2009) além dos estudos da Teoria
Histórico-Cultural (Vigotski, 2010). Os pressupostos definidos foram: 1. em toda interação social
seus membros compartilham e negociam significados que influenciam a construção de identidades
sociais aspecto que promove o estabelecimento de marcos de referência compartilhados 2.
narrativas são mediadoras atuando na zona de desenvolvimento iminente e possibilitando a
reconstrução ativa de significações, seja sustentando significações antigas ou transformando-as ao
apresentar contra-versões que desafiem tais significações – atividade-guia. Os projetos foram
organizados em torno de oficinas mediadas por narrativas ancoradas na significação da criança
como sujeito de direito e de cultura, permitindo novas referências identitárias para professores e
crianças. No primeiro caso o projeto Poeta Aprendiz baseou-se na música homônima de Vinícius de
Morais anunciando o processo criativo das crianças como um exercício poético ampliando as
estruturas de oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento cm ênfase no movimento e
linguagem. No segundo caso, a narrativa escolhida é Bugrinho, que menino é esse?, de Daniela
Freire, que relata a história do poeta cuiabano patrono da escola. Neste projeto objetivou-se
focalizar as autorias infantis e a significação de novos pressupostos identitários no grupo de
professores exercitando a construção de um projeto pedagógico articulado com a vida do poeta
Silva Freire e seu universo vivencial. As intervenções se dividiram em três etapas. Primeiro buscouse trabalhar a identidade de cada docente, as significações do eu e do eu professor. Posteriormente,
foi trabalhado a relação entre os professores, formando redes de apoio. Na última etapa realizar-se-á
elaboração do projeto pedagógico de cada professor e da escola como um todo. A análise dos
primeiros resultados revela a pertinência da articulação entre os conceitos de representações sociais,
identidade e narrativa bem como da metodologia organizada a partir de narrativas, tais estratégias
contribuem para promoção de relações no interior da escola baseadas na postura de abertura para o
outro e favorável à autoria das crianças e dos professores. Estes tendem a significarem-se como
protagonistas e inseridos em um grupo profissional que os integram e os auxiliam nos desafios
cotidianos em uma rede de apoio formalmente organizada. Nesta dinâmica tem sido possível
compreender a adesão dos docentes na elaboração de novo projeto pedagógico cujas significações
indicam maior ou menor movimento na direção de mudanças nas representações acerca do trabalho
docente, da infância, e da própria identidade pessoal.

AS NOVAS PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR: RELATO DE UMA
INTERVENÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL

Juliana Oliveira de Moura
Daniela de Figueiredo Ribeiro
Mariana Matines Inocêncio
Jessica Roberta Silva dos Santos

A inserção do psicólogo dentro do contexto escolar se faz cada vez mais presente e necessária,
todavia a atuação do profissional tem sido repensada deslocando-se de um eixo clínico tradicional
para um eixo institucional. Nessa perspectiva utiliza-se do potencial oriundo do grupo para o
enriquecimento da realidade das crianças e do contato frente a frente com as famílias, mantendo um
dialogo aberto e transformador com os agentes escolares. O presente artigo elucida a vivencia de
um grupo de alunas-estagiárias do quarto ano de psicologia em, Psicologia Escolar. O trabalho foi
realizado em uma escola pública municipal, tendo havido contato e reuniões com a equipe técnicoadministrativa e professores, em seguida foram feitas visitas domiciliares e por fim realizou-se uma
intervenção grupal psicodramática com crianças entre 6 a 10 anos, visando a integração entre escola
e família, prevenção e promoção de saúde, além de levantar as potencialidades da criança,
informando a família e a escola sobre os resultados obtidos, a fim de que o olhar sobre estas
crianças pudesse ser descristalizado. Como resultados, observa-se o desenvolvimento sócio-afetivo
dos integrantes do grupo, e a sensibilização da escola e da família no sentido de encontrarem ações
mais efetivas de acolhimento e promoção de desenvolvimento das crianças.

ASSOCIATIONS AMONG PEER AND SIBLING BULLYING, SOCIAL SUPPORT,AND
INTERNALIZING OUTCOMES

Michelle K. Demaray
Christine K. Malecki
Samantha Coyle
Jaclyn Tennant

While the literature examining bullying is vast, bullying among other individuals outside of the peer
group, such as siblings, is less understood. The nature of sibling relationships often supplies the
prerequisite conditions for bullying to occur, including an innate power imbalance and easy access
to each other. However, siblings are also an important source of support as they often utilize each
other as sources of information, support, and intimacy (Dunn 1983; Wolke & Skew, 2012). The
purpose of the current study was to examine the unique associations among peer and sibling
bullying and internalizing problems as well as the potential for peer and sibling social support to
buffer against the negative outcomes of bullying. Data on students’ experiences of peer and sibling
bullying, perceptions of sibling and classmate social support, and internalizing symptoms were
collected from a sample of 372 4th, 5th, and 6th grade elementary school students using the Revised
Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ; Olweus, 1996), a modified version of the OBVQ
created to assess bullying by siblings; the Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS;
Malecki, Demaray, & Elliott, 2000); and three subscales from the Behavior Assessment System for
Children (BASC-2; Reynolds &Kamphaus, 2004). Results indicated that sibling bullying (above
and beyond peer bullying) added a significant amount of variance accounted for with anxiety,
depression and self-esteem, suggesting that students who are bullied at school and at home are at
greater risk for internalizing problems. Additionally, social support from classmates moderated the
association between sibling bullying and depression and social support from siblings moderated the
association between traditional bullying and social stress. Implications regarding these findings are
discussed.
Keywords: bullying; peer relations; sibling relations; social support; internalizing problems.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS:OFICINA COM
PROFESSORES

Jane Teresinha Domingues Cotrin

A atuação do psicólogo em contextos educacionais deve considerar, sobremaneira, o professor
como protagonista do processo educacional. Suas opiniões, experiências e crenças sobre as práticas
pedagógicas e o sistema que as gerem devem ser consideradas prioritárias na elaboração das
políticas educacionais. Sendo o protagonista deste sistema, compreendemos, a partir da teoria
histórico-cultural, que os sentidos pessoais atribuídos ao ato de educar e à função da escolarização
norteiam as práticas dos professores nas escolas. A partir destas considerações, realizamos um
projeto com os professores de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental da cidade de Cuiabá,
estado de Mato Grosso, cujo objetivo foi atribuir sentidos pessoais, por meio de atividades lúdicas e
artísticas, às histórias pessoais e profissionais dos professores na Educação. Foram realizados oito
encontros de periodicidade semanal com aproximadamente duas horas de duração cada. Todos os
professores da escola participaram do projeto e como o número é elevado, foram divididos em dois
grupos, sendo coordenados, cada um, por uma psicóloga e uma estudante de Psicologia. O projeto
foi supervisionado por uma docente da área de Psicologia Escolar da Universidade Federal de Mato
Grosso. O período de realização foi de julho a setembro de 2014. Os encontros tiveram as seguintes
temáticas: identidade pessoal e do grupo; a escola que temos e a escola que queremos; medos; o
aluno que fui; a escolha da profissão; como os professores veem seus alunos e como os alunos os
veem. A avaliação final, realizada no último encontro, apontou que alguns professores esperavam
que os psicólogos os ensinassem a diagnosticar e intervir em situações de sala de aula com os
alunos e/ ou aprender sobre como lidar com eles. Porém, a maioria dos professores considerou que
este projeto gerou momentos importantes para pensarem em si mesmos, no grupo em que estão
inseridos e nas atitudes com os alunos.
Palavras-chave: psicologia escolar; sentido pessoal; psicologia histórico-cultural; atuação com
professores.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR EM INSTITUIÇÕES PARTICULARES NO
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA

Flávia Cristina Santiago de Oliveira
Ricardo Eleutério dos Anjos (orientador)

O presente estudo teve como objetivo o levantamento de informações a respeito da atuação do
psicólogo nas escolas particulares. A pesquisa foi realizada no município de Araçatuba, região do
estado de São Paulo caracterizada por ser um polo universitário no qual recebe alunos e
trabalhadores de todas as cidades vizinhas. Inicialmente, foi efetuado um levantamento
bibliográfico acerca do tema central da pesquisa, e posteriormente foram entrevistados três
coordenadores vinculados a três instituições de ensino privado, utilizando como instrumento para
coleta de dados um questionário com questões fechadas e a observação sistemática não-estruturada
aberta e direta. Os resultados evidenciaram convergência quanto a concepção dos gestores sobre o
papel do psicólogo na escola e quanto a falta dos mesmos nas instituições. Esses dados mostram
que a escola ainda espera dos psicólogos a mesma atuação do começo do século XX: voltada para o
contexto clínico, uma visão mistificada sobre uma prática do profissional de psicologia nas escolas.
Entendemos que a psicologia levou o método clínico à educação, e desta forma, contribuiu para
essas concepções apresentadas pelos gestores das escolas. Fazemos ainda, um levantamento quanto
seu dever como profissional na colaboração do desenvolvimento da psicologia como ciência e
também para a desmistificação dessa prática clínica. É necessário, portanto, que haja um
desvelamento dessas concepções cristalizadas, rompendo com a imagem técnica do psicólogo
escolar, para que este possa desempenhar seu papel como um mediador e agente de mudanças nas
instituições.
Palavras-chave: educação; psicologia escolar; atuação profissional.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE UMA
CRIANÇA JAPONESA NO ENSINO REGULAR

Janaína Aparecida Silva Lopes
Viviane Prado Buiatti

O presente trabalho tem como objetivo relatar um estudo de caso de inclusão de uma criança
japonesa no sistema de ensino regular na cidade de Uberlândia-MG, tendo como fundamentação
teórica a abordagem histórico-cultural. O acompanhamento psicológico teve início no ano de 2009 e
durou cerca de dois anos. Trata-se de uma criança japonesa, que veio para o Brasil com três anos de
idade sem o domínio da língua portuguesa. A partir do ingresso na escola, a criança passa a se isolar
devido às suas dificuldades de comunicação. Assim, a família busca diversos profissionais para
acompanhamento: fonoaudióloga, psicopedagoga, neurologista e ainda frequentava o reforço
escolar diariamente. A escola que a criança frequentava atuava de forma tradicional, exigia
desempenho e estava permeada por concepções de homogeneidade e padrões sociais. Além disso,
desconsiderava a história e cultura da discente prejudicando ainda mais as tentativas de superação
do fracasso escolar. A criança apresentava dificuldades no processo de escolarização como leitura,
escrita, motricidade e linguagem. Nesse momento, a família decide mudar a criança de escola e
procura o atendimento psicológico com o intuito de favorecer sua adaptação à essa mudança. Nos
atendimentos psicológicos à criança, foi realizado um trabalho que abarcava a família, a criança, a
escola e os demais profissionais envolvidos no processo de escolarização a partir da socialização
dos aspectos importantes de desenvolvimento e também história de vida da criança. Estávamos
diante de uma criança de 8 anos, que cursava pela segunda vez o 1º ano, marginalizada no seu
direito de aprender, excluída devido as suas especificidades culturais e a incompreensão da
instituição educacional sobre aspectos como acessibilidade e flexibilização curricular. Nesse ponto,
mais uma mudança de escola foi cogitada, pois no primeiro bimestre a escola esclarece à mãe que a
criança não conseguiria sucesso naquele ano. A equipe multidisciplinar que tratava do caso se reúne
e na presença da mãe, busca auxilia-la na escolha de uma escola que realmente pudesse acolher a
criança nas suas necessidades. A nova mudança de escola visava um resgate do desejo de
aprendizagem da discente e, por isso, uma escola particular referência no processo inclusivo
assumiu essa tarefa. Como resultado, em poucos meses de atividade escolar, a criança apresentava
melhoras na comunicação, autoestima e interesse pelas atividades. Pouco depois, o
acompanhamento psicológico já não era mais necessário. Concluímos que os resultados positivos
são decorrentes das ações entre uma equipe multidisciplinar de saúde e educação e de uma escola
comprometida com sua função social que reconhece seu papel na formação de cidadãos, a partir de
pressupostos inclusivistas que vão ao encontro da teoria histórico-cultural, na qual a realidade
sócio-cultural e as competências do indivíduo são valorizadas.
Palavras-chave: inclusão; psicólogo escolar; escola; criança japonesa.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO SUL E SUDOESTE GOIANO:
CONCEPÇÕES E DESAFIOS

Renata Magalhães Naves
Silvia Maria Cintra da Silva

Esta pesquisa teve como objetivo mapear os serviços de Psicologia Escolar nas Secretarias de
Educação dos municípios das regiões Sul e Sudoeste de Goiás, delineando os perfis dos psicólogos
e de suas modalidades de atuação, procurando compreender as concepções que respaldam as
práticas realizadas e identificar elementos pertinentes às discussões recentes na área, tendo como
base uma pesquisa interinstitucional desenvolvida em sete estados brasileiros. A investigação, de
cunho quantitativo e qualitativo, envolveu inicialmente a aplicação de um questionário, com
informações sobre cargo, formação, público alvo, modalidades de atuação e referencial teórico,
dentre outros aspectos. Encontramos 18 psicólogas atuando nas Secretarias de Educação em 12 dos
50 municípios pesquisados. Destas, 16 responderam ao questionário e a partir das análises,
constatamos que: sete atuam embasadas em um modelo clínico; sete apresentaram indícios de um
discurso tanto crítico quanto não crítico e duas um discurso crítico. Na etapa posterior, realizamos
entrevistas visando conhecer melhor as formas de atuação das duas psicólogas que apresentaram
indicativos de atuação em uma perspectiva crítica em Psicologia Escolar e percebemos o empenho
das profissionais para implantar ações que não sejam voltadas ao modelo clínico de atuação, já que
ambas estão implementando e estruturando os serviços em Psicologia Escolar nos respectivos
municípios, o que consideramos um sinal de que avanços estão acontecendo no âmbito da
Psicologia Escolar nas regiões investigadas. A análise da atuação das psicólogas auxilia-nos a
refletir tanto sobre a formação inicial dessas profissionais como sobre a formação continuada a que
têm acesso e destacamos o relevante papel da universidade em tal processo, no sentido de fornecer
os elementos teórico-práticos para uma intervenção na realidade que se paute pela profundidade,
pela crítica e pelo compromisso ético e político com a população brasileira e com a própria
profissão.
Palavras-chave: psicologia escolar; atuação do psicólogo; rede pública de educação.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE AO FRACASSO ESCOLAR

Joelson Carvalho de Sousa

O presente projeto tem por objetivo destacar a importância da atuação do profissional de psicologia
na Instituição escola, compreender o fenômeno do fracasso escolar diante da tríade: família, escola,
ambiente. E acreditando que é na relação entre estes três elementos citados que o fracasso escolar
pode derivar, em outras palavras, as relações que se desenvolvem entre indivíduo –família,
indivíduo – escola e ambiente interferindo no desenvolvimento do aluno. Para tal desenvolvimento
teórico foi-se utilizado a teoria da bioecologia do desenvolvimento de Bronfenbrenner (2011), na
qual as relações entre o sujeito, meio, escola e família são fatores fundamentais no desenvolvimento
do ser humano. O alvo deste estudo foram alunos que apresentaram fraco desempenho escolar no
ensino regular de escolas da região de Curitiba Pr. Como método de trabalho utilizou-se a coleta de
dados através de perguntas abertas e fechadas a respeito de questões sobre fracasso escolar.
Observação dos alunos, professores e demais funcionários da escola também foram realizadas.
Como resultado de investigação pode-se ressaltar que um número suficientemente razoável de
alunos que tiveram rendimento escolar baixo, em algum momento, precisaram do apoio
psicológico.
Palavras- chave: fracasso escolar; psicologia escolar; desenvolvimento humano.

ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS NA ESCOLA: O QUE PENSAM PROFESSORES DA
REDE PÚBLICA?

Erico Lopes Pinheiro de Paula
Helena de Ornellas Sivieri Pereira

A função e a atuação do psicólogo escolar/educacional é tema controverso desde as origens dessa
especialidade profissional. A literatura acadêmica aponta que no início o referencial clínico baseado
em testes psicométricos foi modelo predominante na prática dentro das escolas. Estudos apontam
que o psicólogo escolar/educacional ainda é visto de maneira difusa, seja pela esperança de que
traga soluções imediatistas ou pelo receio de que cerceie a autoridade do professor. É fato que o
espaço e a identidade profissional encontram-se em intenso debate e os profissionais da educação
básica são interlocutores privilegiados. Este trabalho apresenta resultado de investigação que
objetivou identificar a visão de professores efetivos na rede pública de Uberaba (MG) sobre o
psicólogo escolar. De um universo de 3690 professores, foram recolhidos 249 questionários,
registradas 13 entrevistas e no estado da arte foram revisados 58 artigos, publicados entre 2008 e
2012. Na análise de conteúdo temática, os discursos apreendidos por meio de entrevistas
apresentaram categorias que, com base na triangulação de métodos, mostraram-se coerentes com o
estado da arte da produção na área. No decorrer da investigação foi traçado o perfil docente, que
revelou as seguintes características: feminino, larga experiência profissional, influenciado pelas
tradições locais e com grande fixação nas unidades em que atua. Reconhecemos nos discursos que
os professores foram unânimes em defender a necessidade de que o psicólogo faça parte da equipe
escolar. Quando provocados a explicitarem essa importância referiram-se a "ampliação da visão",
"esclarecimentos das coisas" e maior respaldo para as “coisas psicológicas”. Outra dimensão
atribuída a essa função recai sobre a grande contribuição no enfrentamento dos problemas de fora
da escola, da dor e da frustração em geral. Por fim, identificamos proposições nas quais a atuação
psicológica é vista em sintonia com as modernas concepções de escuta clínica e análise institucional
provenientes da academia.
Palavras-chave: educação básica; atuação do psicólogo; formação do educador.

AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS
EM PRÉ-ESCOLARES

Carla Mariana Saad de Lima

Atualmente há vasta literatura apontando para a grande importância do desenvolvimento de
habilidades sociais na infância. Não somente pelos benefícios que podem trazer ao convívio
interpessoal das crianças, mas sua importância é demarcada também pela prevenção de problemas
de comportamento e problemas acadêmicos. Além do respaldo da literatura, observa-se, no contato
direto com escolas, a grande demanda de professores para lidar com situações de difícil manejo
envolvendo algumas crianças. Essas situações, em geral, envolvem convívio social. Levando-se em
conta a relevância do tema, este trabalho teve o objetivo de promover um programa de
desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com idade pré-escolar e avaliar seu resultado.
O programa foi planejado e aplicado para crianças com idade entre 4 e 5 anos de uma instituição
particular da região de Araucária-PR. O programa de intervenção foi planejado a partir da avaliação
realizada por meio da observação do comportamento das crianças. Para a avaliação pré e pósintervenção foi utilizado o instrumento PKBS-BR (na versão para o professor). Após a intervenção
foi encontrada uma diminuição significativa dos problemas de comportamentos externalizantes, em
ambas as turmas, e uma diminuição significativa dos comportamentos internalizantes na turma “B”.
Em relação às habilidades sociais avaliadas, foi encontrada uma diferença significativa apenas entre
o score total da turma “A”, sendo que após a intervenção o score foi maior. Não foram encontradas
diferenças significativas entre meninos e meninas. Ainda foi realizada uma avaliação qualitativa no
último encontro do programa de intervenção, por meio da pergunta: “O que você aprendeu em
nossos encontros?”. Todas as respostas foram registradas e analisadas, constatou-se que a maioria
das crianças fez referência ao fator comportamentos externalizantes e ao fator cooperação social.
Enfim, de maneira geral, o programa desenvolvido mostrou ser eficaz, pois contribuiu para o
aumento das habilidades sociais e redução dos comportamentos problemáticos das crianças que
participaram da intervenção.
Palavras-chave: habilidades sociais; educação infantil; programa de intervenção.

BIBLIOTHERAPY: PROMOTING LITERACY AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
FOR ALL STUDENTS

Barbara
Joel Meyers
Catherine Perkins

Best-practices in school psychology are influenced by policies that address a range of student and
system-level services (NASP, 2010), including tiered services that provide universal intervention
for all students(i.e., primary prevention), small group intervention for students showing early signs
of social, emotional or academic difficulties, or direct individual interventions for students
exhibiting serious problems (i.e.,Reschely & Reschly, 2014; Meyers & Nastasi, 1999).
Bibliotherapy is one way that psychologists, teachers, librarians andcounselors can address these
issues within a prevention framework (Carlson, 2001; Cartledge & Kiarie, 2001). Bibliotherapy can
enhance literacy skillsand healthy social/emotional development in children and youth. Children are
given the opportunity to explore social emotional issues by identifying with and witnessing the
experiences of characters in books. Researchers have found that children gain insight into their own
problems with a reduction in anxiety when they realize that their feelings are shared by others
(Cook et al., 2006; Prater et al., 2006). This presentation will explore the use of bibliotherapy to
address adjustment issues faced by children and youth in today’s society. Adjustment themes such
as death, divorce, moving, illness, bullying, and disability will be discussed for a range of
developmental levels. Attention will be given to selected books that could be used to address
identified themes. For example, one book will be presented that addresses children who experience
low self-esteem as a result of treatment for cancer (Meyers &Mays, 2011). An example of a second
book to be presented addresses children who experience separation anxietybecause their parents
travel extensively for work (Meyers & Meyers, 2014). We will discuss best-practices for the use of
bibliotherapy within a prevention framework, highlighting individual and group formats with a
focus on the roles of educators. In addition, future directions for research regarding bibliotherapy
will be discussed.

BRINCAR RIMA COM APRENDER: EXPERIÊNCIAS LÚDICAS NA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL

Maria da Apresentação Barreto

Os jogos e as brincadeiras na educação além de facilitarem a construção do conhecimento também
tornam o processo de aprender mais prazeroso. Fundamentados nas abordagens de aprendizagem
que reconhecem a importância da brincadeira nos processos de aprender um grupo de alunos de
psicologia da UFRN se integrou a um projeto de extensão que foi desenvolvido numa escola
pública na cidade de Natal/RN. A escola, lócus do projeto, tem um histórico de baixos resultados
nas avaliações que medem os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A
experiência de intervenção foi desenvolvida com uma turma de alunos do segundo ano do ensino
fundamental. O critério de escolha da turma considerou as queixas recorrentes da equipe
pedagógica, especialmente da falta de disciplina e inquietação. O trabalho tinha dois propósitos:
desenvolver atividades lúdicas com os alunos da educação fundamental e; verificar como a
professora e coordenação pedagógica avaliava a turma escolhida para a intervenção. A teoria
histórico cultural foi o referencial teórico que norteou as ações, resgatando a importância da
brincadeira para o avanço social e cognitivo. Como estratégia metodológica, durante um semestre,
quinzenalmente, os alunos da psicologia planejaram e desenvolveram ações lúdicas de contação de
histórias, dramatizações, e oficinas de desenhos, tendo como critério de planejamento as principais
demandas apresentadas pelos alunos. Ao final da experiência os alunos da turma agradeceram,
confeccionaram bilhetes de agradecimento, sinalizaram o prazer que havia sido aqueles encontros
quinzenais. A professora da turma e coordenação pedagógica notificaram quão importante foi a
experiência para ajudar os aluno na aceitação e acolhimento das diferenças. O extensionistas da
psicologia puderam fazer uma articulação entre teoria e prática, ensejando outras experiências nas
quais haja um maior envolvimento dos atores que participam no processo de ensinar e aprender.
Palavras-chave: experiências lúdicas; aprendizagem; aceitação das diferenças.

COMO TRABALHAR COM A PERSPECTIVA INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS?
REFLEXÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS

Flaviany Ribeiro da Silva
Rosane de Albuquerque Costa

Este minicurso tem por intuito apontar reflexões sobre a utilização da perspectiva institucional na
atuação do psicólogo em Unidades Escolares. Bem como discutir os principais conceitos da
psicologia institucional, entre eles os construtos de: analisador, instituínte, instituído,
atravessamento, transversalidade, implicação. Este campo se ocupa das relações entre indivíduo e o
coletivo, das relações de poder que são construídas nas diversas esferas da instituição escolar e das
produções identitárias de sujeitos e grupos. A aposta da perspectiva institucional consiste na
importância de habitar o território existencial da escola, afetar e ser afetado por este
campo,experimentar dispositivos, afinar a atenção, deslocar pontos de vista e praticar a escrita,
sempre levando em conta a produção coletiva do conhecimento. A perspectiva teórica e
metodológica que balizará o curso será inspirada nos referenciais teóricos e metodológicos da
Psicologia Social Crítica. Abordaremos os seguintes tópicos: 1. O diagnóstico institucional, como
ponto inicial de investigação do psicólogo. Como fazer: métodos e técnicas de investigação; 2.
Importância e técnicas de leitura da dinâmica institucional a partir do referencial da psicologia
institucional que é constituído por um processo de investigação e ação, onde o método clínico de
indagação operativa é um instrumento básico de pesquisa e intervenção; 3. Problematizaremos a
atuação do psicólogo escolar levando em consideração a especificidade da atuação do psicólogo que
se dá na articulação da atitude clínica e a sensibilidade da escuta dos processos subjetivos.
Chamaremos a atenção para a difícil tarefa de escuta clínica psicológica na instituição, e a
complexidade de atuação do profissional que transita pelo desafiante espaço escolar onde se dá a
circulação dos fenômenos subjetivos e intersubjetivo; 4. Como não poderia deixar de ser
discutiremos a relação intrinsecamente relacionada entre técnica e ética. A escolha das técnicas de
intervenção não pode estar dissociada de uma ética, quem fundamentam a forma como pensamos os
sujeitos. Isto diz respeito não apenas a nossa atual sociabilidade, mas também à condição humana
em suas dimensões fundamentais: a relação com o meio-ambiente, com a produção, com a própria
subjetividade e com o outro e com a relação entre o aprender e o ensinar. Portanto, podemos
entender que para o psicólogo, atuar em uma instituição esta lhe interessará como organismo
concreto, vivo, mas sem deixar de lado que seu principal objetivo é o de estudar os fenômenos
humanos que se dão em relação com a estrutura, a dinâmica e os objetivos da instituição. A
metodologia utilizada será a exposição dialogada com o objetivo de fundamentar teoricamente as
práticas psicossociais junto às unidades escolares e outras áreas de atuação profissional que estejam
relacionadas com fenômenos coletivos, assim como instrumentalizar os/as alunos/as para a
intervenção em instituições e/ou comunidades.

COMPETÊNCIAS DO PSICÓLOGO ESCOLAR – VALIDAÇÃO SEMÂNTICA DE UM
INSTRUMENTO PADRONIZADO

Mariana Emi Yoshikawa Pamplona
Aline Beckmann de Castro Menezes
Dielem Cristina Oliveira dos Santos

Questionamentos sobre o papel do psicólogo escolar e sua identidade profissional têm sido
constantemente empreendidos em trabalhos da área, isto devido à prática desse profissional ser
considerada inadequada e insatisfatória dentro do ambiente escolar. O conceito de competência tem
sido utilizado no âmbito da gestão como a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias à execução de uma determinada atividade. Este conceito é sugerido atualmente por
alguns autores como ferramenta válida para constituição do perfil profissional do psicólogo escolar
e para sua formação e desenvolvimento pessoal. Um dos argumentos utilizados em defesa da
abordagem por competências para este fim é a ausência de competências profissionais descritas de
forma clara a partir de comportamentos observáveis. O objetivo deste trabalho foi o de validação
semântica de um instrumento padronizado, produzido a partir de um trabalho elaborado
anteriormente, no qual foi realizado o mapeamento de competências do psicólogo escolar através de
revisão bibliográfica. Para tanto, o instrumento foi aplicado com psicólogas de uma escola de
aplicação federal para que as mesmas pudessem avaliar o instrumento como um todo, discorrendo
sobre sua abrangência, aplicabilidade e pertinência como forma de contribuição para a constituição
do perfil profissional do psicólogo escolar e também para que pudessem avaliar as competências
sugeridas, sua importância para a atuação do psicólogo escolar e o seu grau de domínio. Os
resultados obtidos mostram a importância do uso de estratégias, como a abordagem por
competências, para o auxílio na construção de competências profissionais específicas, que auxiliem
a inserção e atuação do psicólogo dentro do ambiente escolar. Vale ressaltar que assim como o
ambiente escolar é mutável e histórico, de modo que o psicólogo deve estar atento às suas
mudanças, a gestão por competências é contínua, tornando-se assim um recurso importante no
auxílio para a construção de práticas condizentes com exigências atuais do ambiente profissional.
Palavras-chave: psicologia escolar; atuação do psicólogo escolar; competência.
Trabalho desenvolvido com o apoio do Programa PIBIC/UFPA.

CONSTRUINDO CONSCIÊNCIA E AUTONOMIA ATRAVÉS DE JOGOS DE REGRAS

Heloisa Helena Genovese de Oliveira Garcia
Alexandre Giannico Borges

Um desafio central a uma sociedade que se deseja inclusiva é promover a construção de relações
sociais cooperativas, solidárias e abertas à diferença. Tal desafio é carregado de tensões e
resistências pois requer do indivíduo um olhar mais amplo sobre si e o outro em um mundo de
relações onde prevalece uma postura mais individualista e competitiva. Por sua vez, o olhar voltado
para si produz um crescente sentimento de insegurança nas relações com o outro, uma vez que o
indivíduo acostumado ao ímpeto competitivo e da lógica de exclusão se fecha diante da inversão de
valores e princípios imposta por uma lógica de classes ou inclusiva. Por outro lado, quando este
olhar centralizado se abre e distancia de si, observando-se numa rede maior de possibilidades,
consegue estabelecer conexões mais seguras e construtivas, que por sua vez permitem a construção
de vínculos mais duradouros e um maior equilíbrio nas suas relações socioafetivas. Psicólogos e
educadores devem assumir papel ativo diante desta questão e este curso visa apresentar um
instrumento útil ao exercício de uma atuação que promova a consciência e a autonomia - tanto no
plano da ação, como no do pensamento. As situações lúdicas, em especial nos jogos de regras,
criam condições favoráveis ao exercício da descentração e da tomada de consciência dos sujeitos,
ao coordenarem diferentes pontos de vista (frente ao objeto, ao adversário e a si mesmo), num
contexto regrado e compartilhado. Na perspectiva piagetiana, estes jogos possuem status
construtivo ao provocarem desequilíbrios que impulsionam o desenvolvimento nas dimensões
cognitiva, sócio afetiva e moral, sendo objeto de investigação de inúmeros pesquisadores nacionais
e internacionais. Neste curso, os participantes vivenciarão um jogo (Jogo Quarto) através de
diferentes atividades baseadas nas oficinas de jogos desenvolvidas desde a década de 1980 pelo
LaPp/LEDA (USP) e por integrantes do GT da ANPEPP “Desenvolvimento, Saúde e Educação”,
em especial metodologias de registro de partidas e análise de jogadas. Combinando ações
individuais e coletivas, voltadas à prática e à reflexão teórica, serão abordados aspectos relativos ao
profissional (escolha do jogo, intencionalidade, planejamento, avaliação) e aos jogadores
(estratégias, competências, atitudes e sentimentos pertinentes ao jogo). As regras de movimentação
desse jogo permitem o desenvolvimento de um olhar mais amplo sobre uma rede de relações entre
as peças que se combinam para formar alinhamentos de conceitos simples, como cor, tamanho,
forma, acabamento. Ao mesmo tempo o jogo pede um olhar para o outro jogador no sentido de suas
escolhas e ações em cada jogada. Desta forma, os procedimentos utilizados neste curso permitirão
uma discussão mais ampla sobre relações socioafetivas: cuidar, alinhar, combinar, diferenciar,
integrar, reconhecer, relacionar-se, importar-se com o outro. Tais questões estão presentes no
cotidiano de todo profissional que atua em contextos clínicos, educacionais ou de pesquisa, em
modalidades individuais ou coletivas, e em especial para o psicólogo direcionado à área escolar.
Palavras-chave: jogo de regras; autonomia; consciência; construtivismo.

CONTEXTOS INFANTIS E ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL

Celia Vectore

A literatura psicológica é farta ao mencionar a questão da importância dos primeiros anos de vida
para a constituição humana, quer ela saudável ou ao contrário, com problemas. No entanto, medidas
eficazes e eficientes em relação à infância e a sua proteção ainda carecem de mecanismos de
operacionalização que possam garantir contextos de qualidade para o crescimento e
desenvolvimento adequados. Entre as várias possibilidades de atuação junto às crianças pequenas,
uma área com um grande número de demandas refere-se ao conhecimento dos processos e
implicações do desenvolvimento e aprendizagem em contextos coletivos, em especial, em
instituições de acolhimento, já que por exemplo, a construção de vínculos seguros, a promoção das
subjetividades são fragilmente possibilitadas ou, muitas vezes, ausentes em tais contextos. Nesse
sentido, a presente comunicação abordará trabalhos que estão sendo desenvolvidos e cujos
resultados são promissores para uma maior e melhor compreensão das idiossincrasias inerentes ao
acolhimento infantil. Serão apresentados estudos mostrando a importância do resgate dos vínculos
familiares, a construção junto às crianças de valores humanos, como o cuidado de si e do outro e
fará menção à preocupante constatação de estressores importantes tanto na vida pregressa da
criança, quanto os existentes nesses locais com capacidade de impactarem negativamente as
crianças acolhidas. A ênfase da apresentação será sobre a necessidade urgente de se cuidar da
infância, com vistas não apenas a importância desse período para a formação do homem, mas para
se ter uma sociedade verdadeiramente mais justa, economicamente viável, conforme tem sido
amplamente divulgado em pesquisas com indicadores econômicos e, verdadeiramente inclusiva, no
amanhã.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; infância; acolhimento infantil.

CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL EM
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE: AÇÕES COM CRIANÇAS

Patrícia Bimonti
Helena de Ornellas Sivieri Pereira
Izabella Lenza Crema

O psicólogo educacional constrói conhecimentos acerca dos fenômenos psicológicos abrangidos no
processo educativo, por meio de reflexões, pesquisas e a prática, buscando promover um olhar
integrado e amplo sobre os indivíduos e instituições. Entre as funções desempenhadas, destacam-se:
prevenir, identificar e solucionar problemas psicossociais presentes na escola, como a
vulnerabilidade social; promover o desenvolvimento de potencialidades, como talentos, e a
autorrealização. Este relato objetiva expor as experiências adquiridas no estágio supervisionado em
Psicologia Educacional e as contribuições para as crianças envolvidas e a instituição. O estágio
ocorreu em uma instituição beneficente que oferece suporte educacional e social a crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social no contra turno escolar. Realizaram-se
observações e reuniões na instituição e no bairro desta para identificação das demandas e suas
particularidades. Foram realizados 15 encontros ao longo de um semestre letivo, com duração de
uma hora com cada turma, sendo uma composta por 10 educandos (5 a 8 anos) e outra por 16 (9 e
10 anos). As atividades da primeira turma visaram o desenvolvimento da psicomotricidade e de
talentos; com a segunda turma trabalhou-se habilidades, talentos e questões como resistência e
frustação. Ao final ocorreu uma Feira de Talentos para exposição das criações aos pais e
profissionais. Percebeu-se que os educandos aprenderam a conviver em grupo com suas
individualidades; maior tolerância à frustração e às diferenças no grupo; apresentaram melhor
desempenho nas atividades quando trabalhavam suas habilidades e talentos, aumentando seus
interesses nestas. Ao dar autonomia e valorização ao que a criança tem conhecimento junto a uma
conversa horizontal a elas percebeu-se melhor empenho nas atividades. O trabalho em equipe e a
eleição de monitores colaboraram para um maior engajamento e desenvolvimento das habilidades; o
trabalho com a psicomotricidade permitiu aliviar as tensões no grupo e em questões pessoais.
Palavras-chave: psicologia educacional; vulnerabilidade; talentos.

CONTRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO EDUCACIONAL: O AFETO COMO
IMPULSIONADOR DO PROTAGONISMO JUVENIL

Amanda Suellen Costa Carrasco
Helena de Ornellas Sivieri Pereira
Ariane da Cunha Oliveira

A Psicologia Educacional compreende que os processos educativos ocorrem em contextos de
inserção plurais, haja vista que a situação de vulnerabilidade social influencia o desenvolvimento
infanto-juvenil, refletindo nos processos de ensino-aprendizagem. O psicólogo, então, atua como
um elemento catalizador de reflexões, conscientizador dos papéis representados pelos diversos
grupos que compõem a instituição e como fomentador do protagonismo juvenil, promovendo
transformação social. O objetivo do trabalho foi o de proporcionar o protagonismo juvenil a partir
de uma escuta sensível e uma relação horizontal, a fim de criar ações para contribuir com
transformações de sentido. Foram assistidos 30 adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
integrantes de uma ONG na cidade de Uberaba. Divididos em dois grupos, os encontros foram
construídos coletivamente, a partir das demandas. Os instrumentos e métodos utilizados partiram da
construção coletiva entre as estagiárias e os adolescentes. Foi possível perceber que o trabalho com
música, vídeos e materiais afetivamente relacionados à vivência dos adolescentes tendem a
possibilitar maior abertura e formação de canais efetivos de comunicação, o que é consonante com
o objetivo. Paralelamente ao grupo, ocorreram atendimentos individuais com demanda espontânea.
Essa modalidade foi nomeada “plantão” e mostrou-se como uma estratégia positiva, que abarcou
aspectos mais sigilosos, possibilitando um olhar mais abrangente sobre o adolescente, promovendo
um estabelecimento maior do vínculo, maior adesão ao grupo e valorização dos encontros, de forma
mais confiante. As ações do grupo propiciaram a inclusão de adolescentes com dificuldades
interacionais e de socialização. Constatou-se, então, que a compreensão do dinamismo que é
peculiar à adolescência foi essencial para que um trabalho significativo e mais próximo dos afetos
dos adolescentes fosse desenvolvido.

CONVERSA FRANCA – CONSTRUINDO ESPAÇOS DE ESCUTA ENTRE PROFESSOR
E ALUNOS

Barbara Spinola Saddy
O projeto “Conversa Franca em Sala de Aula” foi realizado durante três anos em que atuei como
psicóloga escolar de uma instituição privada de educação do Rio de Janeiro. Inicialmente proposto
pela direção da escola, tinha como objetivo principal oferecer aos alunos do Ensino Fundamental
um espaço de discussão sobre conteúdos não contemplados no currículo, mas entendidos como
importantes para a formação humana. Temas como morte, família, diversidade, e sexualidade
deveriam ser abordados pela psicóloga e pediatra da instituição no formato de palestras
informativas, leitura e discussão de livros infantis e sessões de “perguntas e respostas”. Embora
relevante, o projeto assumiria contornos pautados num modelo clínico, uma vez que centrava-se nas
figuras de especialistas – psicólogo e pediatra – conferindo-lhes o lugar do saber, daqueles que
podem “explicar” e “intervir” na turma de alunos. Partindo de uma concepção crítica da psicologia
escolar, compreendemos que o psicólogo escolar deve contribuir para “desnaturalizar” tais práticas
e “descentralizar” os discursos. Seu lugar na instituição ganha os contornos de sua atuação e, por
isso, é essencial que recuse o posto de “especialista” e devolva aos demais membros da comunidade
escolar, o protagonismo nos processos de escuta, tomadas de decisão e compartilhamento de
responsabilidades. Procurei resignificar a demanda junto à equipe e ampliar os objetivos do projeto,
de modo a criar um espaço de troca e estreitamento de vínculo entre os alunos e aqueles com quem
a “conversa franca” é essencial: o professor. O alvo da proposta deixou de ser o indivíduo
descontextualizado – o aluno – para ter como foco os diversos atores da escola e as relações
estabelecidas entre eles. Foram realizados encontros semanais de quarenta minutos de duração com
cada turma, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A presença do professor passou a ser
valorizada e os temas, sugeridos e debatidos por todos os envolvidos. O psicólogo e pediatra, antes
centrais no processo, assumiram um lugar coadjuvante, provocando, apoiando e facilitando
dinâmicas, proposições e diálogos. O resultado do trabalho pôde ser observado na apropriação do
dispositivo por alunos e professores, que passaram a realizar dinâmicas semelhantes para criar
outros espaços e estratégias de diálogo. A “conversa franca” estendeu-se para além da intervenção
do psicólogo no grupo, tornando-se uma ferramenta institucional para promoção de saúde.
Palavras-chave: psicólogo escolar; ensino fundamental; intervenção.

CRIANÇA: A CHAVE DO FUTURO

Maria Débora Oliveira Cruz Alves
Rosiete Pereira da Silva

Este trabalho é o resultado de uma intervenção psicoeducativa realizado durante o Estágio
Obrigatório Específico na Ênfase de Psicologia e Processos Educativos da Faculdade de Psicologia
da Universidade CESMAC. O caráter desta intervenção foi voltado ao desenvolvimento das
Habilidades Sociais, com base em estudos de Del Prette & Del Prette. O público alvo foram alunos
do 2° Ano “C”, vespertino, numa escola da rede pública estadual de Ensino Fundamental, na cidade
de Maceió-Alagoas. Nossa amostra foi composta por 29 alunos com faixa etária entre 7 e 8 anos de
idade, de ambos os sexos. Este trabalho teve como objetivos trabalhar as relações interpessoais;
facilitar a expressão dos sentimentos; exercitar o respeito entre os alunos e toda a escola; diligenciar
as habilidades sociais, em especial a afetividade, criatividade e agressividade. A metodologia
utilizada foi a observação participativa que favoreceu o contato direto das pesquisadoras com o
fenômeno observado, obtendo assim informações sobre a realidade dos escolares em seu contexto
de estudo. A partir das intervenções, constatamos uma diminuição da agressividade, fortalecimento
do vínculo afetivo entre os alunos e uma maior permanência dos mesmos na sala de aula.
Concluímos através deste trabalho de intervenção na escola, que o profissional de Psicologia
quando se compromete socialmente com o seu papel é possível contribuir com a melhoria da
qualidade da educação e da valorização do psicólogo na escola.
Palavras-chave: processos educativos; projeto de intervenção; habilidades sociais.

DANÇA NA PROMOÇÃO DA AUTOESTIMA EM UMA ESCOLA DA AMAZÔNIA

Hannah Blunier
Irani Lauer Lellis

No contexto escolar pode-se dizer que o ambiente é um campo de aprendizagem para crianças,
adolescentes e adultos onde adquirem conhecimentos diversos para o convívio social e formação do
ser humano. A partir dessa constatação é que se faz importante trabalhar a autoestima no âmbito
escolar, já que, autoestima é a valorização positiva que uma pessoa faz de si, fundamental para
adquirir o suporte necessário para lidar com as dificuldades encontradas nas relações dentro do
contexto escolar e social superarando situações do cotidiano. É nesse meio educacional que o
psicólogo colabora para o desenvolvimento do potencial do ser humano. O presente trabalho
objetivou utilizar a dança na promoção da autoestima dos alunos, focando-se no desenvolvimento
de habilidades sociais e interação interpessoal através da expressão corporal. Essa realização do
projeto foi na Escola Onésima Pereira de Barros. Participaram 104 alunos do 1º ano do Ensino
Médio. Foi realizada palestra sobre o tema, dinâmica do espelho, onde o facilitador foi passando um
espelho e pedindo para que cada aluno que quisesse, relatasse o que via refletido e se estavam
satisfeito consigo e caso a resposta fosse negativa foi inserido a pergunta: “O que você mudaria em
si?” e um show de danças. Os resultados foram agrupados em dois momentos: antes e após a
participação dos alunos no concurso sendo verificado grande mudança nas verbalizações nos dois
momentos. Mudança que migraram de verbalizações carregadas de aspectos negativos quanto à
autoestima, englobando defeitos físicos e emocionais para aspectos positivos, tais como: auto
aceitação, persistência e aparência elevada. Concluiu-se que os objetivos foram alcançados, pois,
não apenas suas verbalizações foram positivas em relação a si, mas ainda um aumento de
habilidades sociais e de interações sociais foi observado nas danças e nos alunos durante esse
processo.
Palavras-chave: âmbito escolar; autoestima; psicologia educacional; dança.

DIALOGANDO COM LARROSA SOBRE EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS EM
PSICOLOGIA ESCOLAR

Alexandra Marques Amorim

Essa comunicação assenta-se na busca por pistas de entendimento sobre o que Larrosa sugere em
seu texto, “Notas sobre a experiência e o saber da experiência ”, articulando práticas em Psicologia
Escolar ancoradas numa experiência de dezesseis anos atuando no segmento da Educação Infantil
numa escola particular como diretora. A partir dessa reflexão, trouxe para a cena escolar e atuação
do psicólogo, observações, o currículo oculto e seus atravessamentos na experiência escolar; o
tempo modulando comportamentos, estéticas e práticas escolares e por fim, pensar no percurso
escolar, levantando alguns questionamentos: Se a experiência traz em si a noção de caminho,
percurso e perigo, como possibilitar isso em espaços controlados, normatizados, seriados,
rotulados? Como fazer caber o conflito fruto da relação humana emergir em tempos de mediação,
pacificação, bullying, judicialização da vida, monitoramento on-line sob a batuta da
segurança/confiança
familiar?
A
quem
devemos
nos
reportar
na
relação
escola/criança/família/sociedade? Como distensionar poderes historicamente instituído e
intrinsecamente tramados pelos diferentes papéis assumidos: pai/mãe, consumidor, filho, aluno,
aprendiz, provedor, líder, autonomia, independência, dependência, resistência, (pre)potência,
segurança, controle, liberdade, escola, acolhimento, proteção, casa, serviços prestados,
(in)disciplina? Pensar coletivamente sobre as questões levantadas é um dos objetivos desta
comunicação, em função do grau de complexidade que elas aparecem e se tramam no campo
escolar e na vida, colaborando para a construção de novos caminhos ou antigos caminhos
atualizados nesta reflexão.
Palavras-chave: experiência escolar; tempo; currículo oculto.

DIVERSIDADE E VICISSITUDES DO COTIDIANO EDUCATIVO PARA A PSICOLOGIA
E A EDUCAÇÃO

Leila Dupret

Contribuições e desafios da Psicologia nos contextos educativos. O papel do professor educador:
suas relações com professores, alunos, técnicos em ambientes educacionais; seus princípios teóricometodológicos para a prática educativa; sua concepção sobre o processo de aprender. A escola e
outros contextos educativos como referências para o desenvolvimento humano. Perspectivas sóciohistóricas e a prática em Psicologia nos ambientes educacionais. Conteúdo: Contribuições da
Psicologia para a Educação: A indissociabilidade afeto-intelecto. A noção sócio-histórica de sujeito.
O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. A relação entre o desenvolvimento e o
aprendizado. A noção sócio-histórica de sujeito. Subjetividade social e pessoal. Subjetividade e
processo educativo. O Professor como Agente Socializador: O vínculo professor-aluno e seus
desafios. A interação professor-aluno e o processo de aprender. Desafios da prática educativa para a
Psicologia. A escola como um espaço sócio-cultural. A “natureza” do trabalho do psicólogo.
Recursos Didáticos: Discussões temáticas, a partir do filme “Preciosa”. Comentários sobre textos de
referência. Atividades em grupo.

EDUCAÇÃO INFANTIL E POLÍTICAS PÚBLICAS: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA ESCOLAR

Solange Pereira Marques Rossato
Nilza Sanches Tessaro Leonardo
Geovanio Rossato

Neste texto teórico discutimos sobre as políticas públicas que respaldam práticas da educação
infantil, enfatizando o papel e o compromisso da Psicologia Escolar/Educacional com a temática.
Para tanto, a análise subsidia-se nos constructos teóricos da Teoria Histórico-Cultural, a qual
compreende a criança como ser histórico, social, que mediada pelo outro, pelo mundo da cultura é
capaz de aprender desde o nascimento a experiência humana acumulada. Verificamos que na
história de relações com a infância, temos com a modernidade, o reconhecimento da mesma, em
que o estatuto de indivíduo é deslocado à criança, ou seja, passa a ser tomada como um ser singular,
com identidade e características distintas das do adulto. A esse processo, associam-se formas de
intervenções sociais, escolares, permeadas por práticas de regulação, de controle e, são
estabelecidos padrões de normalidade, de desenvolvimento que delimitam modelos de ensino, de
aprendizagem, de “necessidades”, de condutas. Intervenções aquelas, que historicamente foram e
são respaldadas por ciências como a psicologia, ao estabelecer padrões universais de
desenvolvimento submetidos aos ideais de sociedade, de homem, de adulto-trabalhadorconsumidor, ativo, alienado etc. Assim, são organizadas e implementadas a escolarização infantil e
as políticas que a respaldam, repousadas nas necessidades de “emancipação” da criança, de
desenvolvimento da mesma, de modo a apontar as vivências e condições educativas (e psicológicas)
necessárias para tal. Neste bojo, salientamos que faz-se mister uma Psicologia Escolar/Educacional
crítica, fortalecida por intervenções que desvelem as práticas educativas e as políticas estabelecidas
para infância, sob o exame de que homem e sociedade se quer constituir. Torna-se essencial
contribuir para a construção de uma práxis educativa alicerçada por constructos teóricos que
compreendam o desenvolvimento infantil para além de processos universais, lineares e estanques a
determinadas idades e culturas, das condições concretas, das políticas, das múltiplas determinações
e da dialética que a move.

EDUCADORES INFANTIS: CONHECENDO CONCEPÇÕES SOBRE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Camila Turati Pessoa

O presente trabalho tem como principal objetivo investigar quais concepções educadores infantis
constroem sobre aprendizagem e desenvolvimento humano. Apoiados no referencial da Psicologia
Histórico-Cultural na qual concebe a constituição do ser humano por meio das relações sociais e do
contato com a cultura, torna-se importante conhecer em quais conhecimentos educadores infantis se
embasam ao construírem suas práticas educativas, pois interferem diretamente na constituição das
crianças com as quais trabalham. O psicólogo escolar neste contexto pode assumir papel de
mediador nestes espaços partilhando experiências e construindo novas práticas juntamente aos
profissionais da educação, trabalhando a partir das concepções de cada um. Para isto, apoiados no
referencial da pesquisa qualitativa, foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas com
educadores infantis atuantes na cidade de Patrocínio-MG. De posse deste material, foi realizada
análise inicial buscando compreender as concepções inerentes nas falas de cada um e foram tecidas
algumas considerações, bem como interlocuções entre tais concepções e o referencial teórico no
qual nos apoiamos. Percebemos pelas falas que os educadores ressaltam alguns aspectos eleitos
como importantes para compreender aprendizagem e desenvolvimento, apresentando suas
concepções, oferecendo elementos para pensarmos em quais – e como ocorre este processo –
embasamentos teóricos que sustentam suas atuações. Este trabalho assume relevância ao permitir
conhecer concepções de educadores, buscando melhorias nos processos educativos e permite a
elaboração de futuras intervenções por meio da mediação do psicólogo ao pensar junto a educadores
práticas educativas.

EM BUSCA DA PRÓPRIA IDENTIDADE: PSICÓLOGOS ESCOLARES E
PSICOPEDAGOGOS DA REGIÃO DAS VERTENTES

Dener Luiz da Silva
Maria Margarete Pinto Chaves
Joyce Evelym Gonçalves

Partindo do reconhecimento de que vários profissionais de Psicologia e Psicopedagogia fazem seus
trabalhos e atividades nas cidades pertencentes à Região das Vertentes, Minas Gerais, um grupo
destes profissionais começou a propor reuniões sistemáticas para conhecimento mútuo, troca de
experiências e apoio nas diversas atividades realizadas pelos mesmos. Inicialmente fez-se um
grande encontro ao qual compareceram 15 profissionais, entre psicólogos, pedagogos,
psicopedagogos e 18 estudantes de psicologia e pedagogia interessados nas discussões. Neste
primeiro encontro pautou-se, em conjunto, uma série de necessidades e desafios a serem
enfrentados para que a Psicologia Escolar e a Psicopedagogia possam ser efetivamente valorizadas
e reconhecidas como atuações importantes na atualidade. O presente relato quer apresentar, além
deste momento inicial, os seis (6) outros encontros, melhor definidos como Grupos de Trabalho,
que decorreram ao longo de 2014 e que, através de uma dinâmica própria dos envolvidos no
processo, vem auxiliando na construção da identidade individual e grupal dos profissionais
presentes. Alguns dos elementos que favoreceram a continuidade do processo foram: a) a não
tematização, a priori e como elemento distintivo do processo grupal, da questão relativa às
diferenças teóricas e de atuação, entre os diversos profissionais que frequentaram o grupo; b) a
circulação e variação dos espaços onde ocorreram os encontros, favorecendo a acolhida e
conhecimento dos diversos espaços de atuação destes profissionais e, além disso, da participação de
diferentes estudantes e interessados na temática; c) como consequência da circulação, criou-se um
movimento de descentralização e, sobretudo, um não atrelar o resultado dos encontros ao fazer e à
direção da Universidade; d) a busca na transparência e produção de sínteses dos encontros que
favoreceram a comunicação e entendimento da dinâmica dos encontros em sua totalidade; e) o
reconhecimento, por parte dos integrantes, de objetivos e metas comuns, da consolidação de
parcerias e de uma identidade profissional (reconhecimento e identificação dos próprios limites e
possibilidades). Conclui-se que tal movimento de construção grupal tem se tornado efetivo para a
troca, confrontação e reflexão dos limites e possibilidades profissionais. Além disso, enquanto
estratégia de empoderamento, poderá ser – embora ainda não tenha alcançado totalmente este
objetivo – espaço de produção de uma identidade específica, de disseminação de um olhar próprio
da Psicologia Escolar e Educacional contemporânea e, assim acreditamos, necessário aos
profissionais que trabalham na área da Educação.
Palavras-chave: identidade
Escolar/Educacional.

profissional;

dinâmica

grupal;

empoderamento;

Psicologia

“ENFIM A PSICOLOGIA CHEGOU!”: COMPARTILHANDO UMA EXPERIÊNCIA DE
INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR

Carmen Lúcia Reis
Anabela Almeida Costa e Santos Peretta

Este trabalho visa apresentar uma experiência de estágio profissionalizante em Psicologia Escolar,
oferecido por duas docentes e desenvolvido por quatro alunos estagiários do curso de Graduação em
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Os objetivos do estágio são: habilitar o aluno
estagiário para compreender as múltiplas determinações do processo de escolarização, preparando-o
para planejar e desenvolver estratégias de intervenção em Psicologia Escolar em contextos clínicos
e/ou escolares junto a adolescentes com idade entre 10 e 18 anos; compreender os diferentes modos
de contribuição da Psicologia Escolar Crítica no processo de escolarização de adolescentes;
possibilitar ao estagiário do curso de Psicologia a visualização da atuação do psicólogo escolar no
sentido de contribuir para que a escola seja um espaço potencializador de relações emancipatórias
para todos os envolvidos; estruturar e realizar atividades que possibilitem reflexões e discussões que
articulem conhecimentos da psicologia e o processo de escolarização do adolescente; proporcionar
que o estagiário seja capaz de avaliar o trabalho desenvolvido em psicologia escolar junto a
educadores e alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. As atividades foram desenvolvidas
com professores e alunos do 7º ano de uma escola pública do Ensino Fundamental, Uberlândia/MG.
Este foi desenvolvido nas seguintes etapas: 1) Observação participante, a qual possibilitou conhecer
a organização, o funcionamento, a estrutura, o organograma e as relações interpessoais da escola; 2)
Entrevistas com corpo administrativo e professores que proporcionaram compreender a dinâmica,
as técnicas e as relações presentes no processo educativo; 3) Rodas de conversa com professores e
alunos que promoveram a discussão e a reflexão de temas relacionados ao contexto educacional. A
partir das atividades realizadas, ficaram evidentes os muitos desafios enfrentados por professores e
alunos no cotidiano escolar. Foi notória a importância de que a equipe técnico-administrativa da
escola esteja engajada, presente e envolvida com as questões escolares, no sentido de buscar uma
diretriz comum em relação às ações disciplinares, ao processo pedagógico e às formas de avaliação.
Percebeu-se ainda insatisfação e questionamentos referentes às políticas pedagógicas vigentes e a
relação estabelecida entre a família e a escola. Portanto, a experiência do estágio mostrou que a
Psicologia Escolar pode contribuir no contexto educacional, mediando discussões e ações que
contribuam para ressignificar o papel do professor, a função da escola, a relação entre escolaprofessor-aluno, o processo de aprendizagem significativa.
Palavras-chave: psicologia escolar; ensino fundamental; intervenções em psicologia; rodas de
conversa.

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA: EM DESTAQUE A AFETIVIDADE

Ana Teresa Fernandes Barros
Marilda Gonçalves Dias Facci

A violência na escola está a todo instante sendo revelada pelos noticiários e constantemente o
psicólogo escolar é chamado para auxiliar no entendimento desta problemática. Consideramos que
o processo ensino-aprendizagem configura-se permeado pela afetividade, que envolve tanto
sentimentos de satisfação em relação ao ensinar e aprender, como também envolve sentimentos tais
como frustração, baixa autoestima, tristeza, que levam ao sofrimento psíquico tanto do professor
como aluno. Assim, tendo como referencial teórico a Psicologia histórico-cultural, esta pesquisa
tem como objetivo discorrer sobre a afetividade na relação professor-aluno para verificar de que
maneira isto pode refletir nos casos de violência na escola. Trata-se de um estudo teórico embasado
em revisão bibliográfica. Inicialmente faremos a exposição de alguns aspectos que a literatura traz
em relação à violência na escola. Na sequencia, discorreremos sobre alguns pressupostos da
Psicologia Histórico-Cultural que podem auxiliar na compreensão da temática deste trabalho,
destacando a historicidade os fatos e a necessidade de compreender as relações afetivas que
permeiam o ato educativo. A título de conclusão partimos de uma compreensão de que a violência
está diretamente ligada à forma como as escolas estão estruturadas e as relações nelas construídas, e
consequentemente refletem a estrutura da sociedade de classes. Compreendemos que para o
enfrentamento da violência no espaço intra escolar o sentido do ensinar e do aprender devem estar
relacionados à função social da escola de socialização dos conhecimentos. A atividade pedagógica
deve ser comprometida com a apropriação dos conhecimentos e é importante que a atividade de
estudo seja desenvolvidas no aluno, superando, muitas vezes uma visão estigmatizante que retira do
estudante suas capacidades, sua auto-estima, assim como seu interesse pelo conhecimento, o que
acaba por interferir nas relações sociais na escola, o que pode contribuir para a violência.
Palavras-chave: afetividade; psicologia histórico-cultural; violência na escola; relações sociais;
aprendizagem.
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ESTÁGIO BÁSICO: ABRINDO POSSIBILIDADES DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO
SOBRE O TRABALHO DO PSICÓLOGO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

Anabela Almeida Costa e Santos Peretta
Carmen Lúcia Reis
Apresentação de experiência desenvolvida no Estágio Supervisionado Básico em Psicologia Escolar
e Educacional, oferecido por duas docentes, na Graduação em Psicologia da Universidade Federal
de Uberlândia. Os objetivos do estágio são: proporcionar reflexões sobre os saberes e fazeres em
Psicologia em contextos educativos; conhecer o funcionamento de diferentes instituições que
trabalham com a dimensão educativa; identificar as modalidades de atuação e as temáticas que
circundam o fazer do psicólogo junto à Educação. O estágio é oferecido no 7º período e o trabalho é
desenvolvido com grupo de 15 a 20 alunos, subdivididos em duplas ou trios. Cada subgrupo escolhe
uma instituição que tenha um profissional da psicologia atuando. Esta será visitada durante um
semestre letivo. Privilegiamos trabalhar com um conjunto de instituições diversas, no que se refere
ao público atendido e aos objetivos almejados, tais como escolas de educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, instituições que atendem deficientes e
programas da Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais voltados para
jovens. As estratégias utilizadas são a realização de análise institucional, observação participante no
contexto educacional, acompanhamento da atuação do psicólogo escolar e, dependendo das
especificidades da instituição, desenvolvimento de atividades práticas. Conhecer e vivenciar o dia a
dia de trabalho do psicólogo, bem como os desafios e realizações desse profissional, possibilita que
os estudantes façam articulações teórico-práticas, superem preconceitos e reflitam criticamente a
respeito do trabalho do psicólogo em contextos educativos. Ao longo de todo o processo, vai sendo
preparada uma carta a ser apresentada à instituição no encerramento do trabalho, numa reunião
entre os profissionais desta, as docentes responsáveis pelo estágio e os estagiários. A elaboração do
documento e a leitura deste junto aos profissionais da psicologia que recepcionaram o estagiário
tem se revelado um importante instrumento de reflexão e comunicação que potencializa reflexões
sobre os desafios enfrentados e sobre as contribuições do psicólogo ao campo educacional. Ao final
do estágio, as experiências de cada subgrupo são compartilhadas com os colegas a fim de que
possam ter uma compreensão ampliada sobre as diferentes possibilidades de campos e modos de
atuação em Psicologia Escolar e Educacional.

ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR: INTERVENÇÃO JUNTO A PROFISSIONAIS
Raissa Fernandes de Melo

A história da Psicologia Escolar e Educacional no início foi marcada por um trabalho individualista
e começaram a surgir mudanças nesse cenário através do debate crítico em relação ao fato desse
modelo não corresponder às demandas que a realidade social coloca à Psicologia Escolar. Esta
passa a ser entendida numa perspectiva relacional e institucional, na qual se insere a prática do
psicólogo escolar de assessorar o trabalho coletivo dos atores escolares. Nesse sentido este trabalho
objetiva relatar uma intervenção realizada com os professores e tutores de uma Escola Municipal de
Ensino Fundamental da cidade de João Pessoa e trata-se de um recorte da disciplina Estágio
Obrigatório do curso de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba orientado pela professora
Mônica de Fátima Batista Correia. Inicialmente realizei um mapeamento institucional e a partir do
qual elaborei intervenções as quais foram discutidas a partir da perspectiva sócio-histórica. Foram
trabalhados dois temas com os professores e tutores separadamente. O primeiro abordou as
correntes teóricas e suas repercussões nas práticas pedagógicas. O segundo tratou das habilidades
sociais. Alguns recursos utilizados foram: datashow, debate e dinâmicas. O resultado foi positivo,
pois os encontros se constituíam em espaço de reflexão, discussão e criação de formas de proceder
em relação às dificuldades vivenciadas no cotidiano escolar. Defende-se que o psicólogo escolar
deve oferecer espaços de escuta do professor, de suas práticas e concepções e mediar processos de
apropriação e reflexão crítica sobre as concepções, as quais mediam a prática pedagógica.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; intervenção; profissionais escolares.

FENOMENÓLOGO “DE FORA” OU “DE DENTRO”: VIVÊNCIAS DE SUPERVISÃO EM
PSICOLOGIA ESCOLAR

Dener Luiz da Silva

Apresentam-se vivências de um supervisor de estágio e práticas em Psi. Escolar/Educacional
buscando-se interpretá-las a partir de uma matriz teórico-metodológica fundamentada na
Fenomenologia husserliana e steineana. As práticas e estágios têm se dado em contextos os mais
diversos mas, prioritariamente, em escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio da região.
Parte-se do pressuposto que se pode dispor, na prática cotidiana, de uma postura parcial ou
instrumental da Fenomenologia - aqui denominada 'Fenomenólogo de fora' - focando-se em
aspectos instrumentais que favorecem, admite-se, um entendimento, planificação e execução de
atividades no contexto escolar. Não obstante, descreve-se experiências que queiram assimilar a
postura fenomenológica à totalidade das vivências profissionais - identificado como 'Fenomenólogo
de dentro' - verificando-se e avaliando a sua pertinência para a área da Psicologia Escolar. Tal
aproximação, entre Fenomenologia e Psi. Escolar, será mediada pela descrição de certas vivências,
tendo clareza de que não esgotam, senão iniciam, um possível diálogo.
Palavras-chave: fenomenologia; prática psi. escolar/educacional; supervisão.

FRENTES DE TRABALHO EM PSICOLOGIA ESCOLAR JUNTO A ADOLESCENTES
DE UM COLÉGIO DE APLICAÇÃO

Cláudia Silva de Souza

Este trabalho apresenta um relato da experiência de uma psicóloga escolar junto a alunos de
sétimos, oitavos e nonos anos do ensino fundamental de um colégio de aplicação. O trabalho pautase na abordagem histórico-cultural, a partir da qual se compreende a adolescência como etapa do
desenvolvimento humano que apresenta leis e regularidades específicas, considerando também a
singularidade de cada sujeito, constituída ao longo de sua vida. No cotidiano da escola, percebe-se o
quanto o adolescente valoriza o pensamento, o olhar e a apreciação de seus pares sobre si mesmo,
influenciando tanto a formação do seu autoconceito como das próprias convicções. Ademais,
identifica-se em muitos alunos a expressão de dificuldades de relacionamento entre eles e seus
familiares. Tendo em vista que a principal formação psicológica da adolescência é a autovaloração
ou identidade pessoal, busca-se realizar ações que contribuam para a constituição da identidade do
adolescente, o que se traduz em atividades que privilegiam o desenvolvimento do
autoconhecimento e das relações interpessoais. Nesse sentido, o trabalho em Psicologia Escolar tem
se desdobrado em algumas frentes, tais como a realização de assembleias de classe nos sétimos e
oitavos, nas quais se busca promover o diálogo democrático e o respeito às diferenças entre os
membros que compõe o coletivo da sala de aula. As intervenções psicoeducacionais abordam,
ainda, a temática da afetividade e da sexualidade na adolescência, por meio de encontros semanais
com as turmas dos sétimos anos, nos quais são feitos debates, dinâmicas e reflexões a partir de
diversas mídias. Junto aos nonos anos de ensino, a Psicologia Escolar desenvolve o Projeto de
Orientação Profissional cujos objetivos são estimular o autoconhecimento, problematizar o sentido
das escolhas e ampliar o conhecimento dos alunos sobre as diferentes profissões e mercado de
trabalho. Também são realizados grupos de reflexão, oficinas e orientações psicoeducacionais com
adolescentes a partir das demandas que surgem, cotidianamente. Ressalta-se que todo o trabalho é
desenvolvido com a parceria de docentes das mais variadas áreas de conhecimento da escola e,
frequentemente, busca-se a colaboração da família nas ações realizadas pela Psicologia Escolar.
Palavras-chave: psicologia escolar; adolescência; cotidiano escolar; atuação profissional.

GRUPO DE PAIS – O PAPEL DO PSICÓLOGO NO AMBIENTE ESCOLAR

Simone da Silva Pereira
Rafael Garcia Morcillo Junior

Esta experiência partilhada visa relatar a realização de grupo de pais feita por dois psicólogos em
diferentes momentos de inserção de atuação, compreendendo o período de 2011 a 2014 numa
escola municipal de Ensino Fundamental I, situada na região da Enseada, município de Guarujá,
litoral de São Paulo. Tal grupo de pais compreendia uma das atividades do assessoramento técnico
da Equipe de Apoio Psicopedagógico, da Secretaria de Educação deste município. O projeto surgiu
através de uma proposta de parceria entre a Orientadora Educacional e o psicólogo técnico de
referência local no ano de 2011, teve como alvo prioritário os pais de alunos de 3º e 4º ano em
decorrência da pouca participação destes no desenvolvimento escolar de seus filhos. Concretizou-se
em seis encontros anuais com temas inicialmente levantados pela equipe gestora escolar, que
observou a necessidade de maior envolvimento dos pais no processo educacional de seus filhos. Os
objetivos do grupo de pais eram contribuir para o envolvimento destes no desenvolvimento da
criança, criar um espaço de escuta aos pais e familiares; proporcionar um espaço de relatos de
vivências entre pais/orientadores/psicólogos que os levassem a identificação e posterior empatia
para com as situações colocadas, proporcionando desta forma reflexões significativas, além de
trabalhar a relação interpessoal e familiar. Os encontros foram desenvolvidos através de rodas de
conversas nas quais se realizaram pequenas palestras e dinâmicas de grupo relacionados a temáticas
abordadas. Dentre estas temáticas se encontravam: o desenvolvimento biopsicossocial da criança,
relações familiares, desenvolvimento pedagógico e legislações pertinentes à criança e a escola.
Cada tema incluído, as avaliações da apresentação e seus resultados eram monitorados ao término
de cada ano através de questionário para os pais responderem e durante os assessoramentos à equipe
gestora da escola. O que se observou ao longo deste período foram mães e responsáveis de alunos
mais interessadas pelo funcionamento e contexto escolar e pela educação de seus filhos, a
valorização pessoal através do resgate da autoestima, a reinserção e busca dos pais pela melhoria na
carreira profissional, reconhecimento da garantia de direitos e deveres dos seus filhos, aumento de
vínculos entre pais e filhos e pais com a escola. A roda de conversa neste grupo mostrou-se efetiva
para a troca de diálogos, conhecimentos e reconhecimento de experiências, acolhimento,
socialização e abertura para a crítica e autocrítica. Com base neste trabalho, observamos que a
contínua inserção dos pais no contexto escolar através de grupos e rodas de conversa é um dos
melhores mecanismos para efetivação da participação destes na vida escolar de seus filhos.
Palavras-chave: grupo de pais; roda de conversa na escola; papel do psicólogo.

GRUPO INTERINSTITUCIONAL QUEIXA ESCOLAR- GIQE CONSTRUINDO
ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS ÀS DIFICULDADES DE ESCOLARIZAÇÃO QUE
SE CONTRAPÕEM À MEDICALIZAÇÃO

Alecxandra Mari Ito

O GIQE, surgido do grupo que promoveu o I Encontro Interinstitucional de Atendimento
Psicológico à Queixa Escolar, em 2004, é constituído por psicólogas e psicólogos de instituições
públicas, privadas e do terceiro setor, de vários locais do país, comprometidos com o avanço de
teorias e práticas no atendimento psicológico que incorporem a investigação do processo de
escolarização na compreensão da constituição das subjetividades dos sujeitos. Mantém crítica às
abordagens reducionistas de diagnóstico e atendimento que biologizam e patologizam questões de
outras ordens, desconsiderando o contexto social, histórico e político em que as queixas são
produzidas. O grupo trabalha na proposição de estratégias de enfrentamento aos problemas no
processo escolarização, considerando o contexto em que estes são produzidos e todos os envolvidos
nesta rede de relações (escola, família, crianças \ adolescentes, etc). Assim, busca aprofundar
temáticas relacionadas as condições objetivas da experiência escolar, desnaturalizando-as e
considerando-as nas intervenções psicológicas. Promove estudos, debates, sistematização de
discussões através de publicações e articulações com outras organizações da sociedade civil e
governamentais, visando implementar ações coletivas e de gestão junto ao Poder Público que
venham a contribuir para a melhoria dos sistemas e instituições de Saúde Mental, Educação,
Assistência Social e Terceiro Setor, sendo grandes parceiros o Sindicato dos Psicólogos de São
Paulo, o Sistema Conselhos de Psicologia e outras entidades. Sendo assim, temas que envolvam o
cotidiano escolar e políticas públicas em saúde, educação e da rede de proteção à infância e
juventude têm sido alvos de debates, construções teóricas e intervenção política do GIQE. O grupo
realizou quatro Encontros Interinstitucionais de Atendimento Psicológico à Queixa Escolar, sendo o
primeiro de 2004, participou intensamente no Ano da Educação do Sistema Conselhos e das
Conferências Municipais e Estadual de Educação e recentemente, da construção e debate do Plano
Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Tem atuado nas ações de debates de projetos de lei,
como o combate aos vários “PL da Dislexia”, na cidade de São Paulo. Foi da organização de
eventos como as três edições do Seminário Internacional “A Educação Medicalizada: dislexia,
TDAH e outros supostos transtornos”, em 2010, e o Seminário “Bullying???”, em 2011 e “Como
pensar o fracasso escolar ? Enfrentando as dificuldades de escolarização” em maio de 2015. Atuou
na produção, em conjunto com outras entidades, do livro Medicalização de Crianças e
Adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos,
lançado em 2010. Marca seu posicionamento contra a medicalização da Educação, contrapondo-se a
abordagens que culpabilizam e estigmatizam alunos e suas famílias por suas dificuldades de
escolarização, desconsiderando os funcionamentos escolares e sociais em que estas são construídas.
Busca, por final, promover novas perspectivas de atuação que permitam compreender estes
fenômenos para além do reducionismo individualizante, contribuindo para a construção de uma
prática da psicologia comprometida com seu papel social.

IMPLANTAÇÃO DE TRABALHO EM PSICOLOGIA ESCOLAR NO CEFET/RJ

Henrique Romero Vasquez

Este relato de experiência é sobre uma proposta de trabalho em psicologia escolar em processo de
implantação no Ensino Médio e Técnico do CEFET/RJ. Com a convocação de novos psicólogos na
instituição, observou-se a presença de demandas de trabalho ainda não atendidas. Notou-se que,
apesar de contar com psicólogos no quadro de funcionários, o CEFET/RJ não possuía, até então, um
serviço estruturado de psicologia escolar, o que levou, após muitas discussões, à redação de um
projeto de trabalho. O projeto elaborado visa à implantação de um serviço de psicologia escolar,
numa perspectiva crítica e sócio-histórica, para atender a todo o público do Ensino Médio e Técnico
Integrado e do Ensino Técnico Subsequente. Trata-se da exposição de formas com que o
profissional de psicologia pode contribuir num contexto educacional, sempre pensando em se fazer
entender para os membros não psicólogos da equipe. Entre as propostas de intervenção estavam
grupos de reflexão, ações psicossociais temáticas, atendimento em psicologia escolar, triagem para
encaminhamentos para serviços de psicologia e a orientação profissional. Houve relativa resistência
por parte de alguns dos membros de equipe. Além disso, ainda não está claro a qual setor o
psicólogo escolar ficaria vinculado. Isto demonstra como o espaço da psicologia na escola ainda
está em construção, e como o profissional de psicologia deve sempre estabelecer uma forma própria
de atuação. Como resultado da implantação há a crescente legitimação do papel do psicólogo
escolar na instituição. Durante a futura fase de implementação, espera-se como resultado a
facilitação do diálogo entre os grupos de interesse no espaço escolar, o empoderamento dos sujeitos
para uma subjetivação mais ativa. Concluiu-se que a implantação de um serviço de psicologia
escolar é um processo de longo prazo, e que é crítico para o sucesso do profissional demonstrar a
importância do serviço para os membros não psicólogos da equipe. Além disso, chegou-se a
conclusão de que a integração entre os psicólogos de diferentes áreas da instituição é fundamental
para a ação micropolítica do profissional e para a construção de uma prática articulada. Ficou claro,
também a diversidade de expectativas que outros profissionais têm quanto ao papel (e a
legitimidade) da psicologia na escola.
Palavras-chave: psicologia escolar; ensino médio; ensino técnico.
Financiamento: CEFET/RJ

INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS NO CONTEXTO DE UMA UNIVERSIDADE
FEDERAL BRASILEIRA COM VOCAÇÃO INTERNACIONAL

Alisson Vinicius Silva Ferreira
Rodrigo Daniel Trevizan

Este trabalho tem como objetivo apresentar as intervenções da Seção de Psicologia (Sepsico)
oferecidos aos estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), na
cidade de Foz do Iguaçu (PR) no ano de 2014. As intervenções foram ofertadas aos 1410 estudantes
dos 17 cursos de graduação da Universidade, sendo do Brasil aproximadamente metade dos
estudantes (769) e a outra metade (641) advinda dos demais países da América Latina. A Sepsico
pertence à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis cujo objetivo é propor ações que visem diminuir as
taxas de retenção e evasão da universidade, bem como contribuir para uma melhora qualitativa das
condições de estudo dos discentes. As ações dos profissionais da Psicologia ocorreram nas
modalidades atendimento individual e intervenções coletivas. Na primeira, os profissionais
atenderam: a) dificuldades psicopedagógicas; b) orientação profissional; c) questões relacionadas à
migração e imigração; d) encaminhamentos à rede municipal de saúde; e) demandas psicossociais
diversas, eventualmente em conjunto com as equipes de Saúde, Pedagogia e Serviço Social; f)
participação em discussões políticas e educacionais no âmbito da universidade. As intervenções
coletivas deram-se através de: a) projeto de extensão sobre diversidade sexual, de gênero e étnica;
b) programa de cessação do tabagismo; c) orientação profissional; d) recepção dos calouros; e)
colaboração em projeto de extensão sobre cinema e América Latina. A Sepsico está sendo
consolidada na universidade e tornou-se uma referência aos estudantes como importante ferramenta
de melhoria nas condições de estada na universidade e de qualidade de vida aos estudantes. Foram
atendidos diretamente cerca de 15% dos estudantes, além da comunidade indiretamente
contemplada pelas ações do serviço. Tais experiências na Unila estão em consonância com as
demais Universidades Federais, orientadas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES). Para o ano de 2015, haverá uma ampliação das ações, principalmente no âmbito coletivo,
como por exemplo: a criação de um grupo de trabalho para discutir questões relacionadas a saúde
mental; a promoção de rodas de conversa nas moradias estudantis; a realização de oficinas de apoio
a estudantes com dificuldades acadêmicas; e a composição do Núcleo de Apoio à Acessibilidade e
Inclusão da universidade.
Palavras-chave: psicologia; assistência estudantil; ensino superior.

INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DOS
ADOLESCENTES

Janaina da Silva Matias
Cristiane Alves de Oliveira
Jennyfer Tavares
Flávia Henriques (supervisora)

O presente trabalho realizado com jovens entre 15 e 19 anos estudantes de uma escola da rede
Estadual de ensino em período integral. Teve como objetivo compreender o comportamento do
jovem e suas relações, para através disso propor ações que pudesse auxiliar os alunos a perceber e
melhorar suas relações interpessoais. O trabalho realizado fez parte do estágio obrigatório em
Psicologia Escolar realizados por três alunas do 4° ano do curso de Psicologia, aconteceu de março
a novembro de 2014 na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Antônio Ablas Filho, situada na
cidade de Santos. Para a realização do trabalho e posterior proposta de intervenção, conversamos
com a direção da escola e professores, que citaram alguns temas o principal foi relações
interpessoais. Na época a escola tinha quatro salas de segundos anos, conversamos com os alunos e
propomos que eles escrevessem em uma ficha que assuntos eles gostariam de conversar. Foram
vários os temas escolhidos, entre os mais citados estavam: família (mais precisamente as relações
familiares) sexo e auto-estima.
Realizamos o levantamento dos temas, e com o auxílio de
nossa Supervisora de estágio Flávia Henriques, fizemos um projeto com proposta de discussão em
sala através de leitura de texto, dinâmicas sobre relações interpessoais e auto-estima, ao final nas
apresentações realizávamos a discussão do tema com os alunos. Com relação ao tema sexo,
informamos a escola que a Secretaria de Saúde da cidade de Santos possui um grupo que realiza
palestra sobre o tema nas escolas e sugerimos que os convidassem para falar sobre o assunto com os
alunos.
Após os encontros e realizamos questionário para saber dos alunos se nosso trabalho
tinha feito alguma diferença, e cerca de 90% dos alunos responderam positivamente ao nosso
trabalho.
Palavras-chave: relações interpessoais; autoestima; alunos.

JOGOS DRAMÁTICOS COM CRIANÇAS: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM
PSICOLOGIA ESCOLAR

Bibiana de Azevedo e Souza
Daniela de Figueiredo Ribeiro
Natalia Pereira dos Santos

O presente artigo é fruto da vivência de alunas de Psicologia no estágio de Psicologia Escolar, em
que se usou como abordagem teórico-metodológica a teoria psicodramática, desenvolvida por Jacob
Levy Moreno, em um grupo de oito crianças de uma escola pública localizada na periferia de
Franca. O grupo socioeducativo teve por objetivo primordial trabalhar a estimulação de vínculos
afetivos, podendo, posteriormente, ser dado enfoque à questões afetivas, familiares, sociais e de
convívio grupal. De acordo com a concepção psicodramática, o indivíduo é concebido e estudado
através de suas relações interpessoais, porque ele nasce em sociedade e necessita dos outros para
sobreviver e se desenvolver, daí a importância de se trabalhar com essas crianças dentro do seu
próprio contexto, o qual os influencia e é influenciado por elas. Caberá ao psicólogo, dentro do
contexto escolar, promover a saúde das pessoas vinculadas a este ambiente, visando principalmente
suas potencialidades e buscando desfazer preconceitos e ideologias vigentes. Antes da elaboração
das intervenções, foram realizadas reuniões com os profissionais da escola e visitas familiares na
casa dos participantes para a compreensão do contexto familiar e social de cada um. A partir da
realização das intervenções e dos resultados obtidos foi possível criar um novo olhar para as
crianças e dar voz a elas, facilitando o diálogo entre a tríade: família-escola; família-criança;
criança-escola, e promovendo o desenvolvimento humano e social.

JOGOS E PRÁTICAS PSICOLÓGICAS: CONTRIBUIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO, AFETIVO E SOCIAL

Heloisa Helena Genovese de Oliveira Garcia
Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro

Na perspectiva piagetiana, os jogos possuem um papel fundamental no desenvolvimento da criança
e do adolescente, ao favorecer a superação do egocentrismo tanto no plano cognitivo como no
social. No primeiro caso, contribuem com a construção do pensamento lógico, coerente e reversível,
e, no segundo, com o estabelecimento de relações pautadas na reciprocidade, respeito mútuo e
autonomia. Tornar-se capaz de compreender o valor social das regras, de se submeter
voluntariamente a elas ou de contribuir para modificá-las, é o primeiro passo para o exercício da
cidadania e a participação na vida democrática. Além disso, ao serem jogados espontaneamente,
sem a interferência dos adultos, os jogos constituem um momento de entrega dos jogadores à
atividade por seu valor intrínseco, o que representa um “espaço de folga”, um contraponto às
exigências da vida escolar e cotidiana. Eles também contribuem para o diálogo intergeracional
quando experimentados entre pessoas de diferentes idades, ao exigirem constantes acordos e
regulações entre os participantes. Na prática da Psicologia, o jogo tem sido estudado e utilizado em
diferentes contextos clínicos, educacionais e de formação, com finalidade tanto de diagnóstico
como de intervenção. O presente curso, além de pautar-se no referencial psicogenético piagetiano,
baseia-se na experiência profissional das autoras e de outros membros do GT da ANPPEP
“Desenvolvimento, Saúde e Educação”. Em uma modalidade teórico-prática, tem um duplo
objetivo: 1) discutir o valor dos jogos para o desenvolvimento humano e, desta forma, contribuir
para a prática do psicólogo escolar e educacional e 2) apresentar diferentes possibilidades de
emprego de jogos de regras, visando intervenções em situações grupais e individuais, enfocando de
maneira interdependente as dimensões social (construção da cooperação, da responsabilidade
compartilhada, da descentração, etc.), cognitiva (desenvolvimento de competências e habilidades
cognitivas; diferentes modalidades de aprendizagem; construção de conceitos, etc.) e afetiva
(atitudes favoráveis à aprendizagem, como atenção, concentração, tolerância à frustração,
perseverança, etc.). Para tanto, serão utilizadas duas estratégias principais: vivência e
problematização de situações de jogo pelos participantes e discussão de exemplos relativos às
pesquisas e à atuação das coordenadoras do curso junto a crianças, adolescentes, idosos e outros
profissionais (professores, psicopedagogos e psicólogos). Portanto, o eixo estruturante deste curso
consiste em proporcionar que os participantes experimentem e identifiquem os aspectos discutidos
exercitando diferentes tipos de jogos, contribuindo para uma prática profissional reflexiva,
significativa e comprometida com a dimensão lúdica tão essencial à nossa existência.
Palavras-chave: jogo; construtivismo; psicólogo escolar; psicólogo educacional.

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DO PSICÓLOGO ESCOLAR

Dielem Cristina Oliveira dos Santos
Aline Beckmann de Castro Menezes

A atuação do psicólogo escolar e educacional foi regulamentada como especialidade pelo Conselho
Federal de Psicologia em 2007, contudo, a atuação deste profissional apresenta indefinição, e as
suas práticas nas instituições têm sido criticadas ao longo dos anos. A fim de contribuir para a
definição do papel do psicólogo escolar, este trabalho teve como objetivo realizar o mapeamento de
competências do psicólogo escolar, que seriam a combinação de habilidades, conhecimentos e
atitudes no desenvolvimento profissional. A metodologia de mapeamento de competências tem sido
defendida para diversas atuações profissionais, incluindo a do psicólogo, por possibilitar a
estruturação dessa atuação em descrições claras e descritivas que favoreçam iniciativas de
capacitação de graduandos e de profissionais para atuarem na área. Para tanto foi feito
primeiramente um levantamento bibliográfico em base de dados, e de documentos oficiais,
incluindo artigos publicados nos últimos 15 anos, legislação federal e classista e Projetos Político
Pedagógicos de universidades com notas 4 e 5 no Enade. Em um segundo momento foi feita análise
do material para identificar práticas do psicólogo escolar, as quais foram descritas no formato de
competências profissionais. Foram identificadas 44 competências, dispostas em quatro categorias:
Modelo de Atuação Clínica, referente a três competências; Modelo de Atuação Institucional,
contemplando 28 competências; Modelo de Atuação Institucional Junto ao Aluno, com oito
competências e Competências Pessoais, contendo cinco competências. Os resultados obtidos, tanto
no que se refere ao número de competências e categorias quanto aos tipos encontrados, demonstra a
falta de clareza da atuação do psicólogo escolar, assim como o número de publicações científicas na
última década que procuraram definir a atuação profissional. Acredita-se que esse estudo contribuiu
com a organização e sistematização de competências do psicólogo escolar, mas requer ainda
estudos posteriores para validação semântica e de importância junto a profissionais atuantes na área.
Palavras-chave: mapeamento de competências; psicologia escolar; pesquisa documental; campo de
atuação.
Trabalho desenvolvido com o apoio do Programa PIBIC/UFPA

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL: UMA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM
PSICOLOGIA ESCOLAR

Clara Raissa Fernandes de Melo

Relata-se o mapeamento institucional desenvolvido em uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental da cidade de João Pessoa durante o Estágio Obrigatório do curso de Psicologia da
Universidade Federal da Paraíba no ano de 2013 orientado pela professora Mônica de Fátima
Batista Correia. Objetivou-se realizar esta atividade tendo em vista sua possibilidade de construir
dados acerca da dinâmica institucional e refletir sobre estes, de forma a subsidiar o planejamento e
implementação de ações condizentes às necessidades do contexto escolar. Para isso foram
realizadas durante três meses as seguintes ações e estratégias: análises documentais, como a
proposta pedagógica e regimento escolar e de conjuntura, como as características do contexto
sociodemográfico e político-pedagógico da escola, sua modalidades de ensino, dinâmica de
funcionamento, espaço físico e relação com órgãos reguladores e com a comunidade com o objetivo
de investigar convergências, incoerências, conflitos, avanços nas concepções e práticas expressas no
currículo, nos processos avaliativos e nos planejamentos, contribuindo para análises e
reformulações institucionais. Além disso, realizou-se observação do contexto da sala de aula e de
seus processos e relações em contraponto às observações individualizadas no aluno, entrevistas,
diário de campo, participação das coordenações pedagógicas, acompanhamento dos aspectos
intersubjetivos da relação professor-aluno e das potencialidades do professor. Os resultados
apresentados a seguir derivam dessas ações e de um levantamento realizado com todos os
profissionais da escola sobre as principais dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar e os
aspectos positivos, questionamentos quanto ao processo de ensino-aprendizagem e as temáticas que
gostariam que fossem discutidas. Alguns dos aspectos positivos foram: boa estrutura física,
biblioteca bem conservada, interesse dos professores e tutores, direção pedagógica aberta ao
diálogo. Enquanto os pontos que precisavam de maior atenção foram: indisciplina, desinteresse dos
alunos e desconhecimento quanto a função da maioria dos profissionais, problemas de
relacionamento entre os profissionais, sentimento de falta de apoio pedagógico, reuniões
pedagógicas mal planejadas, projeto político pedagógico desatualizado, ausência da família, lixo no
chão, entre outros. Além disso, os profissionais questionaram como lidar com crianças com
Necessidades Educativas Especiais e com alunos com domínio de conteúdos muito discrepantes em
uma mesma sala de aula. Eles também sugeriram discutir temas como a diferença entre dificuldade
de aprendizagem e distúrbio, indisciplina, sexualidade, reprovação de alunos, a importância da
brincadeira e do brinquedo para a aprendizagem, entre outros. Diante dos dados defende-se a
importância de pesquisas e práticas realizarem o mapeamento institucional em uma duração de
tempo maior e utilizando outras estratégias para conhecer esse contexto de forma mais aprofundada
tendo em vista, que ele permite ao psicólogo escolar sugerir, delinear e coordenar estratégias de
intervenção direcionadas a potencializar o trabalho em equipe, mudar representações cristalizadas e
inadequadas sobre o processo educativo, desenvolver habilidades comunicativas, mediar conflitos,

incentivar a criatividade e a inovação, melhorar a qualidade de vida no trabalho e outras tantas
ações, como contribuição significativa para o funcionamento da instituição.
Palavras-chave: mapeamento institucional; psicólogo escolar e educacional; estágio.

“NA REAL”: METODOLOGIA PARTICIPATIVA E LÚDICA DOS TEMAS
TRANSVERSAIS COM ADOLESCENTES

Carla Náyad Castelo Branco Consta Dantas
Paulo César Borges de Sousa Filho
Jessica Vieira Costa

Trata-se de um plano piloto que objetiva promover a discussão de alguns Temas Transversais,
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, com adolescentes de 14 a 16 anos, alunos do 9º
ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio de uma escola particular de Teresina/PI.
Justifica-se a importância de trabalhar Temas Transversais no contexto escolar, pois a escola exerce
a função educativa de ampliação dos conhecimentos e esclarecimento de preconceitos, fantasias e
informações equivocadas, ajudando, assim, na reformulação de opiniões que permitam tomadas de
decisão conscientes. O projeto, de iniciativa do Serviço de Psicologia em parceria com a Direção da
Instituição, iniciou no ano de 2015, com a temática de Orientação Sexual, por conta de demandas
observadas com os educandos. Utilizou-se a metodologia participativa, que considera a atuação
efetiva dos alunos no processo educativo, envolvendo-os na discussão, identificação e busca de
soluções para trabalhar situações concretas. Realizaram-se dois encontros, até o momento, com uma
média de 200 alunos cada, ambos com duração de duas horas. Os encontros aconteceram no
formato de roda de conversa, simulando um programa de auditório, com a participação de
profissionais especializados na temática (médico ginecologista, jornalista e psicólogo). Além da
roda de conversa, baseada em perguntas norteadoras feitas previamente pelos alunos, utilizaram-se
técnicas lúdicas (jogos e dramatizações) para incentivar a participação dos adolescentes e promover
uma discussão entre os mesmos. Como resultados da atividade, foram observados: o envolvimento
do grupo de forma direta e indireta; buscas individualizadas dos estudantes ao Serviço de Psicologia
para esclarecimento de dúvidas; feedback positivo dos discentes e docentes envolvidos;
repercussões aprovativas na comunidade escolar, através das mídias sociais. O projeto, que está em
sua fase inicial, teve boa aceitação e está sendo avaliado pela direção e coordenação pedagógica,
para seleção de outras temáticas relacionadas ao contexto social\escolar e adaptações quanto a sua
estrutura.
Palavras-chave: adolescência; contexto escolar; metodologia participativa; temas transversais;
educação sexual.

NARRAR E DRAMATIZAR: A ARTE COMO DISPOSITIVO PARA DESLOCAMENTOS
DA POSIÇÃO DE NÃO-APRENDIZAGEM

Jéssica Gil Schossler
Andressa Andrioli da Rocha
Simone Poletto

Este trabalho apresenta a proposta de intervenção de Estágio Básico do curso de psicologia da
Unisinos/RS, realizado em um Serviço de Apoio Especializado - EDUCAS, que atende crianças e
jovens com dificuldade de aprendizagem, bem como suas famílias e escolas. O Estágio Básico tem
o objetivo de inserir os estudantes de psicologia em espaços de atuação profissional e é dividido em
dois semestres: o primeiro para observação, com intuito de conhecer as demandas do local e a partir
das leituras destas propor uma intervenção a ser realizada no segundo semestre de estágio. É um
momento do curso em que os estudantes podem experimentarem-se como profissionais,
contemplando saberes e práticas. O EDUCAS configura-se um espaço que oferece um apoio
interdisciplinar nas áreas de Psicologia, Pedagogia e demais Licenciaturas, comprometido com as
diferentes formas de aprendizagem, busca-se olhar para os sujeitos em sua totalidade, pensando
práticas que possibilitem outras narrativas para os jovens que ocupam uma posição de nãoaprendizagem. Partindo do conceito de posição de não-aprendizagem, que segundo Lopes e Frabris
(2005) é uma posição ocupada pelo sujeito e não uma determinante sobre sua (in)capacidade de
aprender. Desta forma é possível pensar em uma posição de possibilidade, de potência, de modo
que se possa olhar para outros conhecimentos e não apenas para aqueles que são esperados nos
demais espaços que perpassam a constituição destes sujeitos. O grupo de atendimento, que foi
observado durante o segundo semestre de 2014 é composto por cinco jovens com idades entre 10 e
13 anos, encaminhados por escolas da rede pública ou profissionais da saúde. Coordenado por duas
estagiárias, sendo uma da Psicologia e outra de Licenciatura em Letras constituindo-se em uma
prática interdisciplinar, que além dos saberes, conteúdos e técnicas exige diálogo, trocas e ousadia.
Serão realizadas seis intervenções, utilizando como dispositivo elementos artísticos para a criação
de uma peça teatral a ser apresentada para os familiares e os demais sujeitos implicados com
questões relacionadas a aprendizagem destes jovens. Buscando assim possibilitar o reconhecimento
e utilização do corpo como um meio de expressar, a nível de fantasia, alguns sentimentos e
angústias que em outras ocasiões ou espaços são considerados inadequados. Segundo Knobel
(1992) ao entrar na adolescência o jovem passa por um momento de luto pelo corpo infantil,
levando-o à necessidade de ressignificação e elaboração deste lugar que passa a ocupar, visto que as
mudanças são percebidas principalmente através do corpo que se modifica e se insere em um novo
contexto social. Nasio (2009) conceitualiza a diferenciação entre corpo visto, a imagem que vemos,
de nossa silhueta, corpo de investimento externo e que deve responder às exigências sociais, corpo
sentido, que é o corpo pulsional e, por fim, o corpo simbólico ou significante, que pode ser
compreendida como uma síntese das duas imagens anteriores. Busca-se que a peça teatral e os
demais dispositivos possam atuar como facilitadores para que os jovens, professores e seus
familiares construam outras possibilidades acerca do sujeito deste corpo marcado pela nãoaprendizagem.

NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÕES: DISCUSSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E SUA
UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISA

Wanda Maria Junqueira de Aguiar
Elvira Maria Godinho Aranha
Júlio Ribeiro Soares
Virgínia de Oliveira Alves Passos

O mini-curso proposto tem como objetivo apresentar e discutir os Núcleos de Significação como
instrumento para análise e interpretação dos dados em pesquisas qualitativas que tomam como
referencial teórico-metodológico a Psicologia Sócio-histórica, especialmente na área da educação.
Partindo da proposta de Aguiar e Ozella (2006), o diálogo estabelecido com os participantes terá o
propósito de evidenciar a adequação dos Núcleos de Significação para pesquisas que objetivam
estudar a dimensão subjetiva da realidade escolar e, avançando para discussões elaboradas mais
atualmente, enfatiza-se a necessária coerência entre o referencial teórico-metodológico e os
instrumentos de produção e análise de dados (AGUIAR, OZELLA, 2013; AGUIAR, SOARES,
MACHADO, no prelo) de modo articulado com relatos da experiência de pesquisa do grupo
“Atividade docente e Subjetividade”, coordenado pela Profa. Dra. Wanda Maria Junqueira de
Aguiar. Desse modo, aspectos centrais da teoria serão discutidos de maneira aprofundada, sempre
com a intenção de fundamentar o instrumento para análise de dados em foco e sua utilização na
pesquisa. A demonstração prática de como os Núcleos de Significação podem ser usados terá lugar
com a apresentação de resultados de pesquisas desenvolvidas pelo grupo acima citado. Para
finalizar, propõe-se a realização de um exercício de análise com os Núcleos de Significação a partir
de recortes de entrevista disponibilizados pelos coordenadores do mini-curso. Espera-se que esse
seja momento de amplo debate teórico, tanto no que se refere aos aspectos teóricos metodológicos
que norteiam a proposta dos Núcleos de Significação assim como sobre seu potencial de
contribuição para o desvelamento dos aspectos subjetivos que compõem a atividade docente e de
como o estudo dessa dimensão pode contribuir para o avanço da qualidade do ensino nas escolas
brasileiras. Conteúdo: Discussão teórico-metodológica e de utilização prática dos Núcleos de
Significação como instrumento de análise e interpretação de dados.

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E A ATUAÇÃO DO
PSICÓLOGO ESCOLAR

Márcia Santos Vedovato
Camila F. Avila

O atendimento educacional especializado tem como função complementar ou suplementar o ensino
regular por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que
eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua
aprendizagem, ocupando o lugar da educação especial dentro da escola regular. O Decreto 08/2009
criou e regulamentou o AEE sendo complementado pelo Decreto 7611/2011. A educação inclusiva
tem sido tema de várias pesquisas na área da psicologia escolar, esta pesquisa teve como objetivo
específico discutir o papel do psicólogo escolar nas avaliações psicodiagnósticas para a formação
das salas de AEE nas escolas de ensino regular no município de Barretos / SP, garantindo o
cumprimento da legislação supracitada. No ano de 2014 foram encaminhas pela Secretaria
Municipal de Educação para o psicodiagnóstico 152 alunos com problemas de aprendizagem com
idades variando entre 05 a 41 anos. Para as avaliações foram utilizadas ferramentas de uso
exclusivo do psicólogo: aplicação dos testes WISC, RAVEN- Escala Especial e Bender, além de
entrevista com os pais ou responsável, relatório do professor e avaliação psicopedagógica da leitura
e escrita. De forma geral, os resultados sugeriram que a maioria destas crianças não apresentava
nenhum tipo de déficit cognitivo, chegando às séries posteriores sem um diagnóstico adequado e
com a autoestima extremamente afetada por não aprender. Por outro lado, crianças que
apresentaram alguma deficiência foram incluídas no AEE recebendo atendimento preventivo e
intervenção adequados. A partir destes resultados fica evidente a necessidade da atuação do
Psicólogo Escolar, nos psicodiagnósticos psicopedagógicos nas formações de salas de AEE como
um mecanismo de prevenção do fracasso escolar, bem como um importante instrumento de
contribuição no processo de educação inclusiva.
Palavras-chave: AEE; fracasso escolar; psicodiagnóstico; inclusão escolar, educação inclusiva.

O DIÁLOGO E O PRECONCEITO – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA
ESCOLA ESTADUAL NO CENTRO DE SÃO PAULO

Filipe Astorfi da Costa
Roseli Fernandes Lins Caldas
Nathália Marques Perrucci de Aquino

O presente trabalho foi realizado em uma escola pública da zona central de São Paulo, durante o
estágio em Psicologia escolar, no último ano do curso de psicologia. A região em que foi realizado
o trabalho é conhecida pelo forte comércio de roupas e pelo alto índice de imigrantes bolivianos e
africanos, que saem de seus países de origem para trabalharem em empresas de tecelagem e outros
tipos de comércio no Brasil. Muitos dos filhos destes imigrantes são alunos da escola em que foi
realizada a intervenção aqui relatada. O trabalho dos estagiários foi dividido em duas etapas, no
primeiro semestre os estagiários realizaram observações em salas de aula do 1 º ao 3 º ano do ensino
médio, seus objetivos eram, elaborar um Projeto de intervenção a partir das demandas percebidas,
na instituição de ensino. Ao longo das visitas ficaram evidentes algumas voltadas à busca de
informações sobre orientação profissional e a possibilidade da criação de um Grêmio Estudantil.
Entretanto, de modo mais velado, a maior demanda percebida na escola, foi o preconceito que se
manifestava entre os alunos brasileiros e os imigrantes. Tanto nas salas de aula como no pátio do
colégio era nítido observar a exclusão física e verbal que alunos de origem Boliviana e africana
sofriam por parte de alunos Brasileiros. Após doze visitas e observações em sala de aula na
instituição de ensino, os estagiários elaboraram o projeto de intervenção, tendo em vista a aplicação
nas salas do 3º ano do ensino médio, tendo como principais objetivos: a) favorecer a
conscientização sobre o Grêmio Estudantil para trazer a tona aos alunos o sentimento de pertença à
escola, e assim dar voz e possibilidade de participação na escola, buscando a formação de cidadãos
e b) discutir a respeito do preconceito que se fazia presente em muitas relações. Assim, os diversos
temas, de acordo com a demanda de cada grupo, foram trabalhados com as quatro salas do 3º ano.
Foram planejados 12 semanas de atividades, e estabelecido um rodízio onde a cada quinze dias duas
turmas do terceiro ano do ensino médio se encontravam com os estagiários. Dentre as estratégias
para aplicar o projeto foram realizadas rodas de reflexão, debates, documentários e dinâmicas de
grupo. Os resultados foram vistos ao longo do trabalho, por meio da construção de um grupo mais
participativo com maior interação entre os alunos estrangeiros e brasileiros.

O PAPEL DO PSICÓLOGO EDUCACIONAL NA AVALIÇÃO PSICOLÓGICA EM
MOÇAMBIQUE

Vilza Naline Norberto Cassamo

Definir a inteligência é uma tarefa muito difícil, pois, são diversos os pesquisadores que tentaram
descortinar o conceito unitário de inteligência desde os Francis Galton (1869), James Cattell (1890)
e Alfred Binet (1890). Estes foram os primeiros teóricos a tentarem perceber a inteligência através
do uso de testes nas populações, porém os seus estudos acarretaram várias consequências como a
descriminação de crianças nas escolas. Os testes de inteligência, mais conhecidos como testes de
QI, avaliam saberes escolares e não saberes locais. O nosso grande objectivo neste artigo é refletir
sobre o papel do Psicólogo Educacional no contexto moçambicano no uso dos testes de inteligência
em Moçambique. Levantamos essa questão porque uma grande parte da população moçambicana
não é escolarizada, apesar de o ensino primário ser gratuito até a 7ª classe, a outra parte da
população moçambicana que tem acesso a escola, só entra em contacto com livros escolares a partir
dos 6 anos de idade. Por essa realidade, nos gostaríamos de refletir sobre as vantagens e
desvantagens do uso dos testes de inteligência no contexto moçambicano. Baseamos essa reflexão
na nossa experiência como docente e psicologa educacional que vivenciamos as duas realidades:
uma usando um teste de inteligência e outra através da filosofia do Curso oferecido a docentes da
Universidade Pedagógica pela Universidade de São Paulo, o programa de Orientação a Queixa
Escolar que possui outra posição em relação à avaliação psicológica das crianças.
Palavras-chave: inteligência; cultura; escolarização; Moçambique.

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR

Letícia Segretti
Vanessa Lacerda Modesto Negromonte Nogueira
Cintia Ferreira Pereira
Daniel Sa Roriz Fonteles

A atuação do psicólogo escolar parece ainda ser uma incógnita para alguns profissionais da área da
educação, logo, clarificar o papel do psicólogo no contexto escolar ajudaria a esclarecer as
possibilidades e limites desta atuação. Diante de tal demanda, a presente pesquisa objetiva
caracterizar a atuação do psicólogo escolar em seu cotidiano; bem como entender o papel deste na
inter-relação escola-família e seu papel frente à inclusão de alunos com deficiência. Para tanto,
foram realizadas entrevistas com três profissionais da área, sendo todos consultores em escolas, já
tendo também trabalhado diretamente em escolas como psicólogo. A análise dos dados se deu a
partir da transcrição das gravações das entrevistas, utilizando-se da análise de conteúdo por temas.
Os trechos das falas dos entrevistados foram organizados sob os seguintes temas: Função do
Psicólogo; O Psicólogo Idealizado; Testes Psicológicos na Escola; Abordagem Clínica versus
Abordagem Escolar; Inclusão Escolar; e Intervenção do Psicólogo. Os dados levantados na pesquisa
evidenciam a necessidade de conscientização da real função que o psicólogo educacional deve
exercer, sobretudo por parte de outros profissionais na escola. Um dos papeis relevantes do
psicólogo, presente na fala dos entrevistados, é de proporcionar o bem-estar entre todas as partes
que formam a instituição escolar, através do acolhimento de queixas, investigação das mesmas, com
a proposição de intervenções, fazendo encaminhamentos, quando necessário. O psicólogo, portanto,
é um profissional necessário à escola, tendo papel relevante no apoio às questões acadêmicas e
humanas.

O PSICODRAMA COMO INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA
ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gabriela Souza Granero
Daniela de Figueiredo Ribeiro

Este trabalho tem como objetivo retratar a prática do psicólogo escolar por meio de um estágio
realizado em uma escola municipal de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Foi realizado
um grupo psicodramático com os alunos indicados pela própria escola, de idade entre 6 á 11 anos,
conduzidos por estagiárias do 8 semestre de psicologia, e supervisionado por uma docente. Nesse
estágio, além dos encontros realizados semanalmente, as estágiarias realizavam visitas domiciliares
para compreenderem o contexto social e as queixas familiares, além de observarem os alunos em
sala de aula e conversarem com professores, buscando uma descristalização do olhar sobre as
crianças a quem eram atribuídos problemas. O estágio tinha como objetivo problematizar as queixas
escolares e familiares, promovendo a socialização desses alunos por meio de atividades lúdicas,
buscando diminuir o rótulo de fracasso escolar e promovendo o bem estar e potencialização das
crianças. A prática do psicólogo se deu por meio de encontros grupais, considerando a subjetividade
porém afastando-se do modelo clinico assistencial. Por meio desse estágio trabalhou-se as questões
inter-psiquicas, levando em conta o contexto social dos alunos, como a família, a sala de aula, os
professores. Além disso, as estágiárias de psicologia mantinham contanto com os professores,
diretores, coordenadores e funcionários, trabalhando, sempre que possível, questões institucionais.
Palavras-chave: psicologia escolar; psicodrama; etnografia; desenvolvimento humano e social.

O PSICOLOGO ESCOLAR E A ASSESSORIA ESCOLAR: ENCONTROS E
POSSIBILIDADES

Janaína Aparecida Silva Lopes

Os desafios encontrados pelo psicólogo escolar para compor a equipe multidisciplinar da escola são
muitos e vão desde a falta de conhecimento da comunidade escolar a cerca das possibilidades de
atuação desse profissional, até a ausência de leis que regulamentem a profissão nessa área. Apesar
das dificuldades encontradas que, por muitas vezes, inviabilizam um maior número de psicólogos
no interior das escolas, a assessoria em psicologia escolar tem sido uma alternativa encontrada,
possível. Desse modo, nosso objetivo é apresentar como trabalho do psicólogo escolar na assessoria
de uma escola, por meio de projetos de prevenção à queixa escolar, pode contribuir para ampliar
suas possibilidades de atuação. Para realização desse trabalho foi necessária a participação e o
envolvimento de toda equipe pedagógica. Nesse caso, as versões acerca da queixa escolar foram
importantes meios de reflexão e ação entre os envolvidos. O psicólogo durante esse processo é parte
da equipe pedagógica e auxilia na busca dos meios possíveis de intervenção às queixas. A atuação é
considerada breve, focal e inclui a potencialização daqueles ligados diretamente à escola como
direção, coordenação, professores, pais, alunos e demais funcionários. Como resultado, é
considerável o reconhecimento do papel do psicólogo escolar por parte da escola e da comunidade
após a conclusão do trabalho. Logo, novas possibilidades de interlocução desse profissional com
sua área de trabalho são abertas oportunizando diferentes possibilidades de sua inserção no espaço
escolar.
Palavras-chave: assessoria escolar; psicólogo escolar; escola.

O PSICÓLOGO NA INCLUSÃO ESCOLAR: TEORIA E PRÁTICA

Daniel Sa Roriz Fonteles
Mariana Ferreira Peres Moreno
Arthur Cruz Serraino
Tatiane Azevedo Gandra
Jessica Dias Fermino
Marianne Aparecida Martins
Fernanda Nicolini Von Pfuhl
Matheus Santana Michelino
Carla Kitz

Esta pesquisa tem como objetivo descrever o papel do Psicólogo, quanto às suas atividades práticas,
no contexto da inclusão escolar, e a partir disso, fazer uma comparação com o que é proposto pela
teoria. A inclusão escolar é o ato de acolher e possibilitar a integração de todos os alunos, sem
exceção, respeitando e convivendo com as diferenças de cada um, garantindo a todos o direito à
educação. Nesse sentido, o papel do psicólogo no processo de inclusão é o de mediar as relações
afetivas, educacionais e sociais, bem como explicitar e compreender as demandas e expectativas
sociais, institucionais e individuais. Três psicólogos que trabalham no contexto de inclusão escolar
participaram da pesquisa. A coleta dos dados foi feita através de um roteiro de entrevista
semiestruturada, sendo as entrevistas gravadas e transcritas. Quanto à análise dos dados, foi
realizada uma verificação do conteúdo das gravações das entrevistas e procedeu-se uma análise
temática de caráter qualitativo. Os temas abordados foram separados em três: Papel do Psicólogo;
Teoria e Prática; e Inclusão, sendo analisados conforme a fundamentação teórica levantada. Os
resultados da presente pesquisa apontam para uma discrepância entre o papel do psicólogo proposto
na teoria e o que ocorre na prática.

O TRABALHO DO PSICÓLOGO EDUCACIONAL NO CONTROLE DA ANSIEDADE DE
CADETES AVIADORES

Giselle Modé Magalhães

A experiência aqui compartilhada aconteceu em 2013 e 2014 na Academia da Força Aérea (AFA),
sediada na cidade de Pirassununga – SP, local de formação dos oficiais aviadores, intendentes e
infantes que ocupam os cargos oferecidos pela Força Aérea Brasileira (FAB) por todo o território
nacional. O cadete, posto que ocupa o estudante dentro da AFA, vive em regime de internato e,
além das atividades acadêmicas, recebe treinamento militar durante os quatro anos de formação
para tornar-se Oficial da FAB. São diversos os fatores que geram ansiedade no cadete aviador
dentro desta instituição de ensino superior, dentre os quais destaca-se o início das atividades
pedagógicas voltadas ao voo. Em 2012, dentre os 198 cadetes que iniciaram a fase de pré-solo, 44%
apresentaram ansiedade elevada interferindo negativamente no desempenho da pilotagem militar.
Tal situação motivou, dentre outras intervenções do psicólogo educacional, a realização de um
acompanhamento psicológico em grupo para controle da ansiedade pela Seção de Psicologia do
Corpo de Cadetes da Aeronáutica. A escolha pelo trabalho em grupo encontra respaldo no
referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural, a qual supera a dicotomia indivíduo-grupo,
compreendendo tal relação de forma dialética e afirmando o grupo como mediador entre o
indivíduo e a sociedade. À medida que os participantes do grupo compartilham suas experiências e
compreendem as determinações sociais de suas atitudes, espera-se a ampliação de seu campo
perceptual e o aperfeiçoamento do seu autocontrole. Sendo assim, a possibilidade de auxiliar na
aprendizagem do voo e melhorar a qualidade de vida do cadete justificaram esse trabalho. Em 2013
foram realizados 2 grupos com 20 aviadores cada, e em 2014 foram 5 grupos, também com 20
aviadores cada. O trabalho contou com 10 encontros semanais de 2 horas de duração e os conteúdos
trabalhados por meio de técnicas de dinâmica de grupo foram organizados sob a diretriz de seis
eixos: Autoconhecimento; Autocontrole; Trabalho; Motivação; Informação Profissional;
Planejamento de vida e de estudo. Ao final foi realizada uma avaliação, na qual foi possível
constatar os efeitos positivos do trabalho para os cadetes: aumento do autoconhecimento, ambiente
favorável à troca de experiências, e possibilidade de expor suas ideias sem repreensões. Após o
primeiro voo solo, os cadetes avaliaram novamente o trabalho e relataram melhoras no controle da
ansiedade. Tais avaliações confirmaram a hipótese de que um acompanhamento psicológico voltado
para o controle da ansiedade melhora o aproveitamento das práticas pedagógicas destinadas à
aprendizagem da pilotagem militar.

O TRABALHO INTEGRADO COM PROFESSORES, ALUNOS E FAMILIARES:
RELATANDO EXPERIÊNCIAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL

Thaís Cristina Gutstein Nazar

Esta experiência refere-se à atuação do Serviço de Psicologia em um município de pequeno porte,
localizado no interior do Paraná, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Direção, APM´s,
educadores, familiares e alunos. O Serviço atende duas escolas municipais- um Centro de Educação
Infantil e uma Escola Básica do Ensino Fundamental- anos iniciais, sendo que em ambas são
realizados projetos direcionados à profissionais da educação, familiares e alunos. Os projetos
iniciaram no ano de 2013 e cada qual apresenta objetivo e metodologia específica, e em cada ano
são priorizadas as necessidades das escolas. O Projeto Família na Escola tem por objetivo estreitar
as relações entre a escola com as famílias, atendendo possíveis necessidades educacionais. Em cada
reunião formulada com os professores procura-se atender a demanda de cada classe. Dessa forma, o
projeto é realizado em rodas de conversa com pais, conforme cronograma, com duração de 1h a
1:30 min. Participam das atividades o (a) professor regente da turma, a coordenação pedagógica e
os pais. Também contempla palestras com as famílias e encontros recreativos. Ao todo, no ano, são
realizados 43 encontros com as famílias (34 na escola básica e 09 na creche). O Projeto Dialogando
na Educação tem como objetivo a formação continuada dos professores e demais profissionais da
educação com temáticas direta ou indiretamente relacionadas ao desenvolvimento e aprendizagem
do educando. Os encontros são realizados bimestralmente, conforme cronograma, com temas
indicados nas avaliações realizadas pelos professores tais como Estilos de Liderança de professores,
Educação Inclusiva, Ética, Desenvolvimento da criança, Prevenção à violência, Aprendizagem e
Desenvolvimento, Saúde Mental, Qualidade de Vida, entre outros. São realizados 05 encontros
durante o ano, com duração média de 4hs presenciais, e com indicações de leituras complementares,
totalizando com atividades semipresenciais. O Projeto Semeando Valores foi criado atendendo as
necessidades e sugestões dos pais e professores. O projeto tem o objetivo de trabalhar valores
importantes para a convivência na sociedade, com alunos em parceria com professores e equipe
pedagógica. O projeto é dividido por turmas e anos de escolaridade com atividades lúdicas e
informativas em encontro específico bimestral, sendo sugeridas atividades para os professores que
considerarem importantes e pertinentes a continuidade de trabalhar o tema em sala de aula durante o
bimestre. Consideram-se critérios de avaliação para melhorias conforme o trabalho realizado no
bimestre, sendo premiadas anualmente as turmas que integrarem a continuidade conforme o
comprometimento da turma, melhorias na convivência, redução de conflitos, realização de tarefas
escolares, cooperação, amizade, rendimento acadêmico, entre outros. Procura-se reduzir conflitos e
indisciplina e potencializar o comportamento moral como disciplina, responsabilidade, amizade,
cooperação, polidez, altruísmo entre outros. Além destes projetos, o trabalho de avaliação
psicoeducacional, apoio focal ao funcionário, realização de pesquisas, acompanhamento
psicoeducacional, orientação a pais, parcerias e orientações com professores e equipe também são
realizados. Os resultados estão sendo alcançados conforme objetivos, sendo que as famílias estão
participando mais da vida escolar dos filhos, a equipe pedagógica e os professores apresentam
interesse no trabalho e as crianças motivam-se a participar das propostas.

OFICINA DE RÁDIO COMO INTERVENÇÃO NA PRÁTICA DO PSICÓLOGO
ESCOLAR

Roseli Fernandes Lins Caldas
Milena Klinke

O presente Trabalho foi desenvolvido durante o estágio obrigatório em psicologia escolar no último
ano de Graduação em Psicologia. O estágio se deu em uma Escola Estadual da rede pública a fim de
proporcionar o contato direto à instituição e às práticas do psicólogo escolar. Diante disso, este
trabalho tem como objetivo partilhar a experiência vivenciada no estágio que, a partir de observação
e análise da demanda da escola, desenvolveu, em segundo momento, uma proposta de intervenção.
Foram realizadas oficinas semanais de produção coletiva de comunicação por meio do rádio, na
perspectiva da educomunicação. Essas oficinas pretendiam assegurar o direito à comunicação a
adolescentes e trabalhar, por meio da produção de rádio, temas ligados à juventude, além de
desenvolver a constituição e fortalecimento de grupo e a reflexão sobre a forma de se relacionarem
uns com os outros e com o espaço da escola. Durante três meses, ocorreram encontros semanais
com o segundo ano do ensino médio, durante o horário de duas aulas de português. Nesses
encontros os alunos assistiram documentários, fizeram rodas de conversa e se organizaram para
pensar, preparar e gravar programas de rádio quinzenais com gravadores.Com essa ação, foi
possível notar que por meio da produção coletiva de comunicação, adolescentes tem muito o que
dizer sobre juventude e que, à medida que dizem o que sentem e pensam refletem sobre si, sobre o
outro, sobre o espaço da escola e sobre a forma de viver que juntos estabelecem. Portanto, é
possível considerar que a ação do psicólogo escolar pode proporcionar, numa perspectiva dialética
de afeto, experiências que levem em conta as relações estabelecidas na instituição e que possam
contribuir tanto para a reflexão dessas relações como para o fortalecimento de novas.

ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR: INTERVENÇÃO QUE CONSIDERA A
DIMENSÃO SOCIAL DA SUBJETIVIDADE

Alecxandra Mari Ito
Valeria Campinas Braunstein

A Orientação à Queixa Escolar é uma modalidade de atendimento psicológico breve e focal a
crianças e jovens que enfrentam dificuldades em seu processo de escolarização, desenvolvida no
Instituto de Psicologia da USP, cuja fundamentação teórica que a orienta, considera a concepção da
constituição do indivíduo na relação com o outro de modo singular. É uma intervenção Clínica e
Escolar/Educacional. Esta perspectiva de atuação surgiu na necessidade de romper com práticas
que, por um lado desconsidera a constituição do indivíduo no bojo das relações grupais e
institucionais em um tempo social determinado e por outro, quando as intervenções institucionais,
relegam a singularidade das queixas escolares em um segundo plano, temendo o
superdimensionamento dos aspectos individuais em detrimento dos institucionais. Realiza-se o
atendimento de todos os principais envolvidos na rede de relações que produz e mantém ou
aprofunda a queixa, geralmente, criança/adolescente, pais e escola. No encontro das diferentes
versões surgidas, a queixa é historicizada e problematizada e novos olhares são construídos.
Considera-se as diversas dimensões da mesma e suas mútuas determinações, do sofrimento
individual aos atravessamentos institucionais e sociais. Pensar o cotidiano da sala de aula tem-se
revelado fundamental, assim como o resgate da potência de cada um dos implicados. Perguntas e
instrumentos próprios têm sido desenvolvidos. A relação entre a busca de modalidades de
atendimentos psicológicos que considerem os determinantes sociais, institucionais e históricos, na
investigação e na intervenção, e o compromisso social da Psicologia, na superação da
patologização, judicialização e medicalização, constitui a fundamentação deste minicurso.

ORIENTAÇÃO A QUEIXA ESCOLAR: PRÁTICAS TRANSFORMADORAS, NO
ENFRENTAMENTO DOS ASPECTOS ÉTNICO-RACIAIS SUBJACENTES

Valeria Campinas Braunstein

O atendimento clínico a crianças e adolescentes que sofrem e estão paralisados em função de suas
dificuldades no processo de escolarização deve levar em conta toda a rede de relações da quais estas
emergem – geralmente, a criança/adolescente, a escola e a família. O objetivo do trabalho é a
movimentação de tal rede no sentido do desenvolvimento de todos os seus participantes e não a
mera adaptação do “aluno problema”. Para isto, determinantes histórico-sociais devem estar
incluídos na análise e na intervenção na queixa escolar, tal como as questões étnico-raciais.:
Embora, a ciência psicológica avance nas discussões acerca dos padrões ideológicos que subjazem a
apreciação da diversidade humana, constata-se que a legitimação social e a internalização de alguns
valores, implica significativamente na constituição da subjetividade provocando sentimentos de
desvalia ou mais valia em indivíduos e grupos. Entre os aspectos que compõe a riqueza da
diversidade humana, ressaltamos como foco as diferenças étnico-raciais na escola e nos debruçamos
sobre os efeitos de tais diferenças. As Leis 10.639/03 e 11.645/08, recomendam a inserção e a
valorização da cultura afrodescendente e indígena no conhecimento escolar, mas, ao contrário disso,
dissemina-se no contexto escolar, um conhecimento que apresenta a população negra com
características de servidão, incapacidade e selvageria e a hegemonia dos padrões europeus como
referência de bons valores. Ao propagar uma cultura ideologicamente eurocêntrica que privilegia
valores estéticos e culturais não condizentes com o perfil da população brasileira, a instituição
escolar torna-se cúmplice de uma situação que pode levar a parcela de população negra e
afrodescendente, a sentir-se pouco identificada com os padrões apresentados e, portanto
desvalorizados. A demanda de queixas escolares e o sofrimento psíquico advindas das diferenças
raciais que permeiam as relações intramuros escolares devem ser tratados institucionalmente. O
psicólogo observa e analisa o contexto e busca estratégias que levem a reflexão dos parâmetros
institucionais e a desconstrução da idéia de menos valia sobre a população negra, conjecturando
sobre como e porque, o trato das diferenças raciais, resulta em exclusão escolar, e como enfrentará
as queixas escolares intervindo institucionalmente e individualmente. Pretende-se então apresentar
ao práticas voltadas ao enfrentamento de queixas onde os aspectos étnico-raciais são aspectos
relevantes para a produção das queixas, experiências de cunho institucional, no ensino superior e
experiências de atendimento clínico. A primeira desenvolvida na UNIP- Universidade Paulista e a
segunda no IPUSP, setor de Orientação à Queixa Escolar.
Palavras-chave: psicologia escolar; queixa escolar; racismo.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO E
VULNERABILIDADE SOCIAL

Carmen Lúcia Reis
Adriana Rosa Borborema

O trabalho de Orientação Profissional se caracteriza por ser um processo de facilitação e
ressignificação da escolha profissional na vida do indivíduo. Porém, nota-se uma grande elitização
desse recurso, sendo o mesmo utilizado mais comumente por jovens de classe média alta que visam
ingresso em cursos universitários. Partindo do pressuposto que a orientação profissional visa criar
possibilidades para uma transformação da realidade social, através de uma ampliação das formas do
sujeito pensar, sentir e viver o mundo que o cerca, destaca-se a importância de se desenvolver um
trabalho neste sentido com jovens que vivem em condições de risco e vulnerabilidade social, ou
seja, jovens que não possuem, ou pouco possuem, acesso a bens materiais e bens de serviço, tais
como: saúde, educação, informação e lazer. A partir dessas concepções formou-se um grupo de
O.P. com 15 jovens entre 12 e 24 anos residentes de áreas de alto índice de criminalidade da cidade
de Uberlândia/MG, que fazem parte do Programa de Controle de Homicídios - FICA VIVO!, do
governo de MG. O grupo foi organizado em 8 encontros, nos quais foram trabalhadas temáticas de
autoconhecimento, perspectiva de futuro, planejamento de vida. Foi observado que os jovens
participantes são muito criativos e a maioria já possui algum caminho que deseja seguir
profissionalmente, porém se encontram ainda muito infantilizados e possuem muitas marcas do
insucesso escolar. Mas apesar disso, apresentam um discurso que coloca a escola em um lugar de
destaque para o sucesso profissional, além de dúvidas sobre seu próprio futuro. Diante disso,
reforça-se a importância da Orientação profissional enquanto recurso para as políticas públicas
sociais, defendendo, a partir da perspectiva Histórico-Cultural, uma reformulação/ampliação das
práticas de OP, de forma que possa atender toda a sociedade de acordo com suas necessidades,
principalmente com relação a classes menos favorecidas economicamente.
Palavras-chave: orientação profissional; práticas sociais; vulnerabilidade; risco social.

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE ESCOLA RURAL SOBRE DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Tassiane Cristine Santos de Paula

Este estudo tem como objetivo identificar os fatores atribuídos por professores à dificuldade de
aprendizagem de seus alunos em oito escolas rurais de uma rede municipal de ensino do interior
paulista. Foi aplicado um questionário semiestruturado em grupo de professores por unidade escolar
(média de cinco professores por escola). A partir das respostas foram identificadas as seguintes
categorias: (1) Infraestrutura, (2) Alunos, (3) Família e (4) Equipe escolar, divididas em duas
subcategorias: (a) favoráveis à aprendizagem e (b) desfavoráveis à aprendizagem. Foram ainda
identificadas as sugestões para melhorar o desempenho dos alunos. Dos principais resultados
destacam-se como favoráveis à aprendizagem a Infraestrutura (nº reduzido de alunos, escola
pequena e recurso pedagógico) e Equipe Escolar (possibilidade de trabalho em equipe,
comprometimento, respeito e harmonia). Como desfavoráveis à aprendizagem também a
Infraestrutura (sala multisseriada e falta de espaço físico), Alunos (a ausência de perspectiva de
futuro e a defasagem escolar) e Família (ausência de apoio e baixa escolaridade dos pais). Sugestões
para melhorar o desempenho do aluno incluíram a capacitação para os professores, parceria da
família com a escola, atendimento especializado para alunos com dificuldades de aprendizagem e
proposta de trabalho que estimule os alunos a conceber uma melhor perspectiva de futuro através
dos estudos. A partir dos fatores apresentados, analisa-se como importante a atuação do psicólogo
escolar nos eixos Escola, Família e Aluno, incluindo: o Diálogo com os Educadores visando
contribuir com maior compreensão do processo ensino aprendizagem, estabelecimento de parcerias
e valorização do docente; reflexões com familiares sobre o papel social da escola e da família, bem
como aspectos significativos da interação entre pais e filhos; e com os alunos práticas que os
conduzam na descoberta de seu potencial de aprendizagem.

PERFIL DOS ALUNOS ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO: ÁREA RURAL E URBANA

Tassiane Cristine Santos de Paula

Esta pesquisa foi realizada em seis escolas urbanas e oito rurais de uma rede municipal de ensino do
interior paulista com o objetivo de analisar as solicitações para encaminhamento e/ou orientação
para o profissional de psicologia, advindas de professor de sala regular, coordenador pedagógico e
direção, referentes às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Dos casos encaminhados pelas
escolas da área rural as queixas indicam que aproximadamente 60% apresentam defasagem idadesérie e acentuada dificuldade de aprendizagem, 25% problemas de ordem emocional, e 15% com
problemas de comportamento. Já as queixas das escolas de área urbana indicam que cerca de 80%
dos alunos encaminhados apresentam dificuldades de aprendizagem associada a problemas
comportamentais/emocionais, 20% problemas específicos de ordem comportamental/emocional e
de relacionamento que não interferem diretamente na aprendizagem. Proporcionalmente ao número
de escolas analisadas em cada área, as escolas rurais apresentam maior número de queixas
específicas relacionadas à defasagem idade-série e dificuldade de aprendizagem, comparada às
escolas urbanas, onde as queixas de dificuldades de aprendizagem aparecem associadas à falta de
interesse e problemas de ordem comportamental (ex.: indisciplina, agitação, agressividade e relação
interpessoal). As escolas rurais também apresentam maior número de queixas de ordem emocional
(dificuldade de adaptação escolar, imaturidade, insegurança, isolamento), quando comparada às
escolas urbanas, na qual se destacam os problemas de comportamento e relacionamento. Nesta
perspectiva há de se considerar a atuação do psicólogo escolar junto aos professores por meio da
formação continuada trabalhando conteúdos sobre o desenvolvimento e aprendizagem, bem como
questões sobre relações interpessoais que permeiam o processo educativo.

PERSPECTIVES OF INTERVENTION IMPLEMENTATION IN MEXICAN SCHOOLS

Anita Sohn McCormick
Laura Beth Frame

The practice of school psychology in Latin America is very different from what we know and
consider mainstream in the US and other developed countries. In a world that is rapidly globalizing
in all areas, a better understanding of what is accepted practice in some Latino countries is critical
for school psychologists that are working more frequently with first generation and immigrant
Latino children in US schools. This presentation provides information regarding the implementation
of a variety of interventions within four Mexican schools and their acceptance within the school. A
team of graduate students conducted observations, created interventions, and evaluated these
supports during a study abroad experience to Mexico. School Psychology in Mexico: Interventions
for Students in Diverse Settings Overview: Latinos presently constitute the largest minority group
in the United States, representing approximately 17% of the population (U.S. Census Bureau,
2011). This number is expected to continue to increase dramatically, reaching 29% of the U.S.
population by 2050 (Passel & Cohn, 2008). Given this anticipated rise, it is critical for school
psychologists working in the US to expand upon their knowledge of culturally-appropriate
techniques to support Latino students. Additionally, many practitioners are engaged in the
increasing provision of services to students outside of the United States. Although services exist in
broad form within as many as thirty countries (Oakland, 2003), limited information is available
regarding their provision in Latin America. Furthermore, international school psychology is
generally restricted to special needs populations rather than focusing on primary prevention and
interventions (Oakland, 2003). The present paper will describe the creation, implementation, and
evaluation of various interventions (from classroom wide positive behavioral supports to single case
intervention) in four educational settings (public school, special needs setting, residential facility for
abused children and an elementary private school) located in central Mexico, which were
implemented by graduate students from a large university during a study abroad experience.
Information will benefit attendees who work with or have a special interest in Spanish speaking
students, both within the United States and Latin America and especially have an interest in
developing culturally appropriate and acceptable interventions.

PLANTÃO PSICOLÓGICO NA ESCOLA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA COM
PROFESSORES

Artur Bruno Fonseca de Oliveira

O Plantão Psicológico, de forma geral, se constitui numa modalidade de atendimento psicológico, o
qual se completa em si mesmo, realizado em um ou mais encontros sem duração fixada ou
pactuada, objetivando receber qualquer pessoa em crise com o intuito de ajudá-la a compreender
melhor a emergência dessa crise e, se necessário, encaminhá-la a outros serviços. Diante disso, o
presente trabalho objetiva suscitar reflexões acerca da prática do plantão psicológico no contexto
escolar. Na escola, existe uma complexa rede de relações multifacetadas e práticas cuja
compreensão amplia e instrumentaliza o profissional da Psicologia a melhor lidar com as queixas
escolares que podem ocorrer inclusive (e não somente) por demanda individual, espontânea e
emergente. A pesquisa é um relato de inserção em uma escola da rede pública de ensino onde foi
possível desenvolver o Plantão Psicológico com alguns docentes da instituição. Trata-se, portanto,
de uma pesquisa qualitativa ancorado na perspectiva crítica em Psicologia Escolar e na Psicologia
Histórico-Cultural de Vigotski. O Plantão Psicológico se constituiu numa ferramenta central que
pôde ser utilizada para oferecer aos professores um espaço de ressignificação de si e de suas
práticas. Se constituiu também num espaço em que eles puderam experimentar novas
possibilidades, dando vazão à expressão do potencial criativo. Esse espaço pôde colaborar na
promoção de condições que levaram à emancipação do professor e, portanto, a possibilidade de que
esse profissional contribua com a emancipação dos alunos. Vale lembrar que os plantões se
constituíram em atendimentos individuais, mas sempre contextualizados com as observações feitas
do universo da pesquisa, a escola pública, e do professor em atividade. O olhar multireferencial para
as problemáticas trazidas pelos docentes corroborou para que houvessem intervenções coerentes.
Além disso, colaborou para que as mudanças construídas naquele espaço tomassem corpo e
extravasassem para além dos limites da sala de atendimento e repercutissem no ambiente escolar e
no aprendizado do aluno. O trabalho foi realizado pelo Laboratório de Subjetividade e Saúde
Mental (LADES) da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Palavras-chave: plantão psicológico; psicologia histórico-cultural; trabalho docente.

POSITIVE PSYCHOLOGY AS A MENTAL HEALTH APPROACH IN SCHOOLS:
CURRENT PERSPECTIVES

Lisa Guerrero
Melissa Gonzalez

Over the years, there has been an international increase in the amount of scholarship being done on
positive psychology (Kristjánsson, 2012; Lopez et al., 2006), which has placed a focus on
understanding positive aspects of human development. In its inception, psychology had three
missions: (1) curing mental illness, (2) making the lives of all people more productive and fulfilling,
and (3) identifying and nurturing high talent (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). However, the
field has primarily adopted the disease model and focuses on mental illness; we know more about
how negative emotions promote illness than about how positive emotions improve health (Gable &
Haidt, 2005; Seligman, 2002). Positive psychology has been defined as the study of positive
experiences, character traits, and the institutions that cultivate them (Mongrain & AnselmoMathews, 2012). While the interest in positive psychology is currently at its highest, the research is
divided in its findings. There has been evidence on what is termed the happiness advantage: people
with more positive emotions and better subjective well-being are more likely to be more resilient,
better at securing jobs, more productive, more perseverant, have better moods, more success, and
better physical health (Achor, n.d.; Seligman et al., 2005). However, others criticize positive
psychology with faulty research designs and overlapping concepts with other more established areas
of psychology (Friedman & Robbins, 2012; Kristjánsson, 2012). Despite the heavy arguments
against positive psychology, many of its advocates call for its implementation in schools. This
presentation will share relevant research in support of this approach and strategies for school
psychologists in supporting mental health in the schools through a positive psychology approach.
Keywords: positive psychology; schools; mental health.

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO DF

Camila Moura Fé Maia
Cintia de Araújo Matos

No âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o psicólogo escolar atua, prioritariamente,
no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA). Este serviço constitui-se como um
apoio técnico-pedagógico, composto por Pedagogo e Psicólogo, que tem por objetivo a promoção
da melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem por meio de ações institucionais,
como proposto pela Orientação Pedagógica deste Serviço. Esse trabalho visa relatar a experiência
das autoras que atuam neste serviço desde 2012, e, dessa forma, dar visibilidade a diferentes
possibilidades de atuação do psicólogo escolar na rede pública de ensino. Dentre essas
possibilidades, destacamos: a atuação na coordenação intermediária do SEAA, na Regional de
Ensino; a formação profissional das equipes; participação em um grupo de trabalho para pensar
políticas públicas de educação; e a avaliação psicológica contextual e mediada nas situações de
queixa escolar. O que se aventa aqui é que, o psicólogo escolar, engajado com uma educação de
qualidade para todos, pode ter uma atuação ampliada que reforce o compromisso com a
transformação social das realidades escolares. Essa atuação é pautada no referencial históricocultural de Vygotsky, na teoria da subjetividade de González Rey e nos referenciais da atuação da
Orientação Pedagógica do SEAA que nos auxiliam a compreender a complexidade envolvida nas
concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, o trabalho é realizado no
âmbito da comunidade escolar, envolvendo os profissionais da educação, a família e os estudantes,
buscando compreender os múltiplos fatores envolvidos nas situações de queixa escolar para que, de
forma colaborativa, sejam construídas soluções criativas para tais situações. A partir dessas
experiências emergentes, como conceituado por Albertina Mitjans Martinez, é possível identificar
indícios de um movimento de transformação de práticas tradicionais em psicologia escolar, no
âmbito da SEDF, em especial a potencialização de espaços de problematização e reflexão. Diante
do exposto, ressaltamos a importância de se apresentar esse tipo de prática emergente na tentativa
de fomentar discussões que possibilitem ampliar a visão acerca da prática do profissional psicólogo
escolar.
Palavras-chave: psicologia escolar; práticas emergentes; políticas públicas.

PRÁTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA-ESCOLA: AVALIAÇÃO E
DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO

Keilla Rebeka Simões de Oliveira

A aprendizagem pode ser definida como um processo contínuo de construção do conhecimento
realizada por parte do aluno. No decorrer do processo de aprendizagem podem surgir algumas
dificuldades. O psicólogo se constitui um profissional que, ao intervir nas situações de queixa
escolar, pode atuar de forma a potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Neste sentido,
o presente resumo consiste no relato de um trabalho de avaliação e diagnóstico psicopedagógico
realizado na Clínica-Escola de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, como parte de um
estágio supervisionado, este teve como foco o atendimento psicopedagógico de crianças que
apresentavam queixas escolares. A avaliação e o diagnóstico psicopedagógico tiveram como
objetivo identificar as possíveis fraturas no processo de aprendizagem e conhecer as relações
estabelecidas entre as crianças e o conhecimento, a fim de posteriormente elaborar um plano de
intervenção. Ressalta-se que, na perspectiva de avaliação adotada, o foco não são os sintomas, mas
a investigação multidimensional dos fatores que podem estar relacionados com as dificuldades.
Assim, a avaliação envolveu a investigação das dimensões afetiva, social, cognitiva e pedagógica
do processo de aprendizagem. Para isso, foram utilizados os seguintes instrumentos: Entrevista
Operativa Centrada na Aprendizagem (EOCA), Técnica Pareja Educativa, Avaliação da
compreensão leitora de textos expositivos, Provas Operatórias piagetianas, Problemas de Raciocínio
Lógico Matemático, Teste de Desempenho Escolar (TDE), Provas de Avaliação do Processo de
Leitura (PROLEC) e Testes Projetivos (Figura Humana, Família e Prospectivos). Paralelamente à
aplicação dos instrumentos, conversava-se com a criança acerca da sua história e vivência escolar,
buscando compreender suas concepções sobre as possíveis dificuldades encontradas. Além disso,
trabalhava-se com jogos (Cara a Cara, Senha, Jogo da Memória), procurando observar seu
raciocínio, capacidade de atenção, como organiza informações e toma decisões. Realizavam-se
também visitas às escolas, a fim de investigar junto aos profissionais presentes neste contexto
(psicólogo escolar, docentes, coordenadores e diretores) a história escolar do avaliando, seu
desempenho, participação em sala de aula e sociabilidade, além de levantar as concepções e práticas
destes profissionais acerca da referida queixa. Desse modo, o diagnóstico psicopedagógico foi
elaborado após a avaliação das habilidades e dificuldades dos avaliandos, e envolveu o uso de
provas e testes, bem como a investigação e análise das informações fornecidas pela criança, pais e
profissionais da escola. A partir da realização da avaliação e do diagnóstico psicopedagógico,
elaborou-se um plano de ação para a intervenção nas questões que estavam relacionadas com a
queixa. Vale ressaltar que, no trabalho de avaliação e diagnóstico desenvolvido buscou-se romper
com um modelo de patologização da queixa escolar que atribui as causas das dificuldades escolares
unicamente à própria criança ou sua família, e desconsidera o contexto social e de relações no qual
a criança encontra-se inserida. Enfatiza-se que no processo de avaliação psicopedagógica deve-se
observar todas as dimensões envolvidas na produção da queixa escolar, inclusive questões escolares
e relacionais.
Palavras-chave: estágio; avaliação e diagnóstico psicopedagógico; queixa escolar.

PRÁTICAS INVENTIVAS NA ESCOLA

Jerusa Achado Rocha
Sabrina Alessandra Grigor
Luiza Machado Pontes
Isabella Maria Sancho de Andrade

Esse trabalho relata a experiência de uma ação de extensão universitária numa escola pública em
instituição especializada em deficiência visual no Rio de Janeiro. O projeto, que iniciou em março
de 2014 e continua em andamento, teve como proposta principal trabalhar na expansão das
potencialidades dos alunos utilizando grupos-oficinas de arte. Com esse dispositivo pretendíamos
contribuir para a ampliação dos domínios cognitivo e afetivo dos discentes por meio de diferentes
formas de expressão, além de provocar problematizações no corpo docente a respeito das práticas
escolares. Utilizando como método a pesquisa-intervenção, habitamos o território escolar de
diversas maneiras: nos pátios, nos corredores, no refeitório; acompanhando as turmas em sala de
aula e promovendo reuniões com a equipe pedagógica e coordenação; e por fim realizando
encontros com os alunos nas oficinas artísticas denominadas como Práticas Inventivas. As oficinas
ocorreram semanalmente para todos os alunos de 3º e 4º ano da primeira fase, sendo que com um
grupo diferente a cada quinze dias, misturando os alunos cegos, que usam o recurso do braile, com
os de baixa visão. Criação de personagens com sucata, contação de histórias, experimentação com
instrumentos musicais, e expressão corporal fizeram parte das atividades propostas nas oficinas.
Acompanhamos ao longo do processo algumas mudanças referentes ao comportamento dos
participantes que se estenderam para além das oficinas. Em reuniões com os professores foram
relatadas melhorias na capacidade de elaborar redações, de se expressar verbal e corporalmente. Um
dos nossos maiores desafios foi manter o vínculo com a equipe pedagógica de forma que as oficinas
não ficassem isoladas do restante das atividades que aconteciam dentro da instituição. Procuramos
não focalizar nossa intervenção apenas em questões específicas de cada aluno, de maneira
individualizante, procurando voltar nosso olhar para todas as relações que ocorrem na escola. Com
esse intuito percebemos a importância de manter um contato direto com os professores, demonstrarse aberto a sugestões, troca de informações e conhecimento; ter olhar e escuta diferenciada; estar
atento aos interesses dos alunos para a construção de vínculo entre eles e a equipe do projeto.
Portanto, acreditamos que a construção de laços tanto com os educadores como com os alunos, e a
realização do trabalho em parceria com a equipe pedagógica, sejam recomendações importantes
para a atuação do psicólogo escolar.
Palavras-chave: psicologia escolar; grupos-oficina; arte; deficiência visual; pesquisa-intervenção.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO ECONÔMICA

Irani Lauer Lellis
Iani Dias Lauer Leite
Hannah Blunier

Durante o processo de desenvolvimento a mediação da família e da escola, mostra-se como fatores
indispensáveis na construção do pensamento e da conduta econômica, formados pelas crianças. A
escola mostra-se como os primeiros contatos de relações sociais fora da família, contribuindo na
formação de consumidores pensantes e críticos. A proposta de elaborar uma intervenção escolar
surgiu a partir da observação realizada por estagiários de psicologia escolar de uma universidade da
Amazônia, ao depararem-se com o gasto em supérfluos como doces e jogos pelos alunos de uma
escola municipal de Santarém. O trabalho objetivou evidenciar o papel da escola na educação do
pensamento econômico de seus alunos, criando um programa de intervenção econômica nas
escolas. Foi realizado um programa interventivo de socialização econômica nas salas de aulas com
alunos entre nove e doze anos, abordando temas relacionados a direitos e deveres do consumidor,
desenvolvimento sustentável, dinheiro e orientação econômica. As principais técnicas utilizadas
foram: Painéis para representar o mercado, dinheiro de brinquedo para as crianças realizarem suas
compras, vídeo sobre Sustentabilidade; confecção de cartazes evidenciando a relação entre
propaganda e consumo, realização de um mini supermercado montado a fim de possibilitar
atividades de compra e venda objetivando o consumo responsável. Os principais resultados
demonstraram que este tipo de experiência contribuiu para a compreensão, mesmo que parcial, dos
instrumentos e estratégias eficientes em relação à melhor maneira de investigar e intervir na
educação econômica das crianças verificando a necessidade de novas propostas educativas
sistemáticas que resultem em uma alfabetização econômica de valor para os alunos, possibilitando a
essas crianças acesso aos elementos que lhes permitiram entender o sistema financeiro no qual estão
inseridas. Conclui-se que as práticas pedagógicas inseridas de maneira lúdica nas questões
econômicas são fundamentais para a formação dos futuros consumidores.
Palavras-chave: educação econômica; práticas pedagógicas; contexto escolar.

PRÁTICAS PREVENTIVAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Delite Conceição Rocha Barros Lemos

Como sabemos, a inserção do Psicólogo Escolar e Educacional, ainda não se faz presente em todas
as escolas, contrariando a real necessidade deste profissional no espaço escolar (Del Prette, 2007).
Outra realidade igualmente importante é o desconhecimento do que seria a atuação do Psicólogo
Escolar e Educacional no cotidiano escolar, considerando a complexidade e dinâmica educacional
(CFP, 2013; PATTO, 2000;SOUZA, 2005). Para tanto nos propomos neste minicurso discutir as
práticas preventivas, plenamente possíveis no cotidiano escolar na Educação Infantil e Ensino
Fundamental, posto se encontrarem em desenvolvimento no serviço de psicologia escolar (Apoio
Escolar Santa Clara) de uma escola filantrópica da cidade de Teresina no estado do Piauí, que existe
há mais de 15 anos e possui em seu quadro de funcionários 15 psicólogos e 7 estagiários de
Psicologia, atuando no cotidiano escolar da Educação Infantil ao Ensino Médio.
Palavras-chave: atuação do psicólogo escolar e educacional; práticas preventivas no cotidiano
escolar; educação infantil e ensino fundamental.

PRÁTICAS PSICOLÓGICAS NA ESCOLA ESPECIAL

Luanna Freitas Johnson

A educação inclusiva é um movimento mundial que se coloca como um dos grandes desafios
enfrentados pelo sistema educacional o qual, por sua vez, é considerado um dos meios mais eficazes
para a consolidação da inclusão das pessoas com deficiência. Os atores escolares são protagonistas
nesse processo. Considerando, então o importante papel do psicólogo neste processo, esta pesquisa,
de cunho qualitativo, analisou as práticas psicológicas desenvolvidas para a inclusão do aluno com
deficiência no ensino regular, em duas escolas especiais de Porto Velho/RO por meio de entrevista
com quatro psicólogos. Os dados revelaram práticas fundamentadas na abordagem clínica,
abordagem já consolidada ao longo da história da Psicologia. As práticas adotadas pelos
profissionais sugerem ter sua origem no caráter clínico e individual dos currículos de formação que
centralizam os problemas de aprendizagem no próprio aluno e na deficiência diagnosticada. Tal
quadro, evidencia uma emergência para a construção de novos paradigmas de atuação do psicólogo
escolar diante do desafio da inclusão. Nesse sentido, o psicólogo da escola especial necessita rever
sua atuação objetivando construir práticas psicológicas que não compactuem com a negação do
caráter histórico-cultural da subjetividade, e que revelem concepções de práticas inclusivas que
ofereçam às pessoas com deficiência a oportunidade de se apropriar do mesmo saber escolar que
seus colegas sem deficiência.
Palavras-chave: psicólogo escolar; educação especial; inclusão escolar.

PROJETO "ENCONTROS", CONSTRUINDO DIÁLOGOS ENTRE A PSICOLOGIA E
EDUCAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carmedite Moreira Santos Silva
Klessyo do Espirito Santo Freire

Contemporaneamente, a atuação de psicólogas(os) educacionais/escolares tem sido cada vez mais
demandada pela sociedade em diversos espaços educativos. Este cenário, além de fortalecer o
compromisso destas(es) profissionais com as questões da educação, intensifica a necessidade de
reflexões mais aprofundadas sobre a própria práxis científico profissional, através de conhecimentos
que possibilitem a apropriação dos temas tratados no campo educacional. É nesse contexto que
surge em março de 2014 o Projeto “Encontros", elaborado pelo Grupo de Trabalho Psicologia e
Educação (GTPE) que compõe a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de
Psicologia 03-BA. Este tem como público alvo psicólogas (os) e estudantes de psicologia, e
objetiva: promover espaços de diálogos sobre temas da psicologia e sua interface com a educação;
Congregar profissionais que atuam nas diversas áreas/espaços educacionais; Contribuir com a
formação dos estudantes nesta área; Divulgar a prática de psicólogas(os) educacionais/escolares;
Utilizar as mídias sociais para socializar conteúdos produzidos nos encontros. A fim de atingir os
objetivos propostos, o projeto promove mensalmente palestras, rodas de conversas e cine debates na
sede do CRP-03. Foram realizadas até o momento cinco rodas de conversa e um cine debate que
versaram sobre os temas: psicologia, educação e diversidade sexual; A formação em psicologia e a
sua influência na atuação da(o) psicóloga(o) escolar; Educação e inclusão; Violência na escola;
Medidas socioeducativas e o cine debate com o documentário “Casulo”. Através desses eventos, foi
possível aproximar o GTPE dos profissionais da psicologia educacional/escolar, articular com
entidades da psicologia/educação e dialogar com profissionais e estudantes de outras áreas. A
experiência do projeto tem evidenciado ainda a predominância do modelo clínico tradicional na
atuação e formação da(o) psicóloga(o) educacional/escolar, o que enfatiza a importância de espaços
de articulação e discussão sobre a psicologia educacional/escolar à luz de uma perspectiva crítica no
Sistema Conselhos, bem como em outros espaços para os quais o projeto tem sido convidado. Dessa
forma, espera-se contribuir para a formação e atuação de profissionais engajados na transformação
social que a educação em parceria com a psicologia pode propiciar.

PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO: DIMENSÕES DA CLÍNICA NO TRABALHO COLETIVO
E INSTITUCIONAL

Rosane Braga de Melo
Renata Mendes Guimarães Geoffroy

Sabe-se que qualquer discussão acerca da clínica no ambiente escolar constitui um campo minado
entre psicologia, psicanálise e educação. Isto porque, a partir dos anos 1980, inicia-se um
movimento de crítica a uma concepção clínica, individualizada, centrada no aluno ou na família,
como explicação para o fracasso escolar. A herança oriunda da aliança entre a psicologia e a
pedagogia no Brasil, qual seja, uma significação clínica que é negativa por produzir patologização
e, consequentemente, segregação e exclusão, foi extensamente discutida e não há porque negá-la. O
trabalho coletivo e institucional coloca-se como diretriz clara na atuação do psicólogo na escola.
Por outro lado, divulga-se amplamente estudos psicanalíticos sobre o fracasso escolar enquanto
inibição intelectual do sujeito. Se quaisquer das duas polarizações seriam limitadas em suas
considerações, pois não se pode considerar todo fracasso escolar como resultado do sistema
educacional ou todo fracasso escolar como inibição intelectual do sujeito, como saber do que se
trata em cada caso de “fracasso” escolar? O presente trabalho objetiva o redimensionamento do
conceito de clínica, haja visto que alguns estudos apontam uma articulação possível entre a clínica e
o trabalho institucional, no campo da saúde e da educação. Através das contribuições advindas do
campo da psicanálise, coloca-se em questão, em diferentes experiências de pesquisa e intervenção
em escolas, a polarização individual-coletivo no conceito de clínica, a exclusão do sujeito nos
discursos e as relações intrínsecas entre o poder e o saber. Tais discussões têm revelado a
impotência e consequente angústia com a qual convivem educadores e a necessidade de
aprofundamento e reflexão a partir de estudos de caso. A aposta consiste nas diversas formas de se
trabalhar com o discurso psicanalítico nas instituições, sem necessariamente aplicar o setting
analítico, pois o que caracteriza a psicanálise não é o formalismo prático, mas seu rigor ético.
Palavras-chave: psicanálise; educação; clínica; ética.

PSICOLOGIA DA ARTE E PSICOLOGIA ESCOLAR: ARTICULAÇÕES NA
PROMOÇÃO DE PESQUISAS E INTERVENÇÕES

Vera Lucia Trevisan de Souza
Lilian Aparecida Cruz Dugnani
Ana Paula Petroni

O presente minicurso se propõe a oferecer subsídios à discussão sobre a pesquisa e a atuação do
psicólogo na escola, no que diz respeito aos pressupostos teóricos e metodológicos que
fundamentam essas práticas e aos instrumentos e signos dos quais lança mão em sua atuação na
promoção do desenvolvimento dos diferentes atores escolares. Ressaltamos os afetos e a arte na
medida em que os primeiros, de acordo com a perspectiva teórica e metodológica por nós adotada –
Psicologia Histórico-Cultural – encontram-se na base de toda ação e pensamento humano; e a arte
que, sustentada na Psicologia da Arte proposta por Vigotski a partir do conceito de vivência
estética, oferece importantes contribuições à compreensão de seu potencial na constituição de novos
modos de relações entre as pessoas. Reporta, também, a intervenções e pesquisas que se utilizam de
diferentes expressões artísticas, chamadas por nós de materialidade mediadora, visto serem
elementos mediadores que possibilitam o acesso à subjetividade dos sujeitos, favorecendo a sua
expressão e promovendo a ampliação da consciência de alunos e educadores de escolas públicas
municipais e estaduais. Isso tem nos permitido sistematizar formas de atuação que possibilitem o
acesso a emoções e sentimentos, e que resultem em configuração de novos sentidos, visto colocar
os sujeitos para refletirem sobre algo que está fora das situações que vivenciam no cotidiano e cujo
caráter aberto e simbólico funciona como um espelho que reflete seus sentimentos e pensamentos
sobre dada temática. Utilizando-se do método dialético, os procedimentos de pesquisa constam de
intervenções que têm como instrumentos expressões artísticas de várias naturezas, tais como,
atividades de leitura de imagens, poesias, contos, filmes, dança, teatro e audição de música, e que
visam colocar os sujeitos em contato com seus modos singulares de ser e pensar sobre a realidade
investigada – as práticas e relações escolares. O contato com a arte tem promovido vivências que
levam à configuração de novos sentidos e à ampliação da consciência dos sujeitos professores,
alunos e gestores, o que tem afirmado a plausibilidade deste procedimento para a realização de
pesquisas e intervenções no campo da psicologia escolar. Conteúdo programático A constituição do
sujeito na perspectiva da Psicologia Histórico-cultural: o desenvolvimento das funções psicológicas
superiores; Psicologia da Arte; O método dialético nas pesquisas; Pesquisa e intervenção em
Psicologia Escolar.

PSICOLOGIA DA ARTE E PSICOLOGIA ESCOLAR: TRILHANDO CAMINHOS DE
PESQUISA E INTERVENÇÃO

Ana Paula Petroni
Lilian Aparecida Cruz Dugnani
Vera Lucia Trevisan de Souza

O presente minicurso se propõe a apresentar subsídios à discussão sobre a pesquisa e a atuação do
psicólogo na escola, no que diz respeito aos pressupostos teóricos e metodológicos que
fundamentam essas práticas e aos instrumentos e signos dos quais lança mão em sua atuação na
promoção do desenvolvimento dos diferentes atores escolares. Ressaltamos os afetos e a arte na
medida em que os primeiros, de acordo com a perspectiva teórica e metodológica por nós adotada –
Psicologia Histórico-Cultural – encontram-se na base de toda ação e pensamento humano; e a arte
que, sustentada na Psicologia da Arte proposta por Vigotski a partir do conceito de vivência
estética, oferece importantes contribuições à compreensão de seu potencial na constituição de novos
modos de relações entre as pessoas. Isso tem nos permitido sistematizar formas de atuação que
possibilitem o acesso a emoções e sentimentos, e que resultem em configuração de novos sentidos,
visto colocar os sujeitos para refletirem sobre algo que está fora das situações que vivenciam no
cotidiano e cujo caráter aberto e simbólico funciona como um espelho que reflete seus sentimentos
e pensamentos sobre dada temática. Utilizando-se do método dialético, os procedimentos de
pesquisa constam de intervenções que têm como instrumentos expressões artísticas de várias
naturezas, tais como, atividades de leitura de imagens, poesias, contos, filmes, dança, teatro e
audição de música, e que visam colocar os sujeitos em contato com seus modos singulares de ser e
pensar sobre a realidade investigada – as práticas e relações escolares. O contato com a arte tem
promovido vivências que levam à configuração de novos sentidos e à ampliação da consciência dos
sujeitos professores, alunos e gestores, o que tem afirmado a plausibilidade deste procedimento para
a realização de pesquisas e intervenções no campo da psicologia escolar.
Palavras-chave: arte; psicologia escolar e educacional; psicologia histórico-cultural.

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E INTERVENÇÃO

Rosângela Schuster
Suzana Feldens Schwertner
Denise Fabiane Polonio

Partindo do pressuposto que o psicólogo, por muito tempo, foi conhecido nas escolas como aquele
que tinha somente a função de diagnosticar, este trabalho propõe desconstruir esse paradigma, visto
que a atuação da Psicologia na Educação tem sofrido inúmeras transformações. O objetivo deste
trabalho é relatar uma intervenção com alunos de 8ª série realizada no ano de 2012, a partir da
proposta da disciplina de Psicologia e Instituições Escolares I e II, da Univates. Essa intervenção foi
realizada numa escola pública do interior do Rio Grande do Sul, ao longo de cinco encontros, com
duração de uma hora, por meio de atividades pré-estruturadas, tais como rodas de conversas,
produções escritas e vídeos elaborados pelos alunos. Foram possibilitadas discussões a respeito das
relações que os alunos estabelecem com a escola e como isto interfere na construção de seus
sonhos, bem como suas relações familiares e criação de vínculos. Partindo de autores como Kupfer
e Aquino, que abordam o papel do psicólogo na instituição escolar, esse trabalho possibilitou-nos
pensar sobre o papel deste profissional como promotor de saúde, já que a concepção de saúde
ampliada tem íntima relação com a educação. Naquele momento, percebeu-se que os alunos se
encontravam em sofrimento por decorrência da separação que ocorreria no final do ano, já que a
maioria deles iria para o mercado de trabalho, afastando-se da escola. Apresentavam dificuldade de
relacionamento entre eles e com os professores. Através da intervenção realizada, foi possível
fortalecer os vínculos, criando uma nova visão sobre a escola e o modo de relacionar-se com ela.
Ao final, os alunos se mostraram confiantes de suas potencialidades, o que, certamente, fomentou a
aprendizagem. Para nós, acadêmicas, esse trabalho proporcionou conhecer e participar do universo
escolar, compartilhando sonhos e fortalecendo potencialidades, aprendendo ainda mais sobre as
possibilidades de atuação do psicólogo na escola.
Palavras-chave: psicologia escolar; estudantes; promoção de saúde.

PSICOLOGIA EDUCACIONAL: ANTIGAS QUESTÕES, NOVAS DEMANDAS, OUTROS
OLHARES

Rosana Magalhães David
Ana Paula Batalha Ramos

O presente trabalho tem como propósito tecer algumas reflexões sobre a inserção do psicólogo no
contexto escolar frente às demandas do mundo contemporâneo. Entendemos que a escola é um
espaço privilegiado para trabalhar questões que envolvem o universo do jovem (WALLON,1975,
1995; LA TAILLE,1984, 2003; LA TAILLE & CORTELLA, 2005; LURIA,2001; BOCK, 2001),
tanto no aspecto cognitivo como nos vários outros que compõem o desenvolvimento humano e
marcam essa fase (COLL, 1992, VYGOTSKY, 2000 ). Desse modo, dedicamos esse trabalho a
tecer um relato de nossa experiência com grupo focal, tendo como cenário uma escola particular do
Rio de Janeiro, um grupo de estudantes do Ensino Médio e temas selecionados – Ética e Cidadania,
Sexo e Sexualidade, Distúrbios Alimentares e Mídia e, Drogas e Violência - como mobilizadores de
pesquisa e debates. Nesse sentido, apostamos que as contribuições da Psicologia Educacional
(FREITAS, 2000; ANTUNES, 2003, LEONTIEV,2004), do ponto de vista teórico-prático, podem
oferecer subsídios para o profissional que atua no contexto escolar com vistas a proporcionar aos
jovens um espaço de reflexão em relação aos fatos que circulam no seu o cotidiano.
Palavras-chave: psicologia educacional; cotidiano escolar; ensino médio.

PSICOLOGIA ESCOLAR: DESAFIOS PARA UMA FORMAÇÃO CRÍTICA

João Roberto de Souza Silva

Historicamente a psicologia escolar é uma área de grande inserção do psicólogo (a) no mundo do
trabalho. O presente trabalho tem como objetivo discutir os desafios para uma formação crítica em
psicologia escolar. Para isso foi feita uma revisão na base de dados da SciElo utilizando como
descritor Psicologia Escolar. Foram levantados inicialmente 82 artigos, após refinamento com o
unitermo formação do psicólogo foram encontrados 9 artigos que dão corpo a esta trabalho. A
formação do psicólogo escolar deve prepará-lo para atuar na elaboração, avaliação e reformulação
do projeto político-pedagógico da escola, uma vez que este se refere aos valores e metas que
permeiam as práticas escolares tanto em suas relações subjetivas como cotidianas. Deve conhecer
os processos de ensino e aprendizagem, entendendo que este processo é decorrente de práticas
sociais e escolares que o produzem. Sobre a temática de inclusão escolar faz-se necessários a
criação de espaços institucionais para a discussão do tema a partir de uma compreensão sócio
histórica do significado da diferença funcional. Desenvolver ações para o acompanhamento dos
alunos com diferença funcional no contexto escolar, reflexão e adequação do processo de avaliação
e compreensão por parte de todos os educadores a cerca das necessidades educacionais especiais
mostra-se imprescindível na atual realidade escolar. Problematizar e romper com a lógica da
patologização, medicalização e judicialização das práticas educacionais nas situações em que as
demandas por diagnósticos fortaleçam a produção de distúrbios, da criminalização e da exclusão.
Desse modo, a formação do psicólogo deve possibilitar uma compreensão de maneira crítica dos
fenômenos do contexto escolar que ultrapasse o nível da técnica, no sentido de aplicar determinados
procedimentos, uma vez que no ambiente escolar as situações que exigem além do conhecimento da
psicologia, conhecimento da educação em relação à sociedade, e de como se desenvolve as
subjetividades produzidas pelo contexto escolar.
Palavras-chave: psicologia escolar; formação do psicólogo; pensamento crítico.

PSICOLOGIA ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL: PROMOÇÃO
DE SAÚDE POR MEIO DE UMA INTERVENÇÃO GRUPAL PSICODRAMÁTICA COM
CRIANÇAS

Nayara Karla de Sousa Bucci
Daniela de Figueiredo Ribeiro
Deborah Martins Encinas Nascimento

O presente trabalho relata a experiência vivenciada por estagiárias de Psicologia do quarto ano com
sete crianças do ensino fundamental público da cidade de Franca. Nesse caso, utilizou-se como
abordagem norteadora o Psicodrama, onde o enfoque se deu pela criação de vínculos afetivos entre
as estagiárias e as crianças permitindo assim, um progresso nas relações familiares afetivas e no
social no convívio grupal de cada participante. Vale ressaltar que a escuta ativa das estagiárias sobre
cada contexto que essas crianças vivem, ou seja, na escola e nas relações familiares foi de muita
relevância para o êxito dessa experiência. O psicodrama é uma abordagem criada por Jacob Levy
Moreno baseada a representação dramática e na expressão dos conflitos internos do homem, baseiase nos conceitos de espontaneidade, criatividade e sensibilidade como recursos fundamentais para a
criação novas situações e vivência de verdadeiros encontros e relações afetivas mais saudáveis.
Dessa forma, as potencialidades da criança devem ser o foco do psicólogo escolar ao trabalhar em
promoção de saúde na escola. A atuação em campo foi feita por meio de observação dos
participantes, bem como visitas domiciliares as famílias das crianças, a fim de elucidar o contexto
familiar e social, bem como reuniões com os agentes escolares. Em seguida foram realizadas
intervenções em grupo. Este estágio propiciou uma perspectiva diferente para as crianças,
possibilitando a expressão do mundo interno de cada uma delas e facilitando a comunicação entre a
família, à escola e as crianças, promovendo assim um desenvolvimento social e humano saudável.
Sendo assim, os resultados foram ótimos, uma vez que foi nítida a entrega verdadeira de cada
integrante do grupo e também pelo feedback recebido pelos familiares e pela escola.

PSICOLOGIA ESCOLAR E TRABALHO COM PROFESSORES: EXPERIÊNCIA EM UM
ORGANISMO COMUNITÁRIO

Leticia Raboud M. de Andrade

O trabalho desenvolvido ocorreu no quadro de um estágio obrigatório do quinto ano de graduação
em Psicologia pela UFRN no período de junho a novembro de 2014. O local das atividades foi uma
organização sem fins lucrativos de caráter comunitário que presta serviços de educação, cultura e
esporte a crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos em um bairro desfavorecido da cidade de Natal –
RN. O público-alvo constituiu-se de seis professores do turno vespertino da instituição: três de
reforço pedagógico, uma de informática, um de esporte e um arte-educador. A importância de
criação de espaços periódicos de diálogo entre os profissionais, bem como a emergência de queixas
relativas a dificuldades de aprendizagem e indisciplina das crianças foram fatores percebidos. Com
base nestas análises e objetivando promover uma reflexão sobre a ação a fim de torná-la consciente
e potencializá-la, realizaram-se encontros semanais de discussão sobre a prática, bem como
momentos quinzenais de aporte teórico e discussão a respeito de temas considerados pertinentes ao
processo educativo. Estes temas abarcaram as seguintes questões: o que está por trás das atitudes e
comportamentos dos alunos, violência e indisciplina escolar, cultura da escola e mal-entendidos das
crianças. Como resultados alcançados enfatiza-se a elaboração reflexiva a cerca de situações vividas
na instituição pelos profissionais, contando com as contribuições dos colegas, da estagiária de
psicologia e dos fundamentos teóricos abordados. Uma materialização dos momentos realizados foi
o planejamento e organização, pelos professores em conjunto com a estagiária, de um encontro com
os familiares dos alunos para aproximação, diálogo e apresentação das atividades da instituição.
Para concluir, as estratégias de intervenção utilizadas mostraram-se frutíferas e cheias de potencial,
revelando angústias, limitações e possibilidades de ação dos participantes por meio da reflexão
sobre a mesma e confronto a aportes teóricos, servindo igualmente para elaboração a cerca de
situações da prática cotidiana.
Palavras-chave: psicologia escolar; professores; reflexão sobre a ação.

PSICÓLOGOS NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO: EM BUSCA DE UMA ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL

Juliana Sano de Almeida Lara
Marilene Proença Rebello de Souza

Críticas à atuação tradicionalmente individualizante do psicólogo na área de Educação iniciaram no
Brasil um intenso movimento de revisão das concepções desse trabalho e de busca por novas
alternativas de exercê-lo. A compreensão de que as queixas escolares são multideterminadas e
produzidas na escola levou à necessidade de construir práticas que tenham como foco a instituição
escolar, de forma a intervir no processo de produção dessas queixas. Portanto, esta pesquisa visou
identificar práticas de psicólogos desenvolvidas na rede pública de educação, em abordagem
institucional, de modo a caracterizá-las, compreender as concepções que as embasam e analisar suas
contribuições para a Educação. Com isso, pretende-se oferecer subsídios para o estabelecimento de
uma atuação crítica na rede pública de ensino, comprometida com uma educação de qualidade. O
método baseou-se na abordagem qualitativa de tipo etnográfico, e os procedimentos adotados foram
observações do trabalho de psicólogos de duas equipes, pertencentes às Secretarias de Educação de
dois municípios do estado de São Paulo, e a realização de entrevistas semiestruturadas. Como
estratégias de trabalho, os psicólogos têm adotado o atendimento às queixas escolares, projetos
temáticos e tentativas de integração multiprofissional e intersetorial, participando do dia a dia da
escola e buscando ouvir todos os participantes do processo de escolarização. Identifica-se que uma
das principais contribuições da atuação dos psicólogos tem sido a mudança de concepção das
escolas sobre o fracasso escolar. O enfrentamento a explicações individualizantes, ações
medicalizantes, estereótipos e preconceitos sobre os estudantes pobres e suas famílias tem surtido
efeito ao alterar a maneira como a escola se coloca diante das queixas escolares: em vez de delegar
ao psicólogo a resolução do problema do aluno, assume sua parte de responsabilidade nesse
processo e estabelece uma parceria com o psicólogo para, juntos, criarem estratégias de
enfrentamento aos desafios presentes no cotidiano escolar.

PSYCHOLOGIST’S ROLE IN THE GIRLS’ SCHOOLS OF SAUDI ARABIA

Mohammed Alqahtani

Over the last 25 years, opinions and attitudes toward the role of student psychologist in Saudi
Arabia have been investigated by many researchers. Most of the existing studies have been
conducted only on boys’ schools and at the educational public sector. Consequently, the current
study is important among previous studies in a way that it has investigated the role of psychologist
and their performance within girls’ schools (with pupils aged between 12-17 years). This poster will
focuses on the opinions of school female psychologist regarding their actual and ideal role in Saudi
Arabia. Moreover, this poster will highlights the problems that are encountered by the female
school psychologist in discharging their day to day routine tasks. Objectives: The objectives of the
study are as follows: 1. To determine the differences between what psychologists believe their role
should ideally be and how they actually perform it in their schools. 2. To determine whether there
are differences in psychologist’ views regarding their role. Also, differences might be looked into
the psychologist’s age, school size and teaching experience. 3. To identify the existing gap in the
perception of female psychologist between the actual and ideal roles which they need to perform. 4.
To recommend strategies for further development of psychologist programmers in Saudi Arabia’s
girls schools. Method: A mixture of quantitative and qualitative methods will be performed to
gather information from female school psychologist working in different schools located in Riyadh
city. The Questionnaire containing six factors for both: 1) the actual roles and 2) the ideal roles of
the female school psychologist.

QUEIXA ESCOLAR NA PERSPECTIVA DE PSICÓLOGOS: REFLEXÕES A PARTIR DA
PSICOLOGIA CRÍTICA

Marilda Gonçalves Dias Facci
Maria Lucia Boarini
Sonia Mari Shima Barroco
Nilza Sanches Tessaro Leonardo
Maria Júlia Lemes Ribeiro

Esta pesquisa faz parte de um estudo maior que se refere ao trabalho de pesquisadores/docentes da
Pós-Graduação em Psicologia, por meio do Programa de Cooperação Acadêmica – Novas
fronteiras- PROCAD-NF, envolvendo a Universidade Federal de Rondônia, Universidade de São
Paulo e Universidade Estadual de Maringá, aprovado pela Capes. Assim, a pesquisa de campo, foi
realizada em três Estados, especificamente, nas cidades de São Paulo, Porto Velho e Maringá. Neste
trabalho apresentamos os dados e resultados no âmbito do Estado do Paraná relativo à atuação do
psicólogo frente à queixa escolar. Foram selecionadas as escolas classificadas nacionalmente, como
de maior e menor IDEB e os psicólogos escolares atuantes de forma direta com estas escolas e
município, bem como os que atendem os escolares nas Unidades Básicas de Saúde, do bairro.
Foram realizadas entrevistas visando analisar como os psicólogos compreendem e lidam com as
queixas escolares, abordando também aspectos acerca da medicalização na escola. Constatarmos
que explicações produzidas há cerca de 50 anos se perpetuam sob novas roupagens. Se na década de
1980 falava-se de Disfunção Cerebral Mínima e se prescrevia Gardenal para os alunos, atualmente
se fala, por exemplo, em TDAH, e receita-se Ritalina. O aspecto biológico continua tendo
prioridade em termos de encaminhamento e direcionamento da queixa, em que se propõe, na
maioria das vezes, tratamento que desconsidera as condições histórico-sociais que produzem alunos
com dificuldades no processo de escolarização ou de comportamentos considerados indisciplinados.
A busca de um responsável se mantém, elegendo ora a família, ora o aluno, ora professores. O
psicólogo nas escolas, tem referendado, de forma geral, a premissa de que os atendimentos aos
problemas de escolarização, estão no indivíduo e suas famílias. Consideramos que somente na
coletividade as transformações sociais poderão ocorrer, o que implica em um trabalho institucional,
maior investimento nos recursos destinados à educação, e, principalmente, políticas públicas que
sejam gestadas adequadamente auxiliando na apropriação do conhecimento e na superação das
dificuldades no processo de escolarização.

QUEIXAS ESCOLARES FUNDAMENTADAS PELOS ASPECTOS CULTURAIS EM
MOÇAMBIQUE

Aida Duarte Binze

Em minha experiência de vida escolar, fui aluna e professora na província de Niassa, ao norte de
Moçambique, meu país de origem. Lecionando a mais de onze anos em escolas primárias, estive em
contato com colegas e alunas que se sentiram em varios momentos constrangidas por conta dos
efeitos que as práticas tradicionais tiveram sobre elas, quando regressaram dos ritos de iniciação.
Vi-me várias vezes impotente diante de situações difíceis pelas quais passaram, no espaço escolar.
Como parte de meus estudos em solo brasileiro, após minha graduação em Psicologia Escolar,
frequentei o curso de Orientação à Queixa Escolar. Este propõe a atuação do psicólogo como
mediador entre os principais atores da cena escolar – geralmente, o aluno, sua família e seus
professores-, identificando e fortalecendo potências destes e de suas relações, para a superação da
queixa que motivou o encaminhamento. Para tal, são considerados aspectos culturais, institucionais
(como os funcionamentos das escolas) e históricos na produção das dificuldades no processo de
escolarização. Nesta comunicação procuro trazer algumas práticas culturais da sociedade tradicional
moçambicana que, de certa forma, acabam interferindo no espaço escolar e principalmente na
educação da mulher, porque os efeitos dessas práticas culturais refletem diretamente na relação
entre os homens e as mulheres, visto que, Moçambique é uma sociedade machista. Tem sido hábito,
em muitas famílias, determinar que a importância da mulher na escola ocupa um segundo plano,
privilegiado a educação dos homens na utilização dos poucos recursos que detêm. Pretendo tambem
expor a necessidade de estabelecer-se um diálogo entre essas práticas culturais tradicionais e a
escola, de maneira tal que as diferenças entre estes dois universos sejam olhadas como
potencialidades e não como um empecilho para o aprendizado. Para tal, usarei exemplos de
Moçambique. Entendo que a Orientação à Queixa Escolar pode ser uma estratégia eficiente e
adequada para que tal diálogo aconteça.
Palavras-chave: queixas escolares; ritos de iniciação; educação; família; práticas culturais.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM CLÍNICA-ESCOLA: INTERVENÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA

Keilla Rebeka Simões de Oliveira

O presente resumo consiste no relato de um trabalho de intervenção psicopedagógica realizado na
Clínica-Escola de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba como parte de um estágio
supervisionado, este teve como foco o atendimento psicopedagógico de crianças que apresentavam
queixas escolares. As crianças foram encaminhadas por suas respectivas escolas por terem sido
detectadas pelos professores e/ou pais a presença de dificuldades no processo de escolarização. O
atendimento realizado teve como objetivo intervir nas fraturas do processo de aprendizagem
observadas a partir da avaliação psicopedagógica desenvolvida na primeira etapa do estágio. A
avaliação considerou as diferentes dimensões do referido processo, mais especificamente, as
dimensões afetiva, social, cognitiva e pedagógica. Ressalta-se que, no trabalho desenvolvido
considerou-se presente na produção das dificuldades enfrentadas pelas crianças na escola, o
envolvimento de uma rede de relações: a escola, a família e a própria criança, além do contexto
socioeconômico no qual se insere (Freller, et al., 2001). Neste sentido, buscou-se envolver no
processo de atendimento todas estas dimensões, incluindo na avaliação as concepções da criança,
dos pais, e dos profissionais da escola (professores, diretor e psicólogo escolar). Após a avaliação,
iniciou-se a intervenção psicopedagógica. Existiram algumas diretrizes gerais nas intervenções
realizadas, quais sejam: explicitar que é necessário que a criança esteja predisposta para a mudança,
utilizando para isso alguns exemplos de acordo com o contexto; acordar horários semanais de
estudo, de lazer e de outras atividades que realize, construindo um cronograma semanal; estabelecer
metas de estudo; fornecer diretrizes sobre como estudar e como fazer provas, utilizando jogos ou
metáforas para mostrar que a análise da situação auxilia na resolução de problemas. Além disso,
foram realizadas atividades relacionadas às maiores necessidades de acordo com as especificidades
dos casos. A partir da avaliação de uma das crianças, percebeu-se que o trabalho de intervenção
deveria estar focalizado: na construção de estratégias para melhorar seu nível de atenção, na
elevação da autoestima e na revisão dos parâmetros básicos de conhecimentos. Para isso, trabalhouse com a resolução de problemas lógico-matemáticos do manual elaborado por Papaterra (2011);
utilizou-se o jogo Cara a Cara e o jogo Senha, enfocando a importância de organizar os dados e
prestar atenção em todas as informações fornecidas; dialogou-se sobre questões como, a
importância de estudar e aprender, a curiosidade do ser humano em querer descobrir novas
informações e a reconstrução da história escolar. Os resultados da intervenção realizada apontam
para mudanças positivas no relacionamento das crianças com colegas de turma e professores, maior
interesse pela escola e melhor rendimento escolar. Para concluir, enfatiza-se a importância do
atendimento psicopedagógico a fim de intervir nas fraturas observadas no processo de
aprendizagem, buscando alternativas e soluções para as queixas existentes e o resgate do prazer em
aprender. Enfatiza-se para outras experiências a realização de uma avaliação/intervenção que
considere a rede de relações na qual a criança encontra-se inserida.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR:
PSICOLOGIZAÇÃO E ALIENAÇÃO A SERVIÇO DE QUEM?

Fernanda Fochi Nogueira Insfran

Com a ampliação, nos últimos anos, das demandas institucionais por psicólogos, intensificamos a
discussão sobre qual(is) paradigma(s) deveria(m) pautar nossas intervenções. Na área de Educação,
apesar dos mais de 40 anos de luta por formação e prática profissional voltadas para a garantia de
direitos sociais amplos, comprometidas com os interesses das classes populares e compromissadas
com um projeto de escola democrática e inclusiva, ainda nos deparamos com discursos fraturados,
preconceituosos, psicologizantes, patologizantes sobre o processo de ensino-aprendizagem, a escola
e as relações que a constituem. Esta forma de compreender a relação entre Psicologia e Educação
permeia as representações sociais de muitos atores sociais, entre os quais nossos entrevistados para
esta pesquisa: estudantes de Psicologia e professores de ensino fundamental. A maioria destes
considerou a atuação clínico-terapêutica o principal papel do psicólogo escolar. Além disso,
predomina a visão de que dificuldades de aprendizagem são fruto de problemas familiares e/ou do
próprio aluno, que não consegue se adequar às normas comportamentais da escola e a seus métodos
pedagógicos. Assim, vivemos um impasse: atender às demandas clínicas e corroborar a
culpabilização individual/familiar ou ampliar horizontes para uma discussão sistêmica? Portanto,
urge discutirmos, a nível político/social: a que se presta nossa formação de psicólogos?

SALAAM, SHALOM, PEACE: ENHANCING CULTURAL COMPETENCE AND
UNDERSTANDING RELIGIOUS FACTORS IN CHILD INTERVIEWS

Karen L. Haboush

Culturally competent practice by school psychologists includes recognition of the role of religion
when interviewing. Difficult topics, such as sexuality and abuse, often call for additional knowledge
and sensitivity when conducting interviews. In recognition of the increasingly diverse population of
US public school students, as well as growing numbers of faith-based schools, this workshop will
focus on understanding certain religious values associated with Judaism and Islam. While both
religions are comprised of individuals who practice with varying beliefs and degrees of religiosity,
the importance of the larger community and collectivist norms are often upheld. Religious values,
including views of sexuality, family structure, and collectivist versus individual norms, may all
influence child interviewing. In particular, the potential for alienating oneself or one’s family from
the larger religious community may hinder disclosures of abuse. As school psychologists are
mandated reporters, cultural sensitivity requires knowledge and skill in aligning interviewing
techniques with religious values. Community resources, such as religious leaders and community
organizations, will also be discussed. As literature on interviewing is relatively limited for both
groups, especially in relation to suspected abuse, this workshop seeks to: • Provide basic knowledge
of Judaism and Islam • Develop greater awareness of relevance of religious factors when
interviewing children • Enhance culturally-competent interviewing skills • Improve awareness of
community resources in aiding interviewing Case examples of these concepts will be provided.

SCHOOL CRISIS INTERVENTION USING THE PREPaRE MODEL

Stephen Edward Brock
Shane Jimerson

The PREPaREmodel of school crisis intervention is an evidence-informed program designed to help
meet the mental health needs of students, parents, and other school community members following
crisis exposure (Brock et al., 2009). PREPaRE is an effective model for schools eager to develop,
enhance, and regularly review school safety, and crisis management and emergency response plans
(Brock, Nickerson, Reeves, Savage, &Woitaszewski, 2011; Nickerson et al., 2014). The mental
health needs arising from any crisis situation are unique and require multiple levels ofresponse. The
selection of interventions is based upon a multi-tiered psychological triage modelthat includes three
general classes of mental health crisis interventions. Psychological triage is ongoing, and Tier I
services including facilitating the re-establishment of naturally occurring social support systems and
psychological education. Tier II interventions, which typically do not include the entire school,
target students who are moderately to severely traumatized by a crisis. In the PREPaRE model,
these students are provided with direct service psychoeducationand psychological interventions
through classroom-based and individual interventions. Among these tier II crisis interventions is the
student psychoeducational group.This intervention dispels crisis rumors, prepares students for the
reactions that may follow crisis exposure, and teaches them how to manage crisis reactions (Brock
& Davis, 2008). Tier III services included specialized psychiatric services for students and staff
who require intensive or immediate intervention (Brymer, Pynoos, Vivrette, & Taylor, 2012). Best
practices embrace a public mental health approach making use of systematic needs assessment and
triage to support response teams in planning, assembling resources, and providing differentiated
levels of early and ongoing intervention to meet the needs of individuals in the school community.
Overview. This mini-course session will provide an overview of the PREPaRE model and include
discussion of how the selection of interventions is based upon psychological triage. Presenters will
review the three general classes of PREPaRE mental health crisis interventions: (a) Social Support,
(b) Psychological Education, and (c) Psychological Intervention. In particular, the Psychological
Education will include an emphasis on the Student Psychoeducational Group materials recently
developed and differentiated for multiple grade and developmental levels. Target-public and
Keywords: school crisis intervention; mental health in schools; consultation and counseling in
schools; therapeutic interventions.

SCHOOL-BASED MENTAL HEALTH INTERVENTIONS: A GUIDE FOR
PRACTITIONERS

Anita Sohn Mccormick
Catharina Carvalho

The rate ofstudents attending school who present with mental health difficulties is a pervasive
problem with detrimental consequences to children, families, schools, and communities. In the
United States,between 2005 and 2011, up to 20% of the country’s children are estimated as having a
diagnosable mental disorder (CDC, 2013; NRCIM, 2009). As mental health exists on a continuum,
it may range from a level of wellness (resiliency/social skills), to problems (some signs and
symptoms), andillness (diagnosable conditions).In children, poor behavioral and emotional
functioning, even if not at clinical levels to warrant diagnoses described in the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition (DSM 5; American Psychiatric Association,
2013),strain families, schools, health care,and juvenile forensic programs. If not addressed, mental
health problems in children may extrapolate to difficulties with academics and behavior, school
dropout, and delinquency (National Association of School Psychologists, 2006). In academic
settings, school psychologistsare the primary source of assistance when teachers identify emotional
difficulties in students. These difficulties may exist in a spectrum ranging from internalizing to
externalizing symptoms. Estimates are that for children aged 3 to 17 years, AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) ranks highest among all diagnoses reported by parents
(6.8%), followed by Conduct Disorders (3.5%), Anxiety Disorders (3.0%), Mood Disorders (2.1%)
and Autism Spectrum Disorders (1.1%)(Centers for Disease Control, 2013). One challenge that
school psychologists face when servingstudents with mental health needs is how to balance the
various demands of their job description with the need to provide psychological interventions to
students(Stephan, Sugai, Lever, &Connors, 2015). In the absence of school-based mental health
centers, while accomplishing tasks associated with academic assessment forspecial education
eligibility, consultation/collaboration with school personnel, crisis intervention, in-service training,
and program evaluation, schools psychologists find themselves lagging behind in the provision of
social-emotional school-wide prevention or counseling interventions with specificstudents (Meyers
& Swerdlik, 2003; Perfect & Morris, 2011). Objectives: This mini-course is aimed at novice or
experienced practitioners and has several goals. First, depending on the level of experience of the
participant, it will serve as a refresher, primer, or training material for other school personnel onthe
mental health difficulties exhibited by students with the internalizing/externalizing symptomatology
most commonly present in the classroom. Second, ways to advocate for system change to increase
the availability of school-based mental health services will be discussed. Lastly, and most
importantly,in the second half of the course specific interventions to address internalizing and
externalizing mental health problems in students will be presented. These interventions will be
rehearsed with the goal of enhancing the repertoire of techniques participants can use with their
students. By the end of the course, school psychologists will have been exposed to the basic
knowledge necessary to implement specific interventions to address the mental health needs of

students, advocate for school-based mental health services at schools, and prepare teachers to better
address mental health needs in students. Target public: practitioners
Keywords: school-based mental health interventions.

SOCIAL IDENTITIES IN SCHOOL PSYCHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE: A
CALL TO ACTION

Frank C. Worrell

In this address, I will focus on how social identities—that is, identities linked to race/ethnicity, SES,
and gender—relate to academic performance, and introduce the audience to two major theoretical
frameworks that relate social identities to to underachievement by groups that are stigmatized in
their particular societal contexts: cultural ecological theory (CET; Ogbu, 1978, 2003, 2004) and
stereotype threat (ST; Steele, 1997, 2003; Steele & Aronson, 1995, 1998). Although these topics are
frequently studied in counseling psychology and social psychology, school psychology has not
taken the opportuntity to address these issues in research and practice. Indeed, school psychology
has conducted limited research in the groups that are underachieveing in societies, even key school
psychology areas such as consultation and behavioral interventions. It is critical that school
psychology researchers and practitioners take up this challenge as schools and societies around the
world continue to serve increasingly diverse groups of students. The learning objectives of this
presentation include the following: 1. Being able to articulate the tenets of cultural ecological theory
and evaluate the evidence supporting this perspective; 2. Being able to articulate the tenets of
stereotype threat and evaluate the evidence supporting this perspective; 3. Understanding the state
of the research literature on social identity constructs; and 4. Understanding the gaps in our
knowledge base on these issues and how they related to functioning in the school context.

TECENDO A IDENTIDADE DO PSICÓLOGO ESCOLAR: ATUAÇÃO NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Cristiane Paes Estevão
Erika Winckler Gouvea Lobeiro

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a trajetória de duas psicólogas que trabalham na
Secretaria Municipal de Educação de Araçariguama-SP. O período que compreende tal experiência
vai de 2013 – momento em que a psicólogas entram no serviço – até o momento presente. A
importância de tal experiência reside nas transformações pelo qual o serviço foi passando.
Inicialmente, era um serviço de atendimento clinico tradicional, ou seja, restrito a intervenções
individuais aos alunos que apresentavam queixas escolares, encaminhados pelas unidades de ensino
do município. A partir da atuação das psicólogas, o serviço foi passando por mudanças, no sentido
de construir uma prática coerente com as propostas desenvolvidas no campo da Psicologia Escolar.
Assim, o serviço foi gradativamente passando por mudanças. Primeiramente, foram divididas as
escolas por psicólogos, no momento eram três profissionais, para que possibilitassem vivências
diretas e compreensão de cada realidade. Diante dessa experiência, pôde-se confirmar que o modelo
de atuação que vigorava, não supria as dificuldades das instituições de ensino e que outro modelo
de atuação deveria ser colocado em pauta. A partir disso, buscou-se entender as raízes históricas do
processo de escolarização e da Educação, como também, solicitar auxílios através de supervisões e
orientações junto ao CRP/SP (Conselho Regional de Psicologia). Desse modo, em 2014, apoderadas
de vivências significativas e de marcos legais, como a “Referência técnica para atuação de
psicólogos na Educação Básica”, dentre outros que orientam as práticas do psicólogo escolar, foi
apresentado a Divisão Pedagógica, da referida Secretaria de Educação, um projeto com maneiras
diversas de práticas possíveis do psicólogo no contexto escolar, por exemplo, trabalhos com grupos
de professores, pais, alunos e demais funcionários que atuam no ambiente escolar. Frente a isso,
como a equipe de supervisores de ensino da Divisão Pedagógica estavam acostumados com práticas
clínicas de psicologia na educação, manifestaram preocupações, na medida em que pensaram que
tal proposta deixaria crianças desassistidas, pois era comum culpabilizar o aluno ou as famílias pelo
fracasso escolar. Porém, foi esclarecido que quando fosse avaliada a necessidade de
acompanhamentos/avaliações clínicos (pediatria, psicoterapia, terapia ocupacional etc.) o
encaminhamento seria realizado. Para garantia disso e fortalecimento do trabalho houve a
mobilização de reuniões com profissionais dos demais serviços da rede de atendimentos do
município, implicados na efetivação das políticas públicas. Consideramos que o caminho percorrido
ainda é curto e há diversos desafios a serem enfrentados, por isso acreditamos que há necessidade
de se manter espaços que promovam reflexões, pois a nova cultura de atuação pretendida precisa ser
disseminada em todas as escolas, envolvendo toda comunidade escolar, através de diálogos
referente ao contexto histórico, social e político que estamos vivenciando e, consequentemente,
quais impactos desse no ambiente escolar e, contudo, descobertas de práticas coerentes perante a
essas vicissitudes.
Palavras-chave: psicologia escolar; educação básica; rede pública.

THE FRENCH SCHOOL SYSTEM AND THE EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST: ROLE
AND TARGETS

De Saint Hilaire Rosène

A short presentation of French School System: From Nursery school to Lyceum. Starting :Nursery
School, to Primary school. In Primary school five forms divided into two cycles are included.
Secondary School or French “Collège” which prepares all students to find their way by choosing
the best training for them at the end of Secondary School. Trainings in Lycée are organized in two
cycles: General or Technical trainings ; and final cycle preparing to the “Baccalaureat”. All along,
Primary school, The Educational Psychologist and the Remedial Help Team, have to face Diversity
and inclusion, as a new challenge. The remedial help team is an original idea and tool to help
children with school difficulties. One of our targets is to coordinate all the members of the support
team and to monitor their actions, and to consider the child's personality, giving him a chance to
involve process of his development. (Included diagrams)

THE POSSIBILITIES OF MOTIVATIONAL INTERVIEWING FOR SUPPORTING
DISAFFECTED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Cathy Atkinson

Motivational Interviewing (MI), a therapeutic approach developed with addiction and healthcare
settings, is based on the premise that clients are often ‘ambivalent’ about changing behaviour and
not necessarily ready for change. MI may be particularly useful in school psychologists’ work with
young people, where the impetus for change typically comes from a third person, such as a teacher
or parent, rather from young people themselves. Recently there has been growing interest in the use
of MI in educational settings in relation to academic achievement, career development, coaching
and programme implementation, as well as individual pupil support. This presentation details
findings of two exploratory studies looking at the usefulness of MI in supporting disaffected
children and young people. The first involves case study research which describes how MI was used
in school psychologist casework with primary-aged children, detailing use of an MI-based
intervention with pupils aged 9-10. Adaptation of the intervention will be explored, as will be the
adherence of the sessions to the underlying spirit and principles of MI. The presentation will
explore the types of information elicited by using an MI-based intervention and its potential role in
assessment, before moving on to discussing client outcomes. The second study looks at the
effectiveness of the MI intervention delivered by paraprofessionals to pupils aged 11-16 following
brief training on the spirit and principles of MI and using the intervention, delivered by a school
psychologist. Pre and post measures of school-based motivation were taken; and a focus group
explored the views of the paraprofessionals about using the intervention and its effectiveness in
supporting the young people to explore and promote behaviour change. Implications of both studies
are discussed. These include defining MI within school-based settings; selection of pupils; training;
measuring motivation and adherence to MI.
Keywords: motivational interviewing; therapeutic intervention; disaffection.

TRANSIÇÃO QUINTO-SEXTO ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA
INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA

Luiza Maria de Oliveira Braga Silveira
Thalisson Silveira da Silva

O Ensino Fundamental de nove anos é uma mudança recente na educação brasileira. Entretanto,
uma dificuldade continua a existir, desde o ensino de oito anos: a transição para a pluridocência.
Anteriormente, isso recaía entre quarta e quinta série, o que agora ocorre entre quinto e sexto ano,
período que apresenta, para além das demandas acadêmicas, importantes tarefas afetivas. Para tanto,
objetivou-se uma intervenção ao início do sexto ano, com o objetivo de construir um espaço de
comunicação e protagonismo na superação de suas dificuldades frente a estas tarefas pessoais e
grupais. A ação foi realizada em escola pública de ensino fundamental na periferia de Porto Alegre,
em 2014/2015. A solicitação partiu da escola, atentando ao fato dos alunos apresentarem índices de
reprovação nos anos finais de, em média, 44%; e têm, no 6º ano do Ensino Fundamental, o período
de maior fragilidade, com até 61% dos alunos com distorção idade-série. Dessa forma, buscou-se
construir em parceria com a escola, um processo de acolhimento dos alunos na transição/ruptura
anos iniciais/anos finais e infância/adolescência, para a problematização da convivência e
aprendizagem em um ambiente de grande disparidade de idade e de heterogeneidade nos ritmos e
vivências, culminando em reflexão sobre projetos de vida. A ação concentrou-se nos alunos das
turmas do 6º ano e se desenvolveu ao longo de 7 encontros quinzenais. Para tanto, foi realizado,
incialmente, um levantamento de necessidades com os grupos e posteriormente a construção de
temáticas para os encontros. Os mesmos se referiram a: ser adolescente, relações afetivas e
familiares, convivência na escola, e projetos de vida, desenvolvidos através de atividades
dinâmicas/lúdicas que propiciassem aos alunos um espaço de reflexão e diálogo sobre os temas e
suas realidades. Os resultados esperados consistem na obtenção de um maior engajamento dos
alunos nas tarefas acadêmicas, melhoria nas relações de convivência, e, consequentemente, na
redução da reprovação e do abandono escolar nesta etapa. Será realizada uma avaliação junto aos
grupos acerca da pertinência desta intervenção. Considera-se que, para futuras ações, é desejável
integrar as ações realizadas pelos professores/equipe escolar do 5º ano para acompanhar e facilitar o
ingresso no novo ciclo, e, igualmente, acompanhar as mudanças que se estabelecem no 7º ano.
Palavras-chave: transição; insucesso escolar; Ensino Fundamental; intervenção psicológica.
Financiamento: PROEXT/MEC Programa de Atenção Integral da Saúde da Comunidade
Escolar/UFCSPA

TRAUMA-INFORMED CARE IN SCHOOLS: A PRIMER FOR PRACTITIONERS

Catharina Carvalho
Anita Sohn Mccormick

Around the world millions of childrenare exposed to adverse experiences and trauma (Burke,
Hellman, Scott, Weems, &Carrion, 2011). Traumatic events can range from a serious traffic
accident or the loss of a loved one to surviving a severe storm or experiencing chronic physical
abuse. At school, traumatic events in children are associated with poorer performance, impaired
learning, and experiences of physical and emotional distress (Alisic, 2010). Trauma-informed care
(TIC) practices in the school setting can help alleviate the detrimental effects disasters, abuse,
neglect, and violence have in children (National Center for Trauma-Informed Care , 2015; The
National Child Traumatic Stress Network, 2008). While teachers are in the frontline of dealing with
children exposed to trauma, school psychologists, are uniquely equipped to disseminate knowledge
to produce trauma-informed educators(Arbolino, Lewandowski, & Eckert, 2008). Trauma-informed
educators understand not only the impact of trauma on a child’s behavior, development,
relationships, and survival strategies, but also their role in responding to child traumatic stress.
Ultimately, trauma-informed educators integrate their understanding of the effects of trauma into
planning for the students’optimal learning and academic experience (Bell, Limberg, & Robinson
III, 2013). Objectives: This mini-course can serve as a primer for novice school psychologists
seeking to further their knowledge of TIC or a refresher for the more experienced school
psychologist wanting to implement TIC-focused professional development initiatives with teachers.
The mini-course will cover the definitions of trauma and how to identify various forms of trauma.
The effects of trauma on children at schools and the neurobiological basis for the learning
difficulties trauma may cause will be identified. Specific evidence-based treatments to use with
students in need of targeted interventions will be presented including psychological first-aid and
crisis intervention following traumatic events. Particular attention will be given to incorporating
trauma-related interventions into positive behavioral support practices and teacher management to
meet the needs of the majority of the students in the schools. Guidelines on how to train traumainformed educators will be offered and teacher-specific interventions targeting pre-school,
elementary school, middle school, and high school students exposed to traumatic stress will be
discussed. By the end of the course, school psychologists will have been exposed to the basic
knowledge necessary to implement trauma-informed practices, foster the transformation of teachers
into trauma-informed educators, and advocate for trauma-sensitive schools. Target public:
practitioners
Keywords: trauma-informed care; psychological distress.

VAMOS BRINCAR? O JOGO COMO DISPOSITIVO COM CRIANÇAS EM POSIÇÃO DE
NÃO APRENDIZAGEM

Mariana Kerber Quevedo
Andressa Andrioli da Rocha

O EDUCAS - Programa de Educação e Ação Social que pertencente a UNISINOS/São Leopoldo,
oferece apoio especializado nas áreas da Pedagogia, Psicologia e demais Licenciaturas a crianças e
jovens com dificuldade de aprendizagem, histórico de múltiplas repetências e/ou deficiência, tendo
em vista a necessidade de qualificar o processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho tem por
objetivo discutir a proposta de intervenção de estágio que será realizada em 2015/1 envolvendo a
brincadeira e o jogo como dispositivo nos deslocamentos da posição de não aprendizagem das
crianças envolvidas. Quando dizemos que o aluno está em posição de não aprendizagem
compreendemos que este sujeito é narrado como “não aprendente” pelos diferentes espaços que
circula, como a escola, família, comunidade. Desta forma a posição em que essa criança está é
transitória, podendo modificar-se dependendo de outras relações que o posicionem em outros
lugares. É importante entender que esse aluno é capaz de aprender, podendo construir para si novas
posições. O Grupo é coordenado por uma estagiária de psicologia e outra de pedagogia, composto
por sete crianças de 7 a 9 anos de idade, encaminhadas por dificuldades relacionadas a
alfabetização, além de dificuldades em relacionar-se, dispersão, falta de concentração e
insegurança. No decorrer das observações pode-se notar a necessidade de trabalhar aspectos
relacionados a autonomia, autoestima, participação, expressões, compreensão de perdas e ganhos
através dos jogos e o reconhecimento de suas potencialidades. Estes aspectos ficam evidentes nas
crianças devido as diversas marcas, narradas por diferentes lugares em que circulam. A partir disso,
pensou-se em uma intervenção que pudesse através da criação de jogos e da brincadeira despertar
nas crianças diversos sentimentos e curiosidades, além de desenvolver sua imaginação podendo
entrar em contato com conflitos inconscientes. Podendo assim, transmitir através da criação de
jogos experiências vivenciadas, representando o mundo dos adultos a partir do que elas veem.
Winnicott (1975) afirma que através do brincar a criança começa a se relacionar com o outro e com
o grupo, passando a comunicar-se, sendo que esse é um aspecto importante para a saúde e seu
desenvolvimento. As crianças brincam pelo prazer de brincar, pela possibilidade de inventar e criar
um mundo de fantasias que permite a expressão de diversos sentimentos. A intervenção contará
com 7 encontros, uma vez na semana com uma hora de duração cada. Esses jogos serão construídos
pelo grupo, despertando a criatividade e autonomia na realização das atividades. Essa criação tem o
intuito de provocar a imaginação das crianças, estimulando-as pelas mais variadas técnicas
expressivas (desenhos, colagens, montagens, sucatas, argila, entre outros). A exploração coletiva
dos materiais produzidos pelas próprias crianças permite que esses se reconheçam como
autores/criadores de sua própria aprendizagem, tornando-a significativa.

VIVÊNCIAS EDUCACIONAIS: A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR DE QUEM EDUCA

José Gonçalves da Silva Jr
Helena de Ornellas Sivieri Pereira
Ana Laura Borges Teotônio

A educação possui papel fundamental na construção da subjetividade das pessoas, formação das
sociedades, apropriação de conhecimentos e, consequentemente, na transmissão de valores,
pensamentos e visões de mundo. Entendendo o Educador como elemento vital desse processo, o
Psicólogo Escolar/Educacional é figura importante auxiliando no processo de escuta e orientação
deste profissional. A partir desse entendimento, buscou-se nesse projeto identificar demandas dos
educadores de uma associação beneficente que atende crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social do município de Uberaba–MG, no que se refere às possíveis dificuldades em
suas vivências educacionais, além de realizar atividades que desenvolvam o autoconhecimento dos
mesmos, junto ao reconhecimento dos papéis sociais; a fim de propiciar a promoção da saúde e
autoestima da equipe. Realizaram-se encontros grupais semanais, dentro dos quais eram feitas
dinâmicas e atividades que incentivassem os participantes a se interagirem. Foram realizados 13
encontros, com duração de uma hora cada. Após análise de cada encontro, pode-se notar que
embora questões relativas ao trabalho dentro da instituição aparecessem inicialmente, os educadores
mostraram outras demandas nesse momento, as quais se referiam à questões mais subjetivas, que
englobassem aspectos emocionais, familiares, sociais, econômicos, entre outros. Assim, foi
percebido como a vida pessoal pode afetar na vivência profissional dos educadores, e também,
como a falta de estrutura sobrecarrega os educadores, levando-os à desmotivação e baixo
rendimento. Mesmo focando a demanda de questões mais pessoais, algumas das demandas
institucionais puderam ser trabalhadas concomitantemente, como a melhora na comunicação entre a
equipe de educadores. Diante desses resultados, pode-se compreender como a vida pessoal e
profissional, em instituições em condições estruturais limitadas, tendem a ser mais indistintas, assim
como pode ser benéfico aos educadores ter algum tempo-espaço, ainda dentro da instituição, onde
possam ser percebidos e cuidados como pessoas.

WITH WHOM WE WORK AND WHY! SCHOOL PSYCHOLOGISTS’ ROLE IN
COMMUNITY LIAISON

Cátia Sofia Abreu Mendes

Within an ecological perspective, community liaison has been identified as a professional practice
of major importance to school psychology. With its roots in community psychology and public
health, the liaison approach focuses on strengthening the relationship between schools and
communities, and in optimizing the resources already available to schools, students, and families.
Its ultimate goal is to contribute to the provision of comprehensive and integratedschool-based
mental health services for children and youth. A nationwide survey was conducted among
Portuguese school psychologists working in public and private schools. The study sample
comprised 477practicing school psychologists. Participants were inquired about (a) the community
agencies, services and institutions with which they cooperatedon a regular basis and (b) the schools’
administrative bodiesandschools’ teams in which they were activelyengaged. Detailed information
on the general goals of such collaboration and participation was also required. The community
agencies, local services, and institutions that the majority of school psychologists reported to work
with on a regular basis included the child protection services (80%), hospitals and healthcare
institutions (75%), and other schools establishments at basic and secondary educational level (72%).
Overall participants reported a low level of participation in the decision-making and administrative
bodies of the schools. Contrarily, most referred to participate in regular education teacher’s
meetings (87%), be part or actively involved in the activities of special education (80%) and health
education teams (55%). Participants' responses indicate how school psychologists may act as an
important link between clients (i.e., students and families), school staff, and other professionals in
the community, by facilitating a collaborative and coordinated system of care to respond to the
needs of the students. These and other findings will be presented and implications for the profession
will be discussed.
Keywords: community liaison; school psychologists; survey; Portugal.

AVALIAÇÃO E MEDIDAS NO CONTEXTO ESCOLAR

A ABORDAGEM REGGIO EMILIA: HISTÓRIA, DESAFIOS E VINCULAÇÕES COM
PSICOLOGIA E FILOSOFIA

Renata de Castro chindel

Ao realizar o estágio profissionalizante em Psicologia Escolar em um colégio na cidade de Porto
Alegre/RS, o qual tem sua metodologia de ensino influenciada pela Abordagem Reggio Emilia, a
pesquisadora apresentou interesse em se aprofundar nesse assunto. Objetivou-se conhecer como se
deu a constituição da abordagem, seus princípios, suas influências, seus desafios, se há vinculações
a Psicologia ou com a Filosofia e suas contribuições para a educação infantil. O método consistiu
em busca de artigos científicos, através dos portais online de acesso, bem como leitura de livros
associados à área. Observou-se que a abordagem utiliza enfoques das teorias sócio construtivistas,
mas também se vincula à Psicologia através de enfoques da Teoria Humanista, da Teoria
Humanista-Existencial e da Teoria do Desenvolvimento Emocional Primitivo. Vincula-se com a
Filosofia através de enfoques da Fenomenologia e do entendimento do ser humano como ser
integral e não divisível, sujeito de sua cultura e atuante nela a partir de sua individualidade. Essa
metodologia de ensino tem contribuições importantes ao proporcionar decréscimo significativo nos
índices de violência, bem como permitir cooperação, pensamento científico/ investigativo,
participação popular na educação. Entende a escola como ferramenta de transformação social que
faz uso da cultura existente, porém sem extinguir a cultura intrínseca da infância. Recomenda-se
que seja explorado mais amplamente o diálogo da Abordagem Reggio Emilia com a Psicologia, a
fim de unir duas áreas que estão separadas na teoria, porém na prática se encontram unidas e
indivisíveis.
Palavras-chave: abordagem educacional; reggio emilia; educação infantil; relato de experiência.

A QUALIDADE MOTIVACIONAL, CRENÇAS DE EFICÁCIA COLETIVA EBURNOUT.
UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM PROFESSORES

Sueli Edi Rufini

Para atuarem de modo eficaz no ensino os professores necessitam, além de outros aspectos, contar
com boa saúde. A saúde física e mental do professor é um tema que tem despertado o interesse de
pesquisadores, destacando-se os estudos relativos aoBurnout, um estado de esgotamento dos
recursos energéticos pessoais, resultando em sensação de cansaço físico, cognitivo e de exaustão
emocional. Pesquisas recentes têm associado a motivação e as crenças de eficácia de professores
com variáveis positivas como entusiasmo, criatividade, bem-estar, entre outras. No presente estudo
foram examinadas, em uma amostra de professores do ensino fundamental, médio e superior, as
relações recíprocas entre a qualidade motivacional, a saber, a motivação autônoma versus
motivação controlada para o trabalho; as crenças de eficácia coletiva e o Burnout.Foi empregada
uma abordagem centrada no indivíduo (análise de cluster) para identificar os perfis de professores
em relação às crenças de eficácia coletiva e motivação, agrupados de modo natural, comparando-os
com os resultados da avaliação do Burnout.
Palavras-chave: motivação autônoma; eficácia coletiva; Burnout.

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
PROFESSORES

Teresa Cristina Siqueira Cerqueira

A infância é um fenômeno histórico, surgido a partir das ações dos homens. Hoje a infância é vista
como uma etapa crucial de desenvolvimento físico e psicológico humano. Em consequência,
diferentes espaços de atuação são estabelecidos tanto para a criança, quanto para o adulto. A
Educação Infantil foi instituída no Brasil, por razões econômicas. O caráter assistencial marcou e
marca as creches surgidas para atender as famílias que não podiam ficar com os filhos. Foi no ano
de 1988, com a Constituição da República Federativa do Brasil, que a educação infantil ganhou
destaque, em seu Artigo 208, inciso IV a Constituição assegura que: a educação será efetivada
mediante a garantia de: creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco) anos de idade. O objetivo
principal deste trabalho foi verificar as concepções dos professores de educação infantil acerca do
papel da afetividade no desenvolvimento infantil e o desenvolvimento de práticas pedagógicas
desenvolvidas por estes para promoção da afetividade nesse nível de ensino. Para tal objetivo, foi
utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, as entrevistas foram gravadas e analisadas
qualitativamente, à luz da análise de conteúdos, conforme proposta por Bardin (1987). Participaram
da pesquisa cinquenta professores, sendo vinte e cinco professoras de escolas públicas e vinte e
cinco professores de escolas particulares. Os professores são de escolas do Plano Piloto, Brasília –
DF. A pesquisa apóia-se na teoria das representações sociais de Serge Moscovici, nas teorias de
desenvolvimento humano de Lev Vygotsky, Henri Wallon e Jean Piaget. A análise das informações
permitiu observar que os professores representam a afetividade como sendo essencial e presente de
forma global no contato com a criança pequena. Não há definição de atividades especificamente
afetivas, mas uma percepção da existência de habilidades afetivas. A afetividade é pouco
compreendida de forma objetiva pelos professores, sendo percebida de maneira total, em gestos e
palavras. Os elementos e instrumentos afetivos, segundo as concepções dos participantes, são as
conversas informais na “rodinha”, o brincar, o desenho, as atividades lúdicas e o contato com o
outro. Foi possível observar que faltam planejamentos e projetos que trabalhem especificamente
questões afetivas exigidas nos Referencias Curriculares para educação infantil, bem como há um
conhecimento vago e pouco aprofundado do desenvolvimento afetivo no processo de constituição
do ser humano. Conclui-se que, embora as escolas não coloquem as questões afetivas em projetos
específicos, ela permeia todo processo educativo e a relação professor-aluno.
Palavras-chave: representações sociais; afetividade; educação infantil; desenvolvimento.

ANÁLISE DAS DIMENSÕES SUBJETIVAS DOS PSICÓLOGOS IMPLICADAS NA
DINÂMICA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Fernanda Ferreira Chaves
Alexandra Ayach Anache
Naila de Mattos Iorio

O presente trabalho propõe apresentar uma análise preliminar das dimensões subjetivas dos
psicólogos implicadas na dinâmica do processo de avaliação psicológica (AP) do aluno com
deficiência intelectual (DI). Esta pesquisa está vinculada ao Projeto de Pesquisa - O Atendimento
Educacional Especializado (AEE) no Estado de Mato Grosso Do Sul (MS): Limites e
Possibilidades. Este projeto integra a rede de atividades do Observatório Nacional de Educação
Especial (Oneesp), promovido pela Secretaria de Educação Especial/MEC. A pesquisa foi
desenvolvida com dois psicólogos que realizam os processos de AP dos alunos com indicativos de
DI que são encaminhados ao AEE, do Centro Estadual de Educação Especial e Inclusiva (CEESPI),
subordinado à Secretaria de Educação (SED) do Estado de MS. Assim, foi construído o cenário da
pesquisa onde foram realizados, por meio de entrevistas dialógicas, estudo exploratório e
completamento de frases, a investigação e o resgate dos processos de avaliação psicológica do
estudante que apresenta deficiência intelectual, analisando os procedimentos utilizados, as
informações produzidas, os resultados alcançados e as propostas de intervenção realizadas. Por
meio da matriz teórica da Psicologia histórico-cultural, com base nas propostas de Vygotsky,
González-Rey e outros autores da linha teórica, analisamos, com fundamento na Epistemologia
Qualitativa, a prática dos processos de avaliação psicológica, pois nesta perspectiva é possível um
olhar sobre os dados obtidos nas descrições qualitativas, com as informações quantitativas,
considerando o sujeito em sua totalidade, engendrando-o em sua cultura e sociedade. A partir desta
pesquisa, espera-se que seja possível apreender e avançar na compreensão da complexidade das
dimensões subjetivas dos profissionais da psicologia. Ao obter essas respostas, espera-se
desmistificar a crença da neutralidade científica, sem que se perca o rigor científico da prática da
AP. Também acreditamos que esta pesquisa possa contribuir para intervenções mais efetivas
realizadas pelos profissionais de psicologia que acompanham os alunos com DI.

ANÁLISE DO NÍVEL DE DIFICULDADE DE EXECUÇÃO DE COMPORTAMENTOS
SOCIAIS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Karina da Costa
Aleksander Giordano da Silva
Nathalia Rodrigues Campos
Marjorie Cristina Rocha da Silva
Natália Monaco de Castro
Soraia Néia de Três Rios
Gabriel Pinheiro Silva
Dilmar R. dos Santos

Dificuldades em Habilidades Sociais podem ser definidas como déficits de aquisição ou de
desempenho adequado atrelados às demandas de interação sociais, interferindo significativamente
no cotidiano das pessoas. Estudos apontam que crianças com distúrbios de aprendizagem podem
não apresentar deficiências em tais habilidades. Nesse sentido, o presente estudo visou analisar se o
modelo de Rasch pode indicar facilitadores para o aprendizado de condutas socialmente hábeis em
crianças. Assim, foram realizados dois estudos, um para estabelecer pontos de corte e níveis de
dificuldade numa medida de habilidades sociais e outro para analisar a intervenção baseada nesta
hierarquia. Os resultados indicam que as condutas mais fáceis são as relacionadas à Civilidade e
Altruísmo basicamente, e as mais difíceis as relacionadas à Assertividade. Em relação a proposta de
intervenção os resultados tendo como base o nível de dificuldade dos itens indicaram a melhora das
habilidades sociais das crianças no mesmo sentido do nível de dificuldade dos itens, ou seja, quanto
mais difíceis os itens envolvendo Habilidades Sociais, maior são as dificuldades apresentadas pelos
participantes. De modo geral, o modelo de Rasch demonstrou eficácia como auxílio para analisar
itens atrelados a dificuldade de execução das condutas sociais e no planejamento e implementação
de intervenções nesta área.

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM NA SOCIEDADE DISCIPLINAR

Rodrigo Guilhen e Silva

A sociedade disciplinar descrita por Foucault conceitua o exame como uma técnica do poder que
sujeita e objetiva o indivíduo, engessando suas possibilidades de subjetivação. Esta pesquisa buscou
identificar e refletir sobre possíveis elementos da ‘tecnologia do poder’ descrita por Foucault – no
capítulo ‘Os corpos dóceis’ do livro ‘Vigiar e punir: o nascimento das prisões’ – em duas
metodologias de avaliação de aprendizagem: prova escrita individual e seminário grupal. Serviu
como base para esse estudo a disciplina ‘Avaliação de Pessoas’ do curso de pós-graduação de
Psicologia Organizacional e do Trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O trabalho foi
desenvolvido durante 8 bimestres em classes que comportaram, em média, 25 alunos.
Tecnicamente, nos dois modelos de avaliação, tanto a vigilância hierárquica como a sansão
normalizadora ficaram evidentes. Os alunos foram classificados e experimentaram sensações boas
ou ruins conforme a nota que lhes foi atribuída. Na prova individual, os alunos tiveram menor
possibilidade de assumir tarefas diversas e não puderam diluir as angustias no contato grupal. Já no
seminário em grupo, tarefas foram distribuídas considerando habilidades individuais e a mesma
nota foi atribuída para todos. Assim, o controle ficou menos evidente e aspectos da afetividade
foram mais facilmente percebidos. Supõe-se que a avaliação individual tenha mais força para
sujeitar e objetivar por conta do seu potencial classificatório individualizante, pois distribui mais
precisamente os indivíduos dentro de uma norma idealizada. Já o seminário grupal garante uma
margem de manobra maior para os alunos avaliados. Considerando que a avaliação tem a função de
aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem e atestar se o individuo está ou não preparado para
exercer funções em determinado campo de saber, sugerem-se os seguintes questionamentos: a
classificação é inerente ao processo avaliativo? Como reduzir o potencial de sujeição e objetivação
das avaliações de aprendizagem estimulando a subjetivação?

COMO PROMOVER A APRENDIZAGEM AUTORREGULADA POR MEIO DE UM
JOGO? O BINGO “MELHOR ESTUDANTE”

Evely Boruchovitch
Maria Aparecida Mezzalira Gomes

A investigação acadêmica pode contribuir com estudos que proponham intervenções na sala de aula
com repercussão na formação de professores e no desempenho dos alunos para promover melhorias
no aproveitamento escolar dos estudantes no Brasil. A Psicologia Cognitiva, baseada na Teoria do
Processamento de Informação destaca a importância de uma prática que integre cognição, a
metacognição, os afetos e a motivação para o aprendizado, a ação autônoma do sujeito na realização
dos seus projetos de aprendizagem. Defende o ensino de estratégias cognitivas e metacognitivas
para desenvolver a autorregulação, desde o início da escolarização formal. Fundamentado nesse
referencial teórico o estudo ora apresentado teve o intuito de estudar os efeitos de procedimentos de
intervenção psicopedagógica, em alunos do Ensino Fundamental. Participaram 29 estudantes de
quinto ano de numa escola municipal de Jundiaí, SP e foram utilizados os seguintes instrumentos:
a) Escala de estratégias de aprendizagem; b) Teste Cloze de compreensão leitora; c) Jogo “Bingo
Melhor Estudante”. Elaborado com itens que descrevem comportamentos facilitadores e
dificultadores da aprendizagem, o desafio consiste em escolher, entre três alternativas, a que leva a
uma melhor aprendizagem. Após a coleta dos dados foi realizada uma sessão que consistiu na
análise das regras do jogo, ao mesmo tempo como forma de desenvolvimento de compreensão
leitora e de preparação para o jogo, na sua aplicação e no feedback aos participantes. Em seguida
foi solicitado que respondessem a questões destinadas a avaliar a percepção que tiveram acerca dos
objetivos do jogo, dos seus benefícios e dos sentimentos experimentados durante a atividade. A
análise estatística levou em conta o desempenho no teste cloze, na escala de estratégias de
aprendizagem e no bingo. Correlações significativas foram encontradas entre o desempenho no
jogo, na escala e no Cloze. Na análise qualitativa, realizada com base na avaliação das respostas dos
estudantes às questões formuladas, foi evidenciado que o “Bingo melhor Estudante” foi levado a
“sério” pelos alunos, sem prejuízo do caráter lúdico da atividade. Alguns deles parecem ter
percebido a relação entre ser bom jogador e ter comportamento autorregulado em situações de
aprendizagem. Além da reflexão metacognitiva do próprio estudante, o jogo parece ser útil para que
se possa identificar seus pontos fortes e fracos no que concerne ao uso de estratégias de
aprendizagem e, desta forma, poderá ser inserido em trabalhos de intervenção psicopedagógica e
educacional para desenvolver a aprendizagem autorregulada.
Palavras-chave: aprendizagem autorregulada; estratégias de aprendizagem cognitivas e
metacognitivas; bingo melhor estudante.

CONHECENDO A PSICOLOGIA ESCOLAR NA PRÁTICA

Suzi Carina Chaves
Isadora Longaray Luz

Este é o recorte de um trabalho de estágio curricular obrigatório do oitavo semestre do curso de
Psicologia da Faculdade Cenecista de Osório (FACOS), teve por objetivo o levantamento de dados
para um diagnóstico escolar e elaboração de propostas interventivas de orientação e promoção de
saúde e cidadania através de observações, entrevistas e participação ativa de 16 horas semanais na
instituição selecionada, o qual ocorreu durante o segundo semestre de 2014, na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Dom Pedro I, localizada na cidade de Tramandaí-RS, que atende crianças e
adolescentes do primeiro ao nono ano em turno matutino e vespertino, este trabalho terá
continuidade no primeiro semestre deste ano.Os objetivos dessa participação no contexto escolar
foram coletar dados relevantes da escola de um modo geral como espaço físico, mantenedora,
formação do corpo docente, investigar o contexto dos alunos, professores e funcionários que
constituem este grupo e observar os aspectos pedagógicos da instituição e demais informações que
se considere relevante para a elaboração de um diagnóstico local. Em seguida com os dados e
informações coletados, elaborar e executar projetos que atendam as demandas desta escola de um
modo geral.A cidade de Tramandaí -RS é a mais populosa do litoral norte gaúcho e a escola
selecionada está localizada no maior e mais carente bairro desta cidade, por este motivo as
demandas são muitas, trata-se de um público com uma grande vulnerabilidade social, que está
exposta o tempo todo a muitos riscos como criminalidade, drogadição, prostituição, abuso sexual de
menores, entre outros fatores existentes no bairro, agravando-se no período de veraneio, pois o
fluxo de turistas é bastante elevado.Cerca de três meses foram necessário para conhecer a escola de
um modo geral e a comunidade em que está inserida. Após esta etapa foram elaboradas propostas e
projetos por parte do estagiário de Psicologia com a ajuda dos orientadores locais e acadêmico, as
mesmas foram discutidas com os profissionais que ali atuam em reunião para saber quais seriam as
mais urgentes a serem trabalhadas. Os projetos de sexualidade e drogadição foram considerados
mais urgentes, após veio a questão da indisciplina e da participação ativa da comunidade na escola,
houve pouco interesse da equipe escolar em projetos que visavam um trabalho mais voltados para o
grupo profissional.Ao final deste período letivo chegamos a conclusão da grande necessidade da
inserção de psicólogos no contexto escolar e das muitas possibilidades de sua atuação junto a escola
e a comunidade, ao mesmo tempo pôde-se conhecer parte das dificuldades a serem encontradas por
estes profissionais nesta área de atuação. A escola é um contexto bastante variado onde se
encontram crianças e adolescentes de várias idades, é necessário um olhar crítico e sem preconceito
para a elaboração e aplicação de trabalhos que visem prevenção e promoção em saúde e cidadania
com este público.

DELAWARE SCHOOL CLIMATE SURVEY: VALIDITY STUDIES IN BRAZIL, CHINA,
AND U.S.A.

GeorgeBear
Carolina Lisboa

Multiple studies have shown school climate to be related to a number of valued outcomes, including
student’s mental health and academic achievement. Unfortunately, few validated measures of
school climate have been published, especially in languages other than English and that assess
various dimensions of school climate supported by research and theory. Grounded in research and
theory, and designed for students in grades 3-12, the Delaware School Climate Survey-Student
(DSCS-S) assesses eight aspects of school climate: Teacher-Student Relations, Student-Student
Relations, Respect for Diversity, Fairness of Rules, Clarity of Expectations, School Safety, Bullying
School-wide, and Engagement School-wide. Method:In this presentation we review recent studies
in Brazil, China, and the United States of America supporting the validity and reliabilityof DSCS-S
scores in those three countries. Those studies, which included confirmatory factor analyses
conducted on samples in each country, included over 40,000 students in the U.S., 3,435 in
China,and 426 in Brazil. We also review the process used in the development and validation of the
Brazilian Portuguese version of the DSCS-S. Results: Results confirmed the scale’s factor structure,
and found scores to be related to student achievement, school suspensions, and bullying. Two
studies also documented more favorable school climate in China compared to the U.S.
Discussion:In addition to describing the DSCS-S and validation studies in three countries, we
discuss the practical uses of the scale for improvement of school climate and children’s mental
health in schools.
Keywords: mental health in schools; school climate; cross-cultural research; school assessment.

DINÂMICAS CORPORAIS COMO FERRAMENTAS CONTRADISCURSIVAS

Tania Suely Azevedo Brasileiro

Quando falamos em corpo logo nos vem à mente a massa orgânica da qual ele é formado; si
acrescentarmos valores sociais que o meio da a este corpo ele termina por ser investido de
significações, de sentimentos e de valores muito particulares, e absolutamente pessoais. O corpo é o
canal de comunicação de cada ser humano com o meio exterior, devemos procurar conhecê-lo,
explorá-lo e mesmo entender suas limitações, tentando assim superar a facilidade de imitar os
outros e a grande dificuldade de sermos nós mesmos. Ao considerar a linguagem do corpo como
elemento primordial da prática educativa, estamos afirmando a necessidade de respeitar o corpo,
que é o próprio ser humano. Para que o aprendiz se expresse enquanto corpo que realiza mais
livremente seus próprios desejos, é necessário que ele não cresça em sua individualidade absoluta,
mas sim, em suas relações com os outros e com o mundo. Freire (1977) argumenta que somente
pela compreensão da unidade dialética em que se encontram solidárias subjetividade e objetividade
podemos escapar ao erro subjetivista como ao erro mecanicista e, então, perceber o papel da
consciência ou do corpo consciente na transformação da realidade. Assim, este curso assume como
base teórica os fundamentos do pensamento de Paulo Freire, bem como de Vygotsky (1977; 1984),
Bakhtin (2004) e Leontiev (1978), autores que defendem uma teoria sócio-histórica, que concebe o
sujeito como um ser histórico, coletivo, e põe a palavra em lugar de destaque na constituição de sua
consciência, a partir de um contexto ideológico e social. Eles subsidiam uma forma dialética de
pensar as relações interdisciplinares no campo da Educação, partindo de uma abordagem
psicológica do processo educativo, que leva em conta o ser humano, objeto tanto da Pedagogia
quanto da Psicologia, e as condições sociais, históricas e econômicas em que ele vive. Acreditamos
que atividades que se dediquem a pensar e viver o corpo, e que se proponham a modificar as regras
que o inibem, dificultará sua manipulação. Assim, após vários anos de pesquisa e aplicação na
escola, na universidade e nos espaços de socialização institucional do conhecimento, elaboramos
uma proposta metodológica de natureza crítica, onde dinâmicas corporais são usadas como
ferramentas contradiscursivas. Neste sentido, propomo-nos a compartilhar uma experiência
metodológica de intervenção teórico-prática, que pretende despertar, através de um trabalho crítico,
um corpo consciente que venha a estabelecer uma ação dialética de vida, com vistas a viabilizar
uma sociedade mais comprometida com a própria humanidade, com o respeito à dignidade humana
e ao planeta onde vivemos. Defendemos que a Educação e a Psicologia qualificam esta sociedade,
oportunizando que as pessoas tenham uma visão mais crítica do ambiente onde vivem e passem a
lutar pelo respeito aos direitos fundamentais, promovendo mudanças necessárias para um mundo
mais humano e ecologicamente sustentável.

DISTRICT-WIDE APPROACH TO SOCIAL EMOTIONAL LEARNING: STANDARDS
AND BENCHMARKS AND STUDENT ASSESSMENT

Julene Nolan

Social and Emotional Learning (SEL) is the process through which individuals learn to recognize
and manage needs and emotions, care about others, make good choices and decisions, behave
ethically and responsibly, develop positive relationships, and avoid negative behaviors. Using skills
developed through SEL, students enhance their ability to integrate thinking, feeling, and behaving
in order to achieve important life tasks. Research indicates that SEL is critical to student
development and it must be explicitly taught. Within the school setting, SEL can best be
accomplished through a layered approach of skills lessons, infusion into the curricula, whole school
practice, classroom practices, and an environment of safety, respect, and caring which models SEL
values. This presentation describes an intermediate district’s approach to SEL through use of
research-based intervention in the classrooms. Standards and Benchmarks will be described,
intervention activities will be sampled, and a district-wide assessment tool that has been developed
to measure student achievement in SEL will be detailed. Data collected on student SEL in
Intermediate District 287 will be offered as well as next step suggestions in data interpretation and
intervention. Intermediate District 287 is a Level IV setting that educates students from member
districts in the Minneapolis MN West Metro Area who require specialized behavioral, emotional,
and educational services to meet their individual needs.
Keywords: social emotional learning; sel curriculum; measuring student sel.

DO ATTITUDES ABOUT BULLYING VARY BY ETHNICITY AND GENDER?

Cecile Binmoeller

The Bullying Attitudes Measure (BAM) consists of 21 items designed to identify a variety of
student attitudes and perceptions related to bullying in schools, which have been found to play a
salient role in influencing bullying behaviors. Additionally, prior research has identified ethnic and
gender differences in bullying prevalence. Using factor analytic techniques, this study examined
whether attitudes towards bullying vary by ethnicity (i.e. Latino/a and White) and gender. Methods:
The participants included N = 210 middle school students in southern California. The final analytic
sample consisted of 34% Latino/a and 41% male. The BAM scale measures five bullying-related
constructs: Defending Attitudes, Justifying Attitudes, Intervention Know-how, Comfort
Communicating, and Perceptions of School Effort. Students rated their agree ment to
theseitemsusing a 4-point scale (1 = totally false, 4 = totallytrue).Invariance across ethnicity and
gender roups was analyzed using a multistep procedure. Results: Result sindicated configural,
metric, and scalar, invariantce across the ethnic and gender groups. Latino/a students scored higher
than White students on the Justifying Attitudes factor. Females scored higher on the Comfort
Communicating factor, but lower on the Perceptions of School Effort Factor. Discussion:
Ourfinding
sindicate
the
BAM
scale
can
play
a
key
role
in
helpingschoolpsychologistsfocusinterventionsonspecificareasofneedand in assessing intervention
efficacy. The scale can be used with the four subgroups in our sample, as gender and cultural
differences do not appear to contribute to varying interpretation sof the BAM items. Gender
differences suggest intervention programs shoulden courage boys to communicate about bullying
experiences and address types of bullying that may occur amongst girls. Ethnic differences suggest
the need to consider culture and context when designing intervention programs. Further research
should examine how cultures influence the normalization of bullying and how this influences
behavior.
Keywords: Bullying Attitudes Measure (BAM); bullying prevention and intervention; Ethnicity;
gender; school climate and communication.

ESCALA ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE – EEPS

Andréa Claudia de Souza

O conceito de Escola Promotora de Saúde (EPS) tem como tema central o indivíduo como ser biopsico-social e promove a saúde dos atores sociais envolvidos, sendo que o entendimento e prática
atual estão presentes na documentação de base da Educação Brasileira. No entanto, entre a lei e a
realidade surgem as diferenças e aparece a falta de internalização do conceito de promoção de
saúde. Construiu-se portanto, uma escala (Escala Escola Promotora de Saúde – EEPS) para avaliar
o nível de percepção da promoção de saúde nas escolas por parte dos profissionais da educação. A
amostra de validação consistiu em 264 profissionais da educação de escolas do Ensino Infantil ao
Ensino Médio. Os participantes apresentaram idades entre 21 e 71 anos sendo 80,3% do género
feminino e 54.9% possui Graduação completa. A partir da construção dos requisitos necessários
para uma EPS a amostra de validação da EEPS foi desenvolvida para 52 itens. Foi realizada a
análise fatorial exploratória e a análise confirmatória culminando em quatro fatores (Projetos,
Reconhecimento e Realização, Comunidade e Intersetorialidade e Conceito de Saúde), com bons
valores de consistência interna, medida pelo Alfa de Cronbach. O fator Projetos revelou um valor
de .90, o fator Reconhecimento e Realização obteve um valor de .73, o fator Comunidade e
Intersetorialidade .62 e o fator Conceito de Saúde .86 e o total dos 52 itens atingiu 0.924
considerando o instrumento altamente confiável. O modelo ideal de EPS prevê uma inter-relação
entre estes quatro fatores, no entanto a pesquisa demonstrou maior conexão entre Projetos e
Reconhecimento e realização, sendo que o conceito de saúde integral ainda não está incorporado e
portanto não conectado com a comunidade e seu entorno. Conclui-se ser relevante para a Psicologia
da Saúde, desenvolver instrumentos, além de dar suporte técnico e humano para os profissionais da
educação e da saúde

EXAMINING THE FACTOR STRUCTURE OF THE BULLYING ATTITUDES
MEASURE

Cecile Binmoeller

In order to address the increasing global concerns related to school bullying, new assessment
measures are being continuously developed. Traditionally, assessments use large-scale surveys of
school safety and violence, focusing mainly on observable characteristics, such as physical and
verbal aggression. Although this content is useful, large-scale surveys have been criticized for their
psychometric properties and narrow focus, often-over looking attitudes, perceptions, and school
context. The Bullying Attitudes Measure (BAM) was designed as analternative assessment that
identifies five factors that have been identified as influencing bullying behaviors. This study
examined the viability of a five-factor model using confirmatory factor analysis (CFA). Methods:
The participants included N = 305 middle school students in southern California. The analytic
sample was comprised of 42% male, 27% Latino/a, 52% White, 10% Asian, 2% African American,
and 10% multiple or other ethnicities. The BAM scale purports to measure five bullying-related
constructs: Defending Attitudes, Justifying Attitudes, Intervention Know-how, Comfort
Communicating, and Perceptions of School Effort. Students rated their agree ment to these items
using a 4-point scale (1 = totally false, 4 = totallytrue). CFA with a weight edleast squares estimator
was used to confirm the a priori hypothesized model. Results: Results of the CFA provide
devidence that the posited five-factor model fitthe data well. All item shad loadings greater than .60.
The fit statistics, including CFI, TLI, and RMSEA, demonstrated good fit. Discussion: Results
confirm the BAM scale as a useful measure for identifying students’ attitudes regarding the nature
of bullying behavior, their comfort level in defending themselves or others, their comfort level in
seeking assistance, and their perceptions of whether schools are helping address the issue. This
provides schools with a concise way to under stand bullying within their school, focus intervention
son specific areas of need, and in assessing intervention efficacy.
Keywords: Bullying Attitudes Measure (BAM); bullying prevention and intervention; school
climate and communication.

IMPLEMENTATION OF THE LEARNING PARTNERS MODEL: A PROPOSAL FOR
EDUCATOR-SCHOOL PSYCHOLOGIST COLLABORATION

Ronda C. Talley

The Learning Partners Model was originated at the university level to promote retention and
increase engagement among students in psychology. The program is based on research that cites the
critical nature of teacher-student interaction in maintaining student attendance and engagement.
Talley postulated that if the bond between student and teacher could be expanded to embrace a
peer-to-peer relationship, positive social and academic outcomes would result for both partners. The
Learning Partners Model is a discipline-neutral process model that is currently being implemented
in the United States and Brazil. Plans for expansion to pre-school through high school are
underway. METHOD: The model discussed in this paper, the Learning Partners Model, has been
implemented in two continents. The basic framework of the model consists of students selecting a
Learning Partner at the beginning of the semester through a pairing process similar to speed dating;
we call this “Speed Pairing.” Learning partners are initiated into the partner process through a series
of activities designed to foster communication, collaboration, and professional/personal
commitment. As relationships develop, students are given increasingly complex tasks to complete.
Success criteria include both the process of developing joint ownership of the outcome as well as
the academic merits of assignments. RESULTS: Using a pre- and post-implementation analysis,
researchers found that students rate this model higher than any other teaching method used in the
psychology classes. Currently, research on the model is being collected in both the North and South
American sites. DISCUSSION: The Learning Partners Model provides school psychologists with
an easily disseminated framework to assist teachers in psycho-social and academic engagement in
classrooms of all sizes. Advantages of the model are that it can be employed at multiple academic
levels in any subject area, thus making it transportable across settings where partnership skills are
critical to success.
Keywords: education; collaboration; transcultural; school psychology.

MEASUREMENT OF SCHOOL CLIMATE:IMPLICATIONS FOR LARGE - SCALE
SCHOOL EVALUATION POLICIES

Tamika La Salle
Joel Meyers

School Climate has relationships with social,emotional and academic outcomes (Thapa, etal., 2013)
Ith United States, academic outcomes have dominated school evaluation policies, bu schoo
evaluatio needt be broadened due to documented relationships between school climate and
academic performance. The Georgia Department of Education (GaDOE) added school climate to
school evaluation, creating comprehensive measures of academic performance (i.e.the College and
Career Readiness Performance Index–CCRPI and school climate. Thi school climate measure
includes surveys measuring perceptions of school climate using the Georgia Student Health
Survey2.0. Th purpose of this paper is to presente reliability and validity data for this instrument,
including: factor analysis and data decribing relationships between score on this measure with
academic performance (i.e., CCRPI). Methods: The Georgia Student Health Survey 2.0 was
administered to 6,481 students during the 2013-14 academic year.In addition CCRPI scores were
calculated for each of these students to measure academic performance. Results Exploratory factor
analyses with 3,241 randomly selected participants revealed asix-factor model for school climate
that included the following dimensions: school connectedness, socialand, civilearning, peer support,
adult support,physical environment,and cultural acceptance. Confirmatory factor analyses with
there maining 3,240 participants confirmed these results, and strong positive relationships were
found between school climate scores and the CCRPI. Discussion Implications of these finding for
public policy concerning the evaluation of school performance, as well as future directions for
researchs discussed. Implications for public policy include the importance of psychometrically
sound comprehensive measures of school climate as aadded social/ emotional component to school
evaluation. Implications for future research include the examination of multi-informant school
climate perspectives (i.e.students, teachers, parents) and multi variate relationships between school
characteristics, various dimensions of school climate and academic outcomes.
Keywords: school climate; achievement; accountability; assessment.

MULTICULTURAL SCHOOL-BASED CONSULTATION: A TOOL TO ADDRESS
DIVERSITY ISSUES IN SCHOOLS

Anita Sohn Mccormick
Catharina Carvalho

School-based consultation (SBC) is an efficient and effective indirect mode of psychological
service delivery (Gutkin & Curtis, 2009; Ingraham, 2000; Lewis & Newcomer, 2002). SBC is a
model used to deliver educational and mental health services in schools where consultants (school
psychologists) and consultees (staff members) collaborate to enhance the functioning of the student
(client) (Erchul & Sheridan, 2014). Challenges typically associated with the implementation of SBC
by school psychologists working within diverse settings has prompted national organization to call
for the inclusion of multicultural considerations within SBC (NASP, 2012; Ysseldyke et al, 2006).
Multicultural consultation refers to the provision of indirect services that are sensitive to cultural
differences, addressing the needs of both consultees and clients (Tarver Behring & Ingraham,
1998). The underlying assumption of multicultural SBC is that consultants “consider the potential
influence of culture on the consultation process and the individuals involved in the consultation
triad (consultant, consultee, and client)” (Ingraham, 2004, p. 135). Having school psychologists
apply multicultural approaches with diverse populations’ results in greater client improvement
compared to approaches that lack consideration of multiculturalism. Method A review of the
literature using both qualitative and quantitative methods on the importance of implementation of
multicultural consultation by school psychologist was conducted with the extant research available
through 2014. Results Findings indicate that multicultural sensitivity in consultation processes by
school psychologists leads to positive outcomes in terms of changes in teacher and student
behaviors. Two models of multicultural consultation key for the practice of school psychology in
diverse settings will be presented. Additionally, discussion will include provide evidence for the
benefits of consultants effectively addressing multicultural issues in culturally diverse settings,.
Discussion This paper presentation will revisit the general competencies necessary for school
psychologists to engage in multicultural consultation, based on the professional standards put forth
by professional associations of school psychology that it is vital school psychologists examine and
increase cultural competence skills (Nuijens & Klotz, 2004). Best practices in the application of
multicultural approaches as well as ways to enhance the positive outcomes for clients with use of
these competencies will be presented. Finally, limitations within current literature as well as future
directions will be discussed as a way to empower participants in their efforts to include
multicultural considerations within their practice. Learning Outcomes Participants will learn the
current state of school-based multicultural consultation research, limitations, and future directions.
After this presentation, participants will be able to identify competencies required for multicultural
school based consultation and support the need for inclusion of these competencies as school
psychologists.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: O DESAFIO DA INTERSETORIALIDADE ENTRE
EDUCAÇÃO E SAÚDE

Maria Lucia Boarini
Maria Eliza Spineli
Roselania Francisconi Borges

O Programa Saúde na Escola(PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286 de 5 de dezembro de 2007, tem
por finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica
por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Sob responsabilidade dosMinistérios
da Saúde e da Educação, em 2013 o PSE foi implementado em vários municípios do território
nacional por meio de ações que visam a promoção de saúde tendo como principal diretriz a
intersetorialidade. Esta especificidade suscita alguns questionamentos no que concerne ao processo
burocrático de implementação e identificação do significado e da importância deste programa para
os profissionais, tanto de Saúde como de Educação, no que tange a finalidade social do mesmo. A
busca por respostas a estas questões se coloca como desafios ao estudo desta temática. Desse modo,
este trabalho tem como proposta apresentar os antecedentes históricos do PSE e destacar seus
pontos de convergência com diferentes programas e políticas públicas brasileiras. Objetiva fomentar
reflexões sobre seu significado e importância no que tange ao seu alcance tanto na área da Saúde
como na Educação. Buscaabordar seus limites e dificuldades, visto que tem como prerrogativa de
funcionamentoque as ações devem ser desenvolvidas de modo intersetorial. Esta forma de atuação é
um de seusprincipais desafios, pois embora seja uma recomendação a articulação e o diálogo entre
os saberes, no caso entre a Saúde e Educação, esta é uma necessidade que pressupõe a superação
dos especialismos e que considere que os fatores que envolvem a saúde dos seres humanos são
multideterminados.
Palavras-chave: programa saúde na escola; intersetorialidade; educação pública; saúde pública.

PROJETOS PEDAGÓGICOS: TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Renata de Castro Schindel

Um colégio em Porto Alegre/RS trabalha o ensino através de Projetos Pedagógicos, o que
impulsiona o desenvolvimento, favorece o aparecimento de questões subjetivas das crianças e
permite que isso seja trabalhado como conteúdo. No ano de 2014, realizei o estágio obrigatório
profissionalizante em Psicologia Escolar na turma de Maternal II da instituição, a qual comporta
alunos de três a quatro anos de idade. A pesquisadora trabalhou essa temática por visar o sujeito
como biopsicossocial, autor de sua história e protagonista de seu desenvolvimento, tornando,
portanto, o ensino uma prática mais humanizada. Objetivou-se verificar a proximidade da teoria de
projetos na prática do ensino na educação infantil, vinculando a experiência cotidiana com a
literatura. O método consistiu em observação e intervenção da pesquisadora nas atividades
escolares, através de questionamentos e anotações em diário de campo. Concluiu-se que a teoria é
reforçada pela prática e vice-versa, pois o trabalhar com projetos possibilita que as crianças sejam
autônomas, tenham liberdade de criação, tornando-as protagonistas na escola, de sociabilidade, de
responsabilidade, mas também permite que aprendam a ser interdependentes, cooperativos, que
tenham uma cultura de planejamento participativo, possibilita o uso das capacidades motoras de
organização, além do treino de habilidades sociais e regras, como autonomia moral, intelectual.
Recomenda-se, no entanto, que trabalhos os quais relatem a experiência do ensino pela pedagogia
de projetos na educação infantil sejam compartilhados, a fim de verificar constantemente o diálogo
da teoria com a prática, analisando permanentemente o uso que se faz da literatura no cotidiano.
Palavras-chave: projetos pedagógicos; educação infantil; relato de experiência.

PSICÓLOGO, O LIAME NAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

Marielly Rodrigues Mandira

A articulação das políticas públicas tem sido um desafio constante e necessário para a promoção de
direitos humanos. Um dos papeis da política de Assistência Social, desenvolvido pela Proteção
Social Básica, é a promoção do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, prevenindo
sua fragilização e ruptura, e também o risco social. Considerando esta premissa, o Centro de
Referência de Assistência Social do município de Cananeia realizou uma articulação com as escolas
públicas e desenvolveu um projeto de atividades socioeducativas que tinham como finalidade a
prevenção dos Comportamentos de Risco de Crianças e Adolescentes, como a Violência Familiar e
Comunitária, o Uso e Tráfico de Entorpecentes e a Gravidez na Adolescência, assim como a
prevenção à Violência Física, Psicológica e Sexual. As temáticas desenvolvidas no eixo Educação,
Cidadania e Meio Ambiente, tiveram como objetivo o desenvolvimento da identidade, da
autoestima, da integração, do fortalecimento de vínculos, das habilidades sociais, das habilidades de
enfrentamento e do comportamento moral. Os participantes tinham idade entre 6 e 15 anos e eram
provenientes de públicas estaduais e municipais, sendo que tal atividade foi realizada em período de
contraturno escolar. No desenvolvimento, observou-se que os participantes criaram vínculo uns
com os outros e com o profissional responsável pelo trabalho, a qual era a Técnica de Psicologia da
instituição, de forma que durante a realização das atividades eles demonstraram liberdade para
relatar suas experiências de violência sofrida nos ambientes familiar e escolar. Além disso, foi
criado um espaço de escuta para que as crianças e adolescentes pudessem ter a liberdade de tirar
suas dúvidas e relatar alguma situação em que tenha sofrido violência e não sentiu-se confortável de
relatar ao grupo, mas teve liberdade para revelar ao profissional. Nesse espaço foi garantida à
criança/adolescente toda a atenção ao seu relato e à gravidade de sua situação sem que esta corresse
o risco de sofrer qualquer julgamento da veracidade de sua informação. Em casos específicos de
Abuso Sexual, após a escuta, o profissional fazia um relatório da situação e encaminhava para o
órgão competente (Conselho Tutelar). Houve situações de encaminhamento para a Equipe de
Proteção Social Especial, quando entendeu-se que os Vínculos já estavam fragilizados ou rompidos,
assim como a contratransferência desta para a Equipe Técnica do CRAS. Ressalta-se, entretanto,
que concomitantemente a esse trabalho é necessário que haja um treinamento junto à escola, para
que os professores e demais funcionários da unidade escolar também estejam aptos a identificar
suspeitas de situação de violência e também como proceder em casos que haja revelação de situação
de violência. Quando a família falha no seu papel de protetora, a escola pode ser o único ambiente
em que a criança/adolescente pode encontrar apoio. Assim como na maioria dos municípios
brasileiros, observa-se que há uma grande demanda das situações de violência e comportamentos de
risco, e, todavia, ainda há pouco trabalho de articulação das políticas públicas de educação com a
política de assistência social.

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E BEM-ESTAR INFANTIL

Bibiana Ramos dos Santos

O bem-estar subjetivo, conceito afim à área da psicologia positiva, se refere às potencialidades
humanas e é formado pelos afetos positivos e negativos e a satisfação de vida, sendo influenciado
por diversos domínios, entre eles as relações interpessoais. A escola é um dos contextos importantes
no desenvolvimento infantil, já que é nele que as crianças se relacionam com colegas e professores
e essas relações podem influenciar em seu bem-estar. Nesse sentido, o presente estudo verifica o
grau de impacto e se existem diferenças entre o bem-estar subjetivo de crianças que percebem ser
ouvidas e bem tratadas pelos seus professores das que reportam não ser. Participaram do estudo
1744 crianças gaúchas entre 10 e 12 anos (M = 10,99; DP = 1,00), sendo 55,6% meninas,
estudantes de escolas públicas e privadas, da capital e do interior do Rio Grande do Sul. Foram
utilizadas três escalas para medir o bem-estar subjetivo: Student Life Satisfaction Scale (SLSS),
Brief Multidimentional Student Life Satisfaction Scale (BMSLSS) e Personal Well-being IndexSchool Children (PWI), além de dois itens sobre a relação com os professores. Por meio de análise
multivariada de variância (MANOVA), o bem-estar das crianças, avaliado simultaneamente pelas
escalas SLSS, BMSLSS e PWI, é significativamente diferente entre as crianças ouvidas das não
ouvidas pelos seus professores. As crianças que apontam não ser bem tratadas por seus professores
também apresentaram médias significativamente mais baixas em todas as escalas de bem-estar
quando comparadas com as que se sentem bem tratadas. Estes dados apontam a importância da
relação com os professores na escola, bem como o impacto no bem-estar das crianças quando não
se sentem bem tratadas ou ouvidas por eles. Assim, considera-se importante estimular a escuta e o
bom trato dos professores no contexto escolar de maneira a preservar os direitos da criança e o seu
bem-estar.
Palavras-chave: bem-estar infantil; atitudes do professor; direitos das crianças.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE:
QUESTIONAMENTOS NA LITERATURA CIENTÍFICA

Daieny Panhan Theodório

A história do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) remete a um período que
ultrapassa um século. O primeiro trabalho sobre o tema, escrito pelo médico escocês Alexander
Crichton, descreveu em 1798, aspectos de desatenção encontrados em jovens que são muito
semelhante aos critérios propostos pelo DSM-IV para o tipo desatento. O TDAH ainda gera
questionamentos complexos. Grande parte dos profissionais clínicos acreditam que o TDAH está
calcado sobre três problemas primários: a dificuldade em manter a atenção, o controle ou inibição
de impulsos e a atividade excessiva. É impossível identificar sintomas adicionais, como dificuldade
para seguir regras e instruções e variabilidade em suas reações frente às mais variadas situações. A
patologia foi caracterizada no DSM-IV por sintomas agrupados em três clusters: Desatenção,
Hiperatividade e Impulsividade. O TDAH é um transtorno no desenvolvimento do autocontrole,
marcado por déficits referentes aos períodos de atenção, ao manejo dos impulsos e ao nível de
atividade. A patologia é caracterizada pela dificuldade em manter a atenção, pela agitação e
inquietude, podendo configurar hiperatividade e impulsividade, esses sintomas seguem um padrão
frequente em crianças da mesma idade e nível desenvolvimental. É fundamental o correto
diagnóstico para se distinguir entre os poucos casos de origem genética onde o cérebro tende a atuar
disfuncionalmente e quando a medicação é necessária para facilitar o processo de reorganização. A
hiperatividade não é constante nas crianças portadoras do TDAH, elas podem ficar quietas em
situações novas, fascinantes, um pouco assustadas ou quando estão a sós com alguém. Essa
quietude pode dificultar a identificação dos sintomas numa avaliação clínica, pois existe uma
tendência da criança em não manifestar a hiperatividade em consultório. Alguns estudos têm
apontado a importância da avaliação neuropsicológica no processo diagnóstico do TDAH. Os
instrumentos utilizados para o diagnóstico são: Critérios estabelecidos pelo DSM – IV,
Questionário SNAP – IV, e WECHSLER – WISC III (Escala de Inteligência). Conclui-se que há
necessidade de teste psicológico para um diagnóstico preciso, além de estudos dos conteúdos
científicos publicados. Transtorno de Déficit de atenção (TDA) e transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) são distúrbios comportamentais. Há especialistas que patologizam as
crianças com características comportamentais de TDAH, enquanto há pesquisadores que acreditam
na não evidência científica de que existam alterações na anatomia do sistema nervoso central que
provoquem apenas um comprometimento de leitura e escrita ou de comportamento, acreditam que
não há qualquer comprovação de que existam alterações na anatomia do SNC que causem o TDAH
e por isso não patologizam.

DESENVOLVIMENTO HUMANO

A CONSTITUIÇÃO DO HUMANO NO FILME “SOBREVIVENDO COM LOBOS”

Claudia Alves da Silva
Júlio Ribeiro Soares
Silvia Maria Costa Barbosa
Umberto de Araujo Medeiros
Valdicley Euflausino da Silva

O estudo do processo de constituição do humano, como tema fundamental de algumas ciências,
como a pedagogia e a psicologia, faz-se cada vez mais necessário para rompermos com as visões
cotidianas e dicotômicas que apenas apreendem a dimensão empírica da realidade e, assim,
constituirmos uma compreensão mais aproximada da sua complexidade. Partindo, portanto, do
pressuposto de que o homem não é um ser que já nasce pronto, o objetivo deste artigo consiste em
apreender a mediação da história na constituição do humano tendo o filme “sobrevivendo com
lobos”, uma realidade fictícia, imaginativa, mas não menos concreta que tantas outras
materializadas pela atividade humana, como objeto metodológico de análise e interpretação. Ainda
do ponto de vista metodológico, vale ressaltar que não fizemos um esquadrinhamento do filme
inteiro, e sim o estudo de algumas cenas previamente selecionadas que ajudam a alcançar o objetivo
aqui definido. Como resultado, o filme desvela o papel da história quando aponta que as
possibilidades de constituição do humano ocorrem na relação com a cultura da qual o sujeito faz
parte, relação essa (sempre ativa) que o permite se apropriar das objetivações históricas do gênero
humano. Com isso, explicita que a constituição do humano não é um fenômeno natural, mas
mediado pela história da qual se apropria e, assim, nela se objetiva.
Palavras-chave: historicidade; apropriação; objetivação.

A CRECHE COMO AMBIENTE FACILITADOR – CUIDADO IMPLICADO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Barbara Spinola Saddy

O primeiro ano de vida constitui um período de extrema importância no que diz respeito ao
desenvolvimento dos aspectos emocionais, psicomotores e cognitivos do ser humano. Esse
desenvolvimento, porém, não se dá isoladamente da relação de cuidado em que o bebê está inserido.
Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, cuja teoria tomamos por base nesse trabalho, chama
atenção para o caráter relacional da estruturação psíquica ao afirmar que o bebê não pode ser
estudado à parte das interações nas quais e das quais ele se desenvolve. O autor entende que o ser
humano já nasce com tendências no sentido do crescimento e desenvolvimento que, no entanto, só
se confirmarão dadas certas condições favoráveis, constituindo o que ele chama de ambiente
facilitador. Este é entendido não somente como o ambiente físico e o cuidado em si, mas também a
atmosfera afetiva no qual ele é oferecido. O objetivo desse trabalho é tecer uma reflexão sobre o
conceito de ambiente facilitador no atendimento de bebês de até um ano de idade no contexto da
educação infantil. Buscamos também traçar o lugar que as práticas de cuidado assumiram nos
diferentes momentos históricos da creche no Brasil, chamando atenção para o caráter sócio histórico
do desprestígio com que as tarefas envolvendo o cuidar são percebidas ainda hoje. A metodologia
adotada é a pesquisa exploratória não sistemática. A discussão aponta para a necessidade de uma
ressignificação das práticas de cuidado na educação infantil, principalmente nos segmentos da
creche. Propomos que a construção de um ambiente facilitador é fundamental e deve ter como alvo
não somente os bebês, mas também as educadoras.
Palavras-chave: ambiente facilitador; educação infantil; cuidado.

A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO NA FORMAÇÃO E AUTOFORMAÇÃO DE
PESSOAS SURDAS

Rita de Cassia Maestri
Noemi Nascimento Ansay

Este trabalho tem por objetivo desvelar a importância da mediação na formação e autoformação de
pessoas surdas. A metodologia utilizada é a de História de Vida, baseada nos estudos de Josso
(2010, 2008, 2004), onde a narrativa escrita tem o papel de desvelar a singularidade da vida dos
sujeitos e a sabedoria de vida. Para alcançar este objetivo foi feita uma narrativa minuciosa a
respeito dos fatos mais relevantes, desde a infância até a vida adulta, a perda da audição e as
mudanças no rumo da vida de uma das autoras desse trabalho, que é surda e psicóloga. Neste
sentido as mediações realizadas pela família tiveram um papel fundamental na construção cognitiva
e afetiva. Vale destacar que o conceito de mediação é baseado nos estudos de Vygotsky (1983,
1993, 1994), Luria (1986,1990) e Feuerstein (1998). Aprendemos e construímos quem somos a
partir mediação de um adulto ou companheiro mais experiente. De acordo com esta abordagem,
estamos em constante movimento de aprendizagem, portanto, é fundamental que o trabalho com
pessoas surdas leve em conta aquilo que elas já sabem, mas que mantenha a perspectiva do
potencial desses sujeitos. A mediação deve estar presente em todo tempo na vida da criança e
continuar ao longo de toda vida, garantindo a construção do conhecimento em todas as etapas.
Palavras-chave: história de vida; sujeitos surdos; psicologia; mediação.

A PSICOTERAPIA POR MEIO DA ARTETERAPIA: APROXIMAÇÕES COM A
PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL

Lara Nassar Scalise
Alexandra Ayach Anache

Este estudo trata-se de um trabalho de pós-doutorado em psicologia que tem por finalidade discutir
a prática psicoterápica por meio da intervenção da arteterapia, na perspectiva histórico-cultural.
Vygostski em seu trabalho dedicado à Psicologia da arte, tornou-se uma importante fonte de
inspiração para o aprofundamento deste estudo sobre os sentidos da psicoterapia. Dessa forma,
privilegiamos as produções de sentidos geradas por meio da arteterapia, as quais permitem, ao
sujeito, ressignificar sua história de vida, o que nos facilita compreender novas opções para o
desenvolvimento da pessoa. Essa nova perspectiva da psicoterapia está baseada nos diálogos
produzidos por González Rey, autor que redefine a psicoterapia na ideia de diferenciar das posições
institucionalizadas e hegemônicas existentes nesse campo. Dentro desse contexto mais específico,
justifica-se o estudo como uma forma de compreendermos a prática psicoterápica na perspectiva
histórico-cultural, de compreendermos o modo como funciona no sujeito, na promoção de processos
mentais e afetivos por meio de ações conscientes que lhe dão a possibilidade de apropriação de suas
ações no âmbito dos processos psicológicos. Este trabalho, cujo objetivo é estudar os registros
obtidos na prática profissional, caracteriza uma pesquisa descritiva documental, no levantamento de
dados coletados em documentos escritos (portfólios, diário de campo), as anotações do
arteterapeuta, fotografias e filmagens que se constituem em dados documentados, bem como as
memórias construídas no decorrer de cinco anos de prática, no recorte temporal entre 2010 a 2014,
com crianças em atendimento psicoarteterapêutico. Na conclusão as categorias como sentido
subjetivo, configuração subjetiva, sujeito e subjetividade social irão promover toda a discussão,
aqui, com a finalidade de desmitificar o papel de teorias e práticas, colocando a psicoterapia na
perspectiva histórico-cultural como uma nova possibilidade no campo pós-moderno.
Palavras-chave: criatividade; técnicas de ensino-aprendizagem; ensino superior.
Agência financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO: O OLHAR DA PEDAGOGIA WALDORF

Cristiana Lopes Machado
Tania Stoltz

Razão e afetividade são elementos importantes na natureza do ser humano, e, ambos possuem papel
de destaque para o desenvolvimento saudável do sujeito. Entretanto, verifica-se uma demasiada
sobreposição do desenvolvimento da racionalidade em detrimento a afetividade nas práticas
pedagógicas. Isso ocorre devido à influência da modernidade sobre os currículos e propostas
educativas, que, usualmente, ainda aceitam a racionalidade como aspecto mais importante a ser
desenvolvido pelos sujeitos (PONCE; SAUL, 2012; LEITE 2012). Não obstante, autores como
Oliveira (2010) apontam a necessidade dos aspectos afetivos serem abordados pela escola para que
ocorra o desenvolvimento pleno do indivíduo. A partir disso, o objetivo principal deste estudo é
analisar a práxis de uma metodologia de ensino alternativa, a Pedagogia Waldorf, que se propõe a
um trabalho integrado entre o querer, o sentir e o pensar. Essa metodologia de ensino, inspirada por
Rudolf Steiner, propõe que o ensino deve partir da compreensão da natureza humana, do que é
necessário ao seu desenvolvimento; proporcionando, então, uma educação que contemple e
desenvolva todos os aspectos do sujeito, sem sobreposição do racional sobre o afetivo. Com isso,
procurou-se observar em uma escola Waldorf, quais as dinâmicas destinadas ao desenvolvimento
afetivo do indivíduo. Este estudo tem caráter qualitativo e exploratório. Realizou-se coleta de dados
por meio da observação em campo, registrada em diários de bordo durante um semestre letivo. Esta
pesquisa adotou como participantes uma turma das séries iniciais do ensino fundamental. Após a
coleta de dados, foi possível observar nessa metodologia de ensino: a arte, a fantasia, o uso de
metáforas e o respeito ao aluno com papéis de destaque e instrumentos favoráveis ao
desenvolvimento afetivo do aluno, integrado ao seu pensar e querer. Este estudo traz indicativos
para a revisão das práticas pedagógicas convencionais, que se destinam principalmente ao
desenvolvimento racional do indivíduo, em detrimento da uma formação integral.
Palavras-chave: pedagogia Waldorf; Rudolf Steiner; razão; sensibilidade; afetividade; educação.

AN AREA-BASED APPROACH TO IMPROVING CHILDREN’S LEARNING, HEALTH
AND DEVELOPMENT IN IRELAND

Aisling Sheehan

Children living in disadvantaged areas have been found to have poorer education, health and
development outcomes. The Area-Based Childhood (ABC) Programme targets investment in
evidence-based programmes and services to improve the outcomes for children living in areas of
disadvantage. Services are integrated with existing state-funded services, such as schools and public
health nursing, to achieve integrated service delivery. The aim of this paper is to share learning on
the implementation and evaluation of the programme. Delivery of the ABC Programme is through
12 local collaboratives involving state and NGO service providers, with a lead organisation
providing leadership in each area.A range of different prevention and early intervention services are
being delivered with children and parents. The evaluation of the ABC programme is examining
outcomes, implementation and cost using a range of quantitative and qualitative methods including
pre- and post- outcomes assessments, online surveys, focus groups and interviews. The services
have been selected by collaboratives because they meet the identified needs of each community and
show a promising level of evidence of effectiveness. Many of the programmes are being
implemented in schools, including literacy programmes (e.g. Wizard of Words; Doodle Den), social
and emotional development programmes (e.g. Incredible Years; PAX Good Behaviour Game), and
others are based in the home or early years care and education services. Emphasis is being placed
on enhancing interagency collaboration to ensure services being delivered are timely, accessible,
and have the potential to become mainstreamed.A culture of using data to inform decision-making
is also being promoted and embedded. Facilitators of implementation have included a resourced
service design phase, flexibility to tailor to local needs, and strong local leadership. Challenges have
included diverging agendas, poor systems for collecting and sharing local data, and varying stages
of implementation readiness. Experience from the design, delivery and evaluation of the ABC
programme provides useful, transferrable learning on approaches to evidence-informed service
provisionto improve children’s outcomes.
Keywords: prevention; early intervention; evidence-informed programmes; implementation;
evaluation capacity.

APROXIMAÇÕES ENTRE A PEDOLOGIA DE VIGOTSKI E A ABORDAGEM
MULTIRREFERENCIAL

Joao Batista Martins
Marilene Proença Rebello de Souza

Este trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão teórica onde estabeleceremos uma aproximação
entre a pedologia (o estudo da criança) proposta por L. S. Vigotski e a abordagem multirreferencial,
proposta por Jaques Ardoino. Ambas teorias se subsidiam na dialética para elaborarem sua
compreensão sobre os fenômenos psicológicos e sociais, considerando os mesmos em sua
complexidade. A pedologia vigotskiana aborda o processo de desenvolvimento humano a partir da
relação dialética que se estabelece entre os aspectos sociais e os aspectos biológicos ao longo da
história da vida dos sujeitos, assim como da relação entre as funções psicológicas superiores. Para
tanto, Vigotski lança mão de conhecimentos oriundos de várias disciplinas. Já abordagem
multirreferencial se propõe uma leitura plural dos processos, sob diferentes ângulos e em função de
sistemas de referências distintos, os quais não podem se reduzir uns aos outros. Tanto a pedologia
de Vigotski como a abordagem multirreferencial nos levam a compreender o desenvolvimento
humano a partir de um olhar que atravessa o conjunto dos campos das ciências do homem e da
sociedade, envolvendo tanto a biologia, a psicologia, como a sociologia, a filosofia, a história, etc.
Sob essa ótica, ambas as teorias articulam várias perspectivas disciplinares, reconhecendo suas
contradições e suas recorrências. Assim, reconhecer a complexidade do processo de
desenvolvimento humano significa postular o caráter molar, holístico do mesmo, bem como a
impossibilidade de sua redução por recorte, por decomposição em elementos mais simples, se
afastando de posturas reducionistas que caracterizam as abordagens positivistas e cartesianas.

ARTE, CORPO E EDUCAÇÃO: A ESCOLA ENTRE A EMANCIPAÇÃO E O
EMBRUTECIMENTO

Marina Teixeira Mendes de Souza Costa
Eva Aparecida Pereira Seabra da Cruz

O trabalho parte da perspectiva histórico-cultural para discutir a relação entre arte, corpo e educação
e problematizar alguns dos aspectos do sistema educacional brasileiro que têm prejudicado o
desenvolvimento dos processos criativos infantis. Entre os vários autores estudados estão: Lev S.
Vigotski e seu entendimento do papel humanizador da arte, em combinação com seus estudos sobre
a imaginação e a criação na infância; Michael Löwy e Ivan Illich e sua apresentação da herança
positivista na educação, a qual contribui para o enrijecimento da estrutura escolar, tanto nos
aspectos físicos e espaciais quanto na organização dos conteúdos; Michel Foucault e Sonia Bercito,
estudiosos da disciplina que se impõe aos corpos em instituições como a fábrica, o exército e a
escola, entre outros, e as conseqüências de tal imposição para a atrofia da imaginação e da
autonomia. Para a ilustração do debate teórico, o trabalho analisa um episódio vivenciado junto a
crianças em idade pré-escolar, em 2006. A pesquisa foi realizada em uma escola estadual
(Niterói/RJ), que atendia, em sua maioria, a meninos e meninas pobres, e se concentrou em uma
turma composta de 15 crianças. Por meio da videogravação de situações em que estavam presentes
a criação e a imaginação na escola, foi possível observar o modo como se manifestam os processos
criativos. Notamos que, levando em conta os textos pesquisados e a análise da transcrição do
episódio videogravado, nosso sistema de ensino, apesar de algumas mudanças, ainda é
embrutecedor e excludente, contribuindo para a atrofia dos processos de imaginar e criar na
infância.
Palavras-chave: arte-educação; processos criativos; corpo; exclusão; perspectiva histórico-cultural.

ARTE, PSICOLOGIA E ESTÉTICA: A PERSPECTIVA DE L. VIGOTSKI

Alex Moreira Carvalho

Vigotski foi um psicólogo atento à questão do reducionismo psicológico. Com efeito, em Psicologia
da arte (2001), assim como já o havia feito, de um modo menos explícito, em A tragédia de Hamlet,
o príncipe da Dinamarca (1999), reconhece a insuficiência das explicações psicológicas da arte
formuladas no fim do século XIX e início do século XX e, ao mesmo tempo, a necessidade,
considerada a questão do sujeito, da elaboração de uma psicologia da arte que abarque a
especificidade do fenômeno estético. Para formular tal psicologia, o autor russo dialoga com
filósofos e psicólogos. Analisaremos nesse minicurso os resultados desse diálogo tais como
aparecem nessas obras e no texto “Educação estética”, publicado no livro Psicologia Pedagógica
(2004). Na verdade, o autor russo propõe, nesses trabalhos, um programa, que deveria ser
devidamente testado, para a investigação do que chamou de reação estética. O importante é que
Vigotski se propõe a fazer um exercício de interlocução entre psicologia e filosofia pelo qual sua
concepção da arte como técnica social dos sentimentos, da reação estética como catarse e do
método apresentado em função desses pressupostos – o método analítico-objetivo – possam ser
avaliados. Assim, o objetivo que aqui se pretende atingir está relacionado às questões filosóficas
que, como sabemos, sempre embasam a elaboração de teorias psicológicas. Em outras palavras,
Vigotski assume e responde duas questões inevitáveis tanto quando se fala de arte como de
psicologia: o que se entende por sujeito e por arte e quais as possíveis relações entre os dois?

AS PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ESCOLA E A PREVENÇÃO DO HIV/AIDS

Luiza Maria de Oliveira Braga Silveira

As diferentes condições sócio econômicas, os contextos culturais e ambientais em que as pessoas
vivem podem aumentar a vulnerabilidade a determinados problemas de saúde. A partir desse
entendimento, aliado a situação epidemiológica do HIV/aids no município de Alvorada/RS,
atualmente como a quarta dentre as cidades gaúchas com a maior incidência da doença, surge a
necessidade de realizar uma pesquisa que possibilite analisar as ações educativas para a prevenção
do HIV/aids realizadas com os estudantes de uma escola pública que participa do Programa Saúde
na Escola (PSE). Tal análise será realizada a partir do quadro referencial da vulnerabilidade. Tratase de um estudo qualitativo, cujos dados serão obtidos através de entrevista semiestruturada com
cinco profissionais que realizam ações educativas na escola (um enfermeiro, um técnico e três
agentes de saúde) e através da observação das práticas educativas realizadas com os estudantes de
uma turma do quinto ano do ensino fundamental. Espera-se, com isso, conhecer a concepção de
educação em saúde destes atores, identificar quais são as metodologias que subsidiam as práticas
educativas e saber quais dimensões do referencial da vulnerabilidade estão contempladas nessa
práticas. Será realizada análise de conteúdo das entrevistas e diários de campo. Ao final da
pesquisa, depois da análise dos dados, será construído um "Guia Interativo Reflexivo" para orientar
as ações de educação em saúde, para a prevenção do HIV/aids, nas escolas públicas do município
de Alvorada. Espera-se fomentar o desenvolvimento de ações educativas em saúde que contribuam
para a reflexão sobre o problema e a diminuição das vulnerabilidades ao HIV/aids.
Palavras-chave: HIV/aids; adolescentes; educação em saúde; práticas educativas; escola.

CLASSIC AND REVISIONIST SOCIOCULTURAL THEORY, AND THEIR ANALYSES
OF CLASSROOM DIALOGUES

Carl Ratner
This article articulates two approaches to sociocultural theory, Vygotsky’s classic approach and a
contemporary revisionist approach. We examine 1) their principle tenets for understanding
psychology in relation to culture, 2) how they characterize and explain language in particular, 3)
how they characterize and explain a sample linguistic specimen of two dialogues from a middle
class child and a lower class child. We utilize a critical discourse analysis of the dialogues to
empirically determine 1) which of the two approaches better accounts for the discursive differences,
2) which is a more adequate linguistic theory, 3) which is a more adequate approach to SCT, and 4)
which is a more viable and progressive social and political philosophy. We find Vygotsky’s classic
formulation superior on all counts. This article concerns the politics of language, linguistics, and
social theory.

COMO EDUCAR?

Arthur Abrantes Paiva

A educação formal tem recebido críticas sobre a forma como gerencia as relações escolares com o
objetivo de regrar a vida das crianças impedindo-as de serem autônomas. Com foco no processo
civilizatório procuram ajustar as crianças a normalidade e aos bons costumes, para que não
ofereçam perigo futuro à sociedade. Alguns pensadores refletem sobre esse papel alertando para os
resultados psicológicos negativos que podem produzir tais processos. Nesse sentido, a intenção
deste trabalho é apresentar o pensamento de Wilhelm Reich para a educação, principalmente refletir
sobre o papel social da educação na construção do caráter e na formação das couraças, bem como as
contribuições de sua proposta de produção na escola de um olhar profilático que visa construir
possibilidades de compreender a criança em seu desenvolvimento evolutivo. Por tratar-se de uma
discussão bibliográfica o texto tem início com um breve histórico da vida de W. Reich; apresenta
dois conceitos que proporcionam uma melhor noção sobre sua proposta educativa: a couraça e o
caráter; explora sua forma de compreender o papel da educação e; por fim, apresenta o pensamento
de autores que se apropriaram de suas ideias para pensar efetivamente o trabalho desenvolvido pela
educação. Através deste estudo pode-se compreender que a proposta de Reich pode ser utilizada
para pensar a educação e suas influencias nos campos social e da saúde.
Palavras-chave: Wilhelm Reich; educação; educadores; prevenção; couraça.

COMO O CÉREBRO VAI À ESCOLA? COMPREENSÕES DE CÉREBRO NOS
PROCESSOS EDUCATIVOS

Sandro Henrique Vieira de Almeida

Observa-se um aumento significativo de proposições sobre o papel do cérebro para a compreensão
dos processos psíquicos (percepção, memória, pensamento etc.) na aprendizagem. Há nesta área o
predomínio de uma compreensão idealista desta relação, seja em proposições objetivas ou
relativistas. As explicações a partir deste modelo podem ser: 1) Ultralocalizacionista: compreensão
do psiquismo como produto do cérebro e seus processos resultado imediato de estruturas cerebrais
específicas; 2). Cognitivista/Pragmática: psiquismo como produto do cérebro e dependente deste
para sua organização e funcionamento. As pedagogias orientadas por esta proposição tendem a
considerar o desempenho acadêmico a partir de critérios utilitaristas e produtivistas, fragmentadoras
do sujeito, priorizando uma perspectiva biopsicossocial, têm práticas dualistas e culpabilizantes; 3)
Antilocalizacionistas: neste terceiro grupo encontram-se aquelas concepções que não identificam o
psiquismo em um ponto específico do cérebro, mas sim em seu funcionamento como um todo
indiferenciado; 4) Não-localizacionistas: processos educativos dissociados do funcionamento
cerebral, seja por não considerá-lo relevante ou por delegar à mente/alma a responsabilidade pelos
processos psicológicos. Como conseqüência pode-se ter uma compreensão com forte caráter
metafísico, ou ainda, uma psicologização do sujeito, dando primazia à mente, sendo esta concepção
encontrada inclusive em algumas proposições auto-intituladas materialistas. Defende-se aqui um
modelo de relação psiquismo-cérebro cuja representatividade é a menor deste levantamento, cuja
caracterização central está na defesa de uma compreensão materialista e histórico-social de sujeito.
O psiquismo e os processos psíquicos não se originam dos processos fisiológicos (cérebro), mas sim
nas relações materiais entre o sujeito e natureza, sendo essa realidade apropriada pelo homem em
sua atividade, por meio da sensibilidade, com o auxílio do cérebro e elaborada pelo homem,
desenvolvendo o modo pelo qual se apropria da e se objetiva na realidade, entendendo-o por meio
de suas relações reais com o mundo e não por um cérebro ou alma que o determina.

DESENVOLVIMENTO HUMANO: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE NAS
ESCOLAS

Simoni da Silva Hoffmann
Vanessa Clarice Brum Assmann

Atualmente as drogas estão cada vez mais presentes no âmbito escolar, tornando-se cada vez mais
fácil o acesso das crianças para obtê-las. O presente trabalho foi realizado em uma escola municipal
de ensino fundamental de um bairro que possui uma estrutura precária em termos de ruas,
saneamento básico, falta da atenção básica a lugares específicos onde não esteja mapeado
oficialmente. Acaba se tornando uma área com fatores de risco pelo número de mortes por tráfico
de drogas e negligências com crianças. A escola disponibilizou um espaço para que possamos
reunir as crianças/adolescentes e conversar sobre o uso indevido de drogas. Os encontros foram
realizados com as turmas dos 6° anos, com duração de uma hora cada no período de religião,
abordando a temática drogas através de materiais ilustrativos. O objetivo proposto é abordar
informações de grande importância desse problema apresentando-o para a escola, que essa possa
contribuir para um desenvolvimento humano eficaz de seus alunos, sendo de prevenção ou
tratamento para a criança que já é ou não usuárias e dependente de drogas. No final dos encontros
foram produzidos pelos alunos manualmente materiais de cunho educativo sobre a temática
abordada que nos possibilitou analisar o quanto eles internalizaram a tema e o quanto é relevante
falar sobre o mesmo, tanto para professores quanto para alunos, levando-os a refletir melhor sobre
as causas e consequências que as drogas podem trazer para suas vidas.
Palavras-chave: desenvolvimento humano; saúde na escola.

DIÁLOGOS SOBRE A MOBILIDADE URBANA E A EDUCAÇÃO PARA A CIDADE

Adriana Rodrigues Domingues
Mariana Bisonti Taira
Julia de Mattos

Trata-se da produção de um vídeo (10 min) que aborda as mudanças impostas à mobilidade urbana
em uma metrópole como São Paulo e problematiza o sistema cicloviário como uma das estratégias
que visa a construção de uma cidade mais humana. Este sistema de mobilidade não motorizado é
definido como o conjunto de infraestruturas necessárias para a circulação segura dos ciclistas e de
ações de incentivo ao uso da bicicleta, segundo o Plano Diretor Estratégico do município de São
Paulo. O objetivo do vídeo foi discutir a mobilidade urbana como garantia de acesso à uma cidade
vivida como lugar de convivência com a diversidade, e na qual há a possibilidade de desenvolver
uma consciência de si mais complexa e mais rica quando em contato com o outro. Para a produção
deste vídeo, foram realizadas entrevistas semi-dirigidas com transeuntes, ciclistas e pessoas
envolvidas com o tema da mobilidade urbana. A discussão aborda a importância do Plano Diretor
Estratégico do Município de São Paulo e a implantação das ciclovias, as quais ganharam espaço
com a ajuda de cidadãos e coletivos que estiveram presentes nas reuniões de elaboração do Plano
Diretor e destacaram a importância destas para a circulação na cidade. Esta participação social
representa uma forma de democracia participativa, a qual pode ser compreendida como o ato de
exercício do poder, através de um conjunto de experiências e mecanismos que tem como finalidade
estimular a participação direta dos cidadãos na vida política através de canais de discussão e
decisão. Este exercício político nos leva à compreensão da importância de considerarmos uma
educação para a cidade, que valorize e contemple o direito e o acesso à esfera pública por todos, por
meio de um interesse comum e compartilhado: uma vida mais saudável, um ambiente menos
poluído e uma cidade mais justa e humana.

DIGITAL MEDIA AND CHILDREN: GREAT PROMISE OR GREAT RISK?

Elena Savina
The digital media age not only altered significant aspects of young people’s lives, it also brought
new challenges to school psychology practice. This paper presentation will synthesize research on
the impact of digital media on children’s physical and mental health, cognitive and social
development. Digital media provides children access to a vast amount of information and create
new opportunities for interaction and education. At the same time, overexposure to digital media
has several negative outcomes. Digital media is a contributing factor to the growing problem of
obesity worldwide (Strausburger et al., 2010); in addition, extensive use of digital media can result
in insomnia and addiction (Hansel, 2012). Some Internet forums can be an important social
platform for adolescents to receive on-line support for mental health conditions; at the same time,
participating in on-line exchanges can encourage maladaptive behaviors through normalizing them
(Subrahmanyam, & Greenfield, 2008). Exposing children under age two to screen media can result
in delays in language and cognitive development and is associated with subsequent attentional
problems five years later (Christakis, 2009; Zimmerman & Christakis, 2007). Furthermore,
watching fast-paced cartoons has a negative impact in preschoolers’ executive functioning; this
effect was not found when watching slower-paced educational TV programming (Lillard &
Peterson, 2011). Media multitasking can compromise goal-oriented behavior, as heavy multitaskers
report more problems with executive functions (Baumgartner et al., 2014). The increasing use of
screen media may negatively affect social-emotional skills, including empathy, and compromise the
quality of relationships with family and peers (Hansel, 2012). The presentation will offer specific
recommendations on how to integrate research on the impact of digital media in school
psychologists’ assessment, consultations with parents and educational personnel, and counseling
with youth.
Keywords: digital media; child development.

ESCOLARIZAÇÃO E COLONATO: MEMÓRIAS DE VELHOS

Fernanda Vilhena Mafra Bazon
Elcie F. Salzano Masini

Assim como apontado por autores como Marilena Chauí e Ecléa Bosi a função social do velho é a
lembrança e o aconselhamento, já que cabe a ele relacionar os eventos passados com os que estão
por vir. Entretanto em nossa sociedade, regida pelo capitalismo neoliberal, o velho em grande parte
das vezes é impedido de desenvolver sua função, pois este modelo econômico substitui a memória
pela história oficial celebrativa. Sendo assim, a partir dos pressupostos da Teoria Histórico Cultural,
esta pesquisa teve por objetivo delinear as matizes da escolarização e suas interfaces com o trabalho
em regime de colonato em uma grande fazenda do interior de São Paulo, por meio da (re)construção
da memória coletiva de velhos imigrantes italianos e seus descendentes, que moraram nessa
propriedade entre 1920 e 1970. Esta pesquisa adotou a metodologia de história oral, com a intenção
de produzir documentos históricos a partir do relato dos participantes do estudo. Para tanto foram
realizadas entrevistas semi estruturadas com seis antigos moradores da fazenda que possuíam idade
superior a 65 anos e que foram escolarizados no grupo escolar existente na propriedade.
Evidenciamos que a vida na fazenda foi lembrada pela grande maioria dos informantes como um
tempo que apesar de estar permeado de dificuldades, trazia a beleza e oportunidade de se viver em
lugar privilegiado, tanto em termos sociais quanto educacionais. Um fato importante relembrado
pelos participantes foi o direito que os moradores da sede da fazenda tinham de frequentar o grupo
escolar, entretanto, temos que destacar que o mesmo não ocorria nas diferentes colônias da fazenda.
Todos os participantes apontaram que sua escolarização na fazenda foi qualidade e oportunizadora
do desenvolvimento de um ofício futuro, muitas vezes na própria fazenda. Apesar destas
lembranças, o discurso de todos os informantes trouxe a marca do regime do colonato, vinculando o
indivíduo à terra e subjugando-o às necessidades dos proprietários, por meio de ameaças explicitas
e latentes ao cotidiano da vida como colono em uma grande propriedade rural no período estudado.
Foi evidenciado nesta pesquisa a importância de nos debruçarmos na memória de velhos para além
da história oficial e celebrativa, pois notamos que o processo de envelhecimento no caso destes
informantes veio acompanhado das possibilidades de se relembrar e refletir sobre acontecimentos
que marcaram sua história e influenciaram o desenvolvimento de sua condição humana.
Palavras-chave: memória de velhos; colonato; escola.

ESTABELECIMENTO DA ATENÇÃO CONJUNTA EM BEBÊS: VIDENTE E COM
DEFICIÊNCIA VISUAL SEVERA

Katia Miguel Colus

A atenção conjunta é habilidade fundamental do bebê para estabelecer dimensões básicas do seu
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Refere-se a comportamentos como olhar na direção do
olhar do outro, observar face, intenção e interesses do outro, mostrar e compartilhar interativamente
objetos com outros, podendo quase ser denominada de atenção visual conjunta. Pensando-se estes
processos em crianças cegas ou com deficiência visual severa, depara-se com pouca informação
disponível. A presente pesquisa investigou se ocorreu e como ocorreu a construção, estabelecimento
e manutenção da atenção conjunta em um bebê vidente e outro com deficiência visual severa,
ambos interagindo com parceiros, partindo-se da verificação de quais pistas perceptivas bebê e
parceiros utilizam (visuais, táteis, vestibulares, auditivas, cinestésicas, olfativas ou gustativas) para
iniciar, estabelecer e manter atenção conjunta. Utilizou-se de estudo de casos múltiplosexploratórios, envolvendo um bebê com deficiência visual severa e sua família vidente, num
contraponto com um bebê vidente em família também vidente. A perspectiva sócio-interacionista
permitiu compreender os processos desenvolvimentais implicados. A construção do corpus ocorreu
através de videogravações, recortadas por relevância, transcrevendo-se as cenas selecionadas. Os
recortes foram analisados microgeneticamente, com aporte metodológico da Rede de Significações
para compreensão da complexidade dos processos. Como resultados, verificou-se que para o bebê
vidente, os dados encontrados confirmam o que a literatura indica como percurso típico para a
construção da atenção conjunta. Para o bebê com deficiência visual severa, nota-se, a partir de
outras pistas não visuais, estabelecimento e manutenção da atenção conjunta. Sugerem-se mais
pesquisas a respeito destas questões, para buscar mais dados a partir de outros bebês videntes e
também com as mesmas características sensoriais diferenciadas da cegueira ou da deficiência visual
severa, e para contribuir com a construção de novos dados teóricos sobre o tema.
Palavras-chave: atenção conjunta; bebê; deficiência visual severa.
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GEOPEDAGOGIA: A ESCOLA EM MAPAS MENTAIS DE ALUNOS BRASILEIROS,
HAITIANOS E BOLIVIANOS

Luanna Freitas Johnson

O projeto Geopedagogia foi elaborado considerando o contexto regional. A cidade de Guajará
Mirim (Estado de Rondônia) faz fronteira com a cidade de Guayaramirin (Bolívia) e a capital de
Rondônia (Porto Velho) tem recebido um significativo contigente de haitianos que têm fixado
residência na cidade. Assim, foram constituídas três equipes para desenvolver as ações do projeto:
equipe Brasil (contemplando a cidade de Porto Velho e Guajará-Mirim), Equipe Bolívia
(contemplando a cidade de Guayaramirin e Equipe Haiti (Porto Príncipe). As ações a serem
desenvolvidas por cada equipe envolve levantamento de legislação e documentos oficiais sobre a
estrutura e funcionamento do sistema educacional de cada país; identificação de leis e/ ou artigos
que tratam ou propiciam a inserção de imigrantes no sistema educacional de cada país e aplicação e
análise de mapas mentais de alunos brasileiros, haitianos e bolivianos. As equipes estão constituídas
por pesquisadores do Instituto Federal de Rondônia (campus Porto Velho e Ariquemes) e da
Universidade Federal de Rondônia (campus de Guajará-Mirim). O objetivo do projeto é identificar
semelhanças e singularidades entre o sistema educacional brasileiro, boliviano e haitiano, bem
como representações de alunos destes países sobre a escola. Além da análise de documentos, foi
utilizada uma metodologia de pesquisa pautada na representação dos mapas mentais. Os alunos
foram convidados a desenhar o que a escola significava para eles. A interpretação dos mapas
mentais realizou-se com base na Metodologia Kozel. Estabeleceu-se como procedimento teórico
metodológico a revisão bibliográfica, a pesquisa de campo, e a leitura e interpretação dos mapas
mentais. Apresenta-se como resultados uma análise das representações da escola para cada grupo
abordado. Observa-se que em cada contexto a representação da escola apresenta significativas
diferenças. A utilização dos mapas mentais com os alunos constitui-se uma proposta metodológica
interessante, pois além de ser uma forma diferente de abordagem, que vai além das rotinas de
entrevistas das quais os pesquisados, muitas vezes, possuem aversão, o uso da produção individual
de texto sob forma de desenhos, cria um clima menos formal e mais livre, pois “as representações
sociais se apresentam como uma ‘rede’ de ideias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas
livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que teorias” (MOSCOVICI, 2003, p. 2010). Acreditase que esta experiência possibilita novos olhares sobre a interface migração e educação e,a ainda a
utilização de mapas mentais envolve diferentes variáveis, pois abre espaço para formas de
expressões eu priorizam subjetividade e percepções que nem sempre são contempladas em outras
formas de expressão.
Palavras-chave: educação; mapas mentais; escola; migração.
Fonte financiadora: Edital IFRO/PIP/PROPESP Nº 35/2014

IMPACT OF EMOTIONAL COMPETENCE ON ADJUSTMENT OF GIRL
ADOLESCENTS

Shah Alam

The modern age is emphasizing formal and informal form of education with the objective to
provide education across all socio-economic hierarchies and particularly focusing on specialized
vocational and professional education. And on the other hand education is also used as means why,
in this modern age, these is growing emphasis on the professionalization of education which is
subsequently becoming the need of the day. In spite of all sincere effort by the government the girls
ratio in education is for behind than boys at world scenario. By keeping in mind the above
contention, the aim of present piece of research was to study impact of emotional competence on
adjustment of girl adolescents. Adolescent may be understood as a period of physical, psychology
and social maturity from childhood to adulthood. Emotional competence is an important aspect of
human life and is rooted in understanding emotions as normal, useful aspects of being human. It is
ability to recognize, interpret and respond constructively to emotions in one and others. The ability
to identify a discriminate emotions is especially important in adolescence development and may be
influenced by a persons’ initial orientation to her/his emotion related problems. When an individual
has an ineffective orientation, he/she may fail to identify emotions and thus be less adjusted. As it is
clear from many studies that adjustment is necessary to get success in all walks of life as adjustment
is the establishment of a satisfactory relationship either by adopting one’s behavior to the demands
of a situation or by changing the situation to meet one’s personality demands. For the present study
two scales namely; EC scale developed by Bharadwaj & Sharma and Mohsin-Shamshad adaptation
of Bell-Adjustment Inventory was applied on 467 girls adolescent. The obtained data was analyzed
by apply multiple regression analysis. The major findings were adjustment was significantly
predicted by emotional competence and its one dimension.

LINGUAGEM E FONOAUDIOLOGIA: APONTAMENTOS DA TEORIA HISTÓRICOCULTURAL

Tatiane Andressa de Almeida Gomes
Nilza Sanches Tessaro Leonardo

O presente estudo teve por objetivo evidenciar, nas obras de Vigotski, A.R Luria, Leontiev e outros
autores soviéticos que pertencem a Psicologia histórico-Cultural, o desenvolvimento da linguagem,
sobretudo da linguagem oral e verificar como esta vem sendo compreendida pela área da
fonoaudiologia. Para tanto, inicialmente, buscou-se realizar o resgate histórico da Fonoaudiologia
para entender a concepção hegemônica atual sobre a linguagem e seu desenvolvimento. E, em
seguida procurou-se compreender esse desenvolvimento na perspectiva Histórico-Cultural.
Verificou-se que na fonoaudiologia, na compreensão de grande parte dos autores da área, a
linguagem tem sido abordada a partir de uma visão organicista, que compartimenta o indivíduo a
partir de falhas orgânicas que justifiquem as chamadas patologias de linguagem. Em contrapartida,
na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural a linguagem é compreendida para além do aparato
biológico, uma vez que para essa teoria seu desenvolvimento decorre de uma formação histórica e
social. Ressalta-se ainda que os autores desta teoria referem-se à linguagem como estruturante do
pensamento, transformadora das funções psicológicas superiores e imprescindível para a
generalização dos conceitos, contribuindo assim para a formação da consciência.
Palavras-chave: linguagem; fonoaudiologia; teoria histórico-cultural.

MOTIVATIONAL AND SOCIAL LINKS TO FUTURE PATHWAYS THAT ORIENT AND
DISORIENT ADOLESCENTS

Terence V. Bowles

Motivational and psychosocial factors are known to be important in engaging students and
maintaining motivation, a positive future outlook and time perspective. Researchers into time
perspectives have used single factors of time as well as complex constructs combining time
perspective and personality. Using both methods studies have shown links between time
perspectives and educational outcomes and self-esteem, and time perspective goals and behaviours,
however little attention has been paid to constructs linking time perspective to motivational, social
and affective dimensions. In this research time perspective literature will be informed by features of
deconstruction and escape theory: disinhibition, passivity, absence of emotion, and fantasy or
irrationality. Method.In this research, with a sample of 331 adolescent students (age 11-18), four
factors of future time perspective (future and task focus; negative focus; current and future social
engagement; and positive role models) were clustered to generate three groups of adolescents.
Cluster analysis and MANOVA was used to test group, grade and gender differences. Results.The
first group, of Positively Oriented/Thrivingadolescents were highest on future and task focus, social
focus and positive role models and lowest on negative focus. A second group of
Disoriented/Striving students were moderate on all factors except negative focus, on which they
were highest. A third group of Disoriented/Surviving/Resigned students were lowest scoring on
future and task focus, social focus and positive role models but mid-range on negative focus.
Consistent with previous research, minor differences were shown between the groups on maths and
English grades. Importantly, large and consistent between group differences were shown for
affective factors of Content, Distress, Depressive and Excitement. Discussion. Results will be
discussed in reference to emotional regulation and adjustment, trajectories influenced by rejection,
and emotional sensitivity that motivate or demotivated and disorient adolescents prompting
identification and association with marginal groups as alternative pathways into adulthood.

NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO MORAL E A VIVÊNCIA DE BULLYING

Cloves Amorim

Uma das formas mais frequente de violência nas escolas tem sido a violência entre pares,
denominada de fenômeno bullying. O objetivo desta pesquisa foi analisar a possível correlação
entre o nível de desenvolvimento moral e a vivência com o fenômeno bullying, em suas diferentes
modalidades (agressores, testemunhas e vítimas). Participaram do estudo 30 alunos do sexto ano,
sendo 17 do sexo feminino e 13 do sexo masculino, com idade entre 11 a 13 anos .Os dados foram
coletados no ambiente escolar durante as aulas. Procedeu-se aplicação coletiva em sala de aula e
individual na biblioteca da escola. Foram utilizados dois instrumentos: para análise da dinâmica
bullying ( Freire, Simão e Ferreira; 2006) e aplicou-se o Instrumento de Avaliação de Julgamento
Moral – Questionário de Reflexão Social – SROM de J. Gibbs e colaboradores, adaptado por
Biaggio (1989). Encontrou-se que 50% dos estudantes já estiveram envolvidos em alguma situação
de bullying. Destes, 09% afirmaram ter sido agressores, 15% vítimas e 25% foram testemunhas ou
expectadores. Os resultados do desenvolvimento moral apontam que 90% dos participantes
apresentam o nível convencional (Estágio 2 - Hedonismo instrumental relativista) 05% apresentam
o nível convencional (Estágio 04 - Orientação para a lei e a ordem) (e 05% nível pré-convencional
(Estágio 01 – orientação para a punição e a obediência). Conclui-se que existe correlação entre o
desenvolvimento moral, o clima escolar e a prática do bullying, recomenda-se que a escola, seus
gestores e professores comprometam-se com o desenvolvimento global dos alunos, e em particular
promova contingências que levem ao desenvolvimento moral.
Palavras-chave: violência entre pares; bullying; desenvolvimento moral.

O ENIGMA DE KASPER HAUSER: UMA ANÁLISE A PARTIR DA PSICOLOGIA
SÓCIO-HISTÓRICA

Rosivania Maria da Silva
Júlio Ribeiro Soares
Silvia Maria Costa Barbosa
Edilene da Silva Oliveira
Janaina Almeida da Silva
Tendo “O Enigma de Kasper Hauser”, filme dirigido pelo cineasta Werner Herzog (1974), como
objeto de estudo, a intenção deste trabalho é apreender o processo de constituição do pensamento e
da linguagem do personagem homônimo ao título do filme a partir dos fundamentos teóricometodológicos da psicologia sócio-histórica de Vygotski e outros estudiosos dessa vertente teórica.
Metodologicamente, este trabalho foi realizado a partir de uma busca de compreensão da totalidade
do filme, de modo que, inicialmente, foi assistido e discutido pelo grupo de estudo para que,
posteriormente, fossem selecionadas algumas cenas para serem analisadas, especificamente aquelas
que se articulavam com o objetivo deste trabalho. Partindo da análise do filme, especificamente das
cenas selecionadas para este estudo, pode-se perceber que o pensamento e a linguagem,
inicialmente cindidos, vão se articulando, isto é, configurando-se como unidade de significados, a
partir da relação do “personagem” com a realidade. Noutras palavras, esse processo ocorre quando,
na atividade social, o sujeito passa a configurar necessidades que estão além das estritamente
biológicas, como é o caso da necessidade de comunicação. Com isso, o pensamento e a linguagem,
então fenômenos naturais, passam a ser mediados pelas significações das quais se apropria na
atividade social. É, portanto, apropriando-se das significações sociais, aqui entendidas como
unidade contraditória do pensamento e da linguagem, que Kasper Hauser vai se objetivando como
homem, como ser cultural. No entanto, com base em nossos estudos, vimos que a constituição da
linguagem dele dá-se a partir do momento que ele começa a interagir com o meio e com os
indivíduos. Mediante a isso, percebemos que Hauser conseguiu desenvolver o pensamento e a
linguagem. Compreendemos ainda, que o processo de socialização do sujeito contribui para a
construção do pensamento, da linguagem e da identidade do indivíduo mediante a prática social.
Palavras-chave: psicologia sócio-histórica; pensamento e linguagem; constituição do sujeito.

ON THE ENGINEERED PSYCHOLOGICAL EDUCATION OF GROWING ECONOMIES

Ibrahim Nasr

In 1936 Hans Syley, a Canadian scientist, borrowed the word stress from engineering and used it in
medicine. Syley did not define stress the way it is defined and measured numerically in engineering.
Method In this paper, we will define psychological stress similarly to engineering. We will shed
light on the commonalities between materials’ and humans’ stress, strain, strength, yield point,
elasticity, plasticity, creep, resilience, fatigue limit, and stiffness. Discussion Based on the
engineering definition of stress, we can calculate and measure psychological stress, specifically
measuring the yield point at which a person cannot take any more psychological stress, or the straw
that broke the camel’s back. We can also measure strain against stress for humans as we do in
engineering for materials. Human productivity depends on two elements, HDI (Human
Development Index) and ambitiousness; both are mainly connected to psychological stress.
Conclusion Restructuring psychological education by adopting a new concept, engineering
psychology as in engineering management, and by considering the NLP (Neuro Linguistic
Programming) psychological techniques in different stages of education, will help people achieve
high self-control levels, increase productivity, and ultimately will increase the GDP (Gross
Domestic Product) per capita. Far-East cultures have built high psychological resilience, capacity,
strength, and ambitiousness through practicing meditation and yoga. As such, they have achieved
high levels of economic growth.
Keywords: engineering stress; psychological stress; NLP (Neuro Linguistic Programming); HDI
(Human Deployment Index); GDP (Gross Domestic Product.).

OS MUNDOS DA INFÂNCIA: INDICADORES SUBJETIVOS DE BEM-ESTAR

Jorge Castellá Sarriera
Ferran Casas
Jaime Alfaro Inzunza

Será apresentada a pesquisa internacional sobre os Mundos da Infância da Sociedade Internacional
de Indicadores para a Infância (ISCI). Em primeiro lugar será feito um pequeno histórico sobre os
inícios nos anos sessenta dos estudos sobre Bem - estar e Direitos das Crianças e Adolescentes e seu
desenvolvimento através de diferentes modelos e autores. A seguir será apresentado o modelo misto
de pesquisa internacional, qualitativa e quantitativa. Será revisado o questionário com as diferentes
escalas de bem-estar adequadas para crianças de oito anos, diferente para as crianças de dez e doze
anos e os procedimentos de validação, testagem e aplicação. Serão explicados os diferentes âmbitos
e contextos de bem-estar. Serão apresentados os primeiros dados de todos os países (35.000
crianças) e os do Brasil em particular. Será aberta discussão sobre a pesquisa e os encaminhamentos
dos dados para a intervenção psicoeducativa.

PENSANDO O PAPEL DA ARTE NA ESCOLA: IMPLICAÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO HUMANO

Cristiana Lopes Machado
Tania Stoltz

A arte como linguagem universal está presente em todas as sociedades do mundo. No que tange à
arte na educação, de acordo com Ferraz e Fusari (2010), está já adquiriu diversas concepções sobre
sua importância na práxis escolar. Ao compreender que a arte é uma importante aliada na formação
de sujeitos autônomos, críticos e criativos, e, que, através dela é possível contemplar os mais
distintos aspectos da constituição humana, como afetividade e cognição (EISNER, 2013;
DUARTE- JR., 2010), o presente trabalho tem por objetivo analisar como se manifesta a arte no
cotidiano escolar de uma escola pública, bem como quais as implicações do elemento artístico e
criativo para o desenvolvimento afetivo e cognitivo do discente. Este trabalho se justifica por
explicitar o potencial educativo da arte e suas contribuições para desenvolvimento pleno do sujeito.
Este estudo é basicamente qualitativo de natureza exploratória. Com isso, assumiram-se como
participantes da pesquisa alunos e professores de duas turmas das séries iniciais do ensino
fundamental. Dessa forma, realizaram-se observações participantes, sendo os dados registrados em
diário de campo pelo período de um semestre letivo. A partir da coleta de dados foi possível
observar que a arte, usualmente, é percebida como elemento de lazer dentro do cotidiano escolar,
sendo que nas aulas de arte e outras, a sua prática é baseada na mecanicidade. Este estudo traz
indicativos para a revisão da importância dada à arte na escola, bem como a revisão de suas práticas
no cotidiano escolar que tenham a arte como aliada no processo de ensino visando o
desenvolvimento pleno dos discentes.
Palavras-chave: arte; escola; desenvolvimento humano.

PLAY, LEARN AND ENJOY: GAME-BASED SELF-REGULATION

Elena Savina

The significance of self-regulation and social competence for child adjustment and school success is
well-documented (Riggs et al., 2006). Many intervention and prevention programs exist to teach
children social-emotional competence (Zins et al., 2000); however, self-regulation skills are rarely
incorporated in those programs. A growing body of research indicates intrinsic relations between
self-regulation and social-emotional competence, which call for their integration in intervention and
prevention programs (Riggs et al., 2006). The curriculum bridges neurocognitive perspective on
self-regulation with the Vygotskian framework. The neurocognitive perspective was used to
identify discrete self-regulation skills, while the Vygotskian theory about socio-cultural origin of
self-regulation was used to design curriculum activities. Several core activities were designed
including collaborative projects, conversational games, perspective-taking activities, and
collaborative story telling. Social stories are used to introduce the context, facilitate children’s
imagination and engagement. They provide children with affective vocabulary, introduce problem
situations to practice problem-solving skills, and teach children socio-emotional and self-regulation
scripts. Children participate in collaborative projects in which they co-construct mutual goals, learn
collaborative planning, decision-making, and perspective taking skills. Positive conversational
exchanges during collaboration foster an ability to cooperate, resolve conflicts, and explore shared
experiences and opinions (Gifford-Smith & Brownell, 2003). To promote self-regulation, the
responsibility for planning, monitoring, implementing, and evaluating is gradually transferred from
the group leader to the children (Karpov & Haywood, 1998). Conversational games are used to
facilitate social motivation and conversation skills such as asking questions, taking turns, and
maintaining conversation. Self-regulation of verbal exchanges is promoted through using external
mediators such as speaking only after specific cues are provided. Finally, motor activities help
children with body awareness, voluntary regulation of movement, coordination, and visual-motor
integration.
Keywords: self-regulation; social competence; games.

PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO DOCENTE ACERCA DAS DIFERENÇAS
CULTURAIS EM CONTEXTO ESCOLAR URBANO

Fábio Alves Gomes
Iolete Ribeiro da Silva

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a construção dos significados atribuídos por
docentes de uma escola urbana acerca das diferenças culturais. Verificaram-se também os sentidos
atribuídos pelos docentes às diferenças culturais, identificando de que maneira os significados
atribuído interferem ou não, na organização do trabalho pedagógico e, analisando os reflexos das
relações interculturais na escola pesquisada, considerando a dimensão cultural como aspecto
fundamental do desenvolvimento humano. Propõe uma reflexão contextualizada desse fenômeno,
buscando, através de uma análise crítica, aproximações teórico-metodológicas comprometidas com
a emancipação e inserção das minorias, apontando aspectos históricos e ideológicos que envolvem o
tema diferenças culturais. Realizou-se a pesquisa de campo junto aos docentes de uma escola
urbana localizada nas proximidades da comunidade indígena Y’APYREHYT, composta por índios
da etnia Sateré-Mawé, que migraram para o Município de Manaus. Metodologicamente, optou-se
pela pesquisa de inspiração etnográfica e bibliográfica de abordagem qualitativa. Os procedimentos
utilizados para coleta de dados foram: observação participante e grupo focal. Durante o trabalho de
campo, realizou-se observações em vários momentos da participação docente, dentro e fora da sala
de aula, oportunizando maior abrangência de análise sobre os significados que orientam as ações
docentes manifestas em discursos, silêncios, imagens, linguagens, expressões, atitudes, ausências
etc. Contudo, não se esgotou a discussão nesta pesquisa, pelo contrário, os dados revelados pela
empiria, convencem-nos da relevância de pesquisas dentro da temática da diversidade em escolas
para orientar políticas públicas efetivamente inclusivas. Portanto, o presente estudo alcançou seus
objetivos ao considerar a construção dos significados dos docentes sobre o tema, como um ponto de
partida importante para compreensão da dinâmica dos processos interculturais na escola. Conclui-se
que o desafio a ser alcançado pelas minorias é a vivência, no cotidiano das escolas, de um currículo
que favoreça o fortalecimento das identidades e o respeito às diferenças.
Palavras-chave: construção de significados; diferenças culturais; educação escolar e cultura(s).

PROCESSOS EDUCATIVOS ATRAVÉS DO TEATRO

Robson Jesus Rusche
Sonia Silva Rusche

O teatro representa uma possibilidade metodológica diversificada que precisa ser explorada pelos
educadores de todos os níveis, ampliando suas possibilidades educacionais. Essas manifestações
representam um momento de revelação e participação efetiva da criança em seu processo educativo,
desenvolvendo a autonomia e a descoberta dos sentidos e das possibilidades significativas e
expressivas da aprendizagem. As expressões da cultura e das potencialidades da criança,
propiciadas pela experiência dramática e pela improvisação teatral, representam uma possibilidade
significativa de ampliação dos contatos: educador e criança, criança e criança e, dessa forma, de
transformação dos vínculos afetivos, reconhecimento das diferenças, acolhimento das expressões
culturais, modificação da compreensão dos Tempos e da Organização dos espaços escolares. Os
educadores, através dessa metodologia, podem encontrar novas formas de lidar com os conteúdos,
ampliando o seu conhecimento sobre as formas de pensar e de agir da criança, humanizando assim a
relação professor-aluno. O teatro modifica os espaços e transforma as relações com o tempo na
instituição escolar, propiciando interações afetivas, prazerosas e criativas. Etapas: jogos de
aquecimento e sensibilização, jogos dramáticos e montagem de cenas.

PROJETO SEMEANDO VALORES: DESENVOLVENDO COMPORTAMENTO MORAL
NA ESCOLA

Thaís Cristina Gutstein Nazar

A escola assume cada vez mais o importante papel de complementar o desenvolvimento integral do
educando, inclusive sobre a educação moral de crianças e adolescentes. O comportamento moral é
tanto comportamento de indivíduos quanto de grupos sociais humanos. Este projeto tem o objetivo
de incentivar o desenvolvimento do comportamento moral, apresentando ludicamente atividades
aos alunos, trabalhados pela equipe pedagógica da escola e professores, contribuindo para o
desenvolvimento de valores dos educandos com atividades e experiências lúdicas voltadas ao
comportamento moral. Também visa à continuidade do trabalho da família, sobre valores como
cooperação, convivência, honestidade, respeito, justiça, responsabilidade, amizade, generosidade. À
escola também cabe a responsabilidade de estabelecer contingências facilitadoras para o
aprendizado de comportamentos considerados socialmente adequados, auxiliando os pais na
educação de seus filhos. Nessa concepção, acredita-se que, através do planejamento adequado das
contingências próprias do contexto escolar, o comportamento moral possa ser ensinado. Este
projeto, de caráter preventivo, é direcionado a crianças, na faixa etária entre 04 e 12 anos, que se
encontram matriculadas e frequentando a única escola municipal de um município de pequeno porte
no interior do Paraná, de Pré-escola até 5º. ano. O é conduzido em grupos, de acordo com o ano em
que a criança estuda e de acordo com a faixa etária. São realizados vinte e cinco encontros coletivos
anuais trabalhados com o serviço de psicologia, no período matutino e vespertino, que trabalham
temáticas bimestrais, com duração de uma hora (contação de histórias, palestras, vídeos, teatros). O
trabalho tem continuação em parceria com professores regentes, em atividades no ambiente da sala
de aula, propostas preferencialmente semanalmente, pelo professor (continuidade semanal com
atividades de pintura, dinâmicas, animações, desenhos, leituras, recorte e colagem, entre outras)
durante todo o bimestre. Todas as atividades são monitoradas pela equipe pedagógica. As atividades
vêm sendo conduzidas pelo Serviço de Psicologia, coordenação pedagógica e professores, atende
em média 330 crianças no período matutino e 300 crianças no vespertino. Os encontros ocorrem
desde março e devem seguir até o final de novembro, conforme cronograma específico. Em cada
classe o professor identifica estratégias que dão continuidade ao trabalho proposto. Todas as
crianças e classes participam e demonstram resultados positivos em curto prazo. Observa-se, no
entanto, que essas atividades são compreendidas e melhor desenvolvidas de forma preventiva,
sendo que os resultado estão sendo alcançados conforme objetivos.

PROJETOS DE VIDA NA ADOLESCÊNCIA: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS

Letícia Lovato Dellazzana-Zanon

A adolescência tem sido descrita como um período do desenvolvimento humano propício para a
construção de projetos de vida. Estudos realizados por diferentes abordagens dentro da psicologia
têm sugerido que adolescentes que têm projetos de vida claros são mais felizes e conseguem ter um
sentido de direção e significado em relação a sua vida. Além disso, sabe-se que adolescentes que
pensam e constroem seu projeto de vida tendem a ficar mais afastados de comportamentos de risco
típicos da adolescência. Entretanto, levando-se em conta a efemeridade do mundo contemporâneo,
projetar-se no futuro, estabelecer uma escala de valores sólida e hierarquizar possibilidades são
tarefas cada vez mais difíceis de serem realizadas. Disso decorre o fato de que construir projetos de
vida na atualidade não é fácil para o adolescente. Por esta razão, todas as pessoas que convivem
com adolescentes têm a tarefa de ajudá-los a pesar em seu projeto de vida: (a) os pais, na família,
(b) os professores, na escola e (c) os psicólogos no contexto em que estiverem envolvidos. Assim,
este minicurso abordará os seguintes temas: (a) adolescência como um período fértil do
desenvolvimento para a construção de projetos de vida, (b) definição de projetos de vida (c)
importância dos projetos de vida, (d) resultados de pesquisas sobre projetos de vida na adolescência
e (d) como trabalhar projetos de vida com adolescentes em diferentes contextos. Espera-se que este
curso auxilie os profissionais que trabalham com adolescentes a pensarem sobre a importância de
por em pauta a temática dos projetos de vida. Ajudar os adolescentes a pensarem sobre seus
projetos de vida é uma forma a mais de instrumentalizá-los para que se tornem cidadãos mais
conscientes do seu papel na sociedade.

RECONHECENDO E DESNATURALIZANDO VIOLÊNCIAS COTIDIANAS:
EXPERIÊNCIA COM ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS

Naiana Dapieve Patias
Jaqueline Portella Giordani

A devolução dos resultados obtidos em pesquisas científicas aos participantes e às comunidades em
que estão inseridos faz parte do compromisso ético do pesquisador. Inclusive, a inserção social das
pesquisas é previsto nas normas regulamentadores de pesquisas envolvendo seres humanos, sendo
aspecto ético relevante a ser considerado pelo pesquisador. Este relato de experiência descreve as
intervenções realizadas como parte da devolução de resultados da pesquisa “Exposição à violência
na Adolescência: Relações com bem-estar e saúde mental” realizada pelo NEPA, da UFRGS. O
trabalho de intervenção focal foi realizado com 121 adolescentes de duas escolas públicas da cidade
de Porto Alegre – RS, e teve como objetivo discutir e propor questionamentos sobre violências
cotidianas, buscando promover uma sensibilização para os significados e consequências de tais
violências. As intervenções foram em sala de aula, um encontro com cada grupo de
aproximadamente 20 adolescentes, com duração de 1 hora e meia. Os grupos foram coordenados
por psicólogas e estudantes do NEPA, e envolveram a utilização de vídeos, dinâmicas e cartilhas a
fim de atingir o objetivo proposto. Os adolescentes participaram ativamente das atividades, a partir
das quais foi possível identificar a presença de violências em diversos contextos de
desenvolvimento, como na família, na escola e na comunidade onde vivem. O discurso dos
adolescentes demonstra o quanto a violência, ao fazer parte do cotidiano, acaba sendo naturalizada e
aceita pelos adolescentes, sem o reconhecimento de suas consequências prejudiciais. Estes
significados contribuem para que a violência seja aceita e reproduzida nas diversas relações
interpessoais estabelecidas entre os adolescentes, em diferentes contextos. Foram discutidas tais
práticas e crenças e entregues, aos adolescentes, cartões (com número do Conselho Tutelares mais
próximo, disque denúncia e link do aplicativo “Proteja Brasil”), juntamente com uma cartilha
produzida pelo NEPA sobre a “Vida de adolescente”, contendo informações sobre sexualidade,
violência, família e telefones úteis. Os adolescentes produziram cartazes nos quais escreveram ou
desenharam “Como dizer não à violência”. A intervenção com estudantes demonstrou a necessidade
de discussões a respeito da(s) violência(s) cotidianas em vários contextos do desenvolvimento.
Embora os adolescentes sejam o grupo mais exposto à violência intra e extrafamiliar e sujeitos de
direitos, ressalta-se a importância da continuidade de intervenções não só com adolescentes, mas
com pais e professores. Discute-se a relevância da devolução de resultados de pesquisa e a criação
de espaços de reflexão e discussão sobre as vivências e violências cotidianas.

SEXUALITY EDUCATION AND RESPECTFUL SEXUAL RELATIONSHIPS IN
SCHOOLS

Michaël Von Bönninghausen

In the workshop the focus will be on the challenge to develop and implement interventions in
schools that promote safe (sexual) relationships between adolescents. We see too often in
relationships between adolescents that there’s insufficient respect for each other’s boundaries and in
some cases we see the use of violence that may lead to psychological problems or to a posttraumatic stress disorder. To achieve sexual health or sexual well-being it requires a positive and
respectful approach to sexuality and sexual relationships free of coercion, discrimination and
violence. In the workshop we’ll present the intervention ‘Flirting <-> boundaries’ and we’ll do
exercises to get familiar with the intervention. The intervention ‘Flirting and boundaries’ is
developed to promote positive sexual relationships between adolescents and to prevent crossing
each other’s boundaries. The intervention makes use of a set of 6 criteria that are related to sexual
relationships: consensually, voluntary, equality, context, age appropriateness and self-respect. The
evaluation on each of the criteria in positive or negative makes it possible to decide if an act of
sexual relational behavior is positive or disrespectful and it makes it also possible to decide the level
of disrespect in light, serious or unacceptable. Depending of the level of disrespect measures can be
taken according to the level of disrespect. The intervention can be used as a whole school approach
on sexual relational behavior and it can be part of sexuality education in school. The intervention
gives the administration of the school and the teachers a framework to decide if sexual relational
behavior is positive and if not so to what level it’s disrespectful. It also gives the opportunity to take
measures according to the level of disrespect. The intervention can be taught to the students in
school so that they learn about respectful and disrespectful sexual relationships. And it’s possible to
inform the parents of the students about the intervention. Michaël von Bönninghausen is an
educational psychologist and sexologist. He’s the president of the division ‘Sexuality & diversity’
of the Dutch Organization of Psychologists (NIP) and the Dutch Organization of Pedagogues
(NVO). He is Chair of the Interest Group ‘Sexuality Education’ of the International School
Psychology Association (ISPA) and member of the board of the Foundation Scientific Research
Sexuality (FWOS) in the Netherlands. Michaël von Bönninghausen is an experienced psychologist
and sexologist and has contributed in international and national programs on sexuality education
giving trainings, workshops and as a keynote speaker at international conferences.

SIGNIFICADOS DE PROTAGONISMO JUVENIL SEGUNDO JOVENS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Iolete Ribeiro da Silva

Esta pesquisa investigou os significados de protagonismo juvenil para jovens (15-24 anos) da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) tendo como recorte a compreensãodo
protagonismocomo condição do desenvolvimento humano. O objetivo geral foi compreender os
significados de protagonismo juvenil para jovens da UFAM. E os objetivos específicos (1)
identificar os significados que os jovens da UFAM atribuem ao protagonismo juvenil; (2)
compreender a relação entre protagonismo juvenil e desenvolvimento humano. O referencial teórico
utilizado foi a Perspectiva Sociocultural Construtivista do Desenvolvimento Humano, com recorte
em alguns conceitos-chave para a pesquisa: (1) Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que
remete às noções de Zona de Movimento Livre (ZML) e de Zona de Promoção de Ação (ZPA); (2)
Constraint ou Canalização Cultural; (3) Mediação Semiótica; (4) Internalização; (5) Transmissão
Cultural Bidirecional; (6) Separação Inclusiva e o conceito de Cultura proposto por Valsiner. A
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, com roteiro pré-estabelecido.
O número de participantes foi de 6 jovens com vivência política na UFAM. Os dados foram
analisados por meio da Teoria Fundamentada ou GroundedTheory, com a qual criamos hipóteses
prévias para depois uma hipótese principal/integrativa, a qual não é definitiva, e assim elaboramos
teoria no diálogo entre os dados da pesquisa, o referencial teórico e as construções/elaborações do
pesquisador.As categorias construídas foram: (1) As expectativas e realidades no ingresso na
UFAM: diferentes trajetórias a depender dos cursos escolhidos; (2) O tripé ensino-pesquisaextensão como possibilitador de vivências transformadoras na vida acadêmica em múltiplos espaços
e (3) O protagonismo juvenil e seus significados para jovens da UFAM. Os resultados sugerem que
os significados de protagonismo juvenil perpassaram as compreensões de que é algo que existe na
UFAM em condição potencial em alguns contextos e que já foi forte outrora, porém, hoje, está
enfraquecido por conta do comodismo dos atuais estudantes universitários. Outros significados
sugeriram que o protagonismo juvenil é associado diretamente às passeatas e protestos que ocorrem
no campus da UFAM. Esses significados serão construídos em trajetórias e em múltiplos contextos
(local e locais), trajetórias que terão toda a influência das convenções/construções socioculturais da
UFAM enquanto local que é construído e reconstruído nas suas dimensões física e subjetiva pelos
jovens universitários. Além disso, há momentos de amplitude de olhar nessas trajetórias, que são: o
ingresso na universidade, os espaços de inserção, a vivência no tripé ensino-pesquisa-extensão e as
transformações individuais nas diversas vivências/experiência.

SUBJETIVIDAE, SAÚDE MENTAL E DOCÊNCIA: UMA EXPERIÊNCIA NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Artur Bruno Fonseca de Oliveira

O trabalho parte da premissa de que a escola é um lócus que se apresenta com uma multiplicidade
de fenômenos que não estão ligados somente pelas questões de aprendizagens. Configura-se como
um local de trocas intersubjetivas, onde os sujeitos são colocados cada vez mais cedo e são
convocados a se adequarem dentro de um regime disciplinar, que deve ser seguido, sob a pena de
ser colocada a margem como um aluno problema. A responsabilização do sucesso ou do fracasso
acaba recaindo sobre o professor. Nesse contexto, esses profissionais explicitam uma demanda de
cuidados, pois se sentem desamparados e desvalorizados, diante das condições de trabalho e da
representação dada pela sociedade sobre estes. A pesquisa buscou analisar como os professores se
sentem na docência a partir da relação entre Saúde e Educação. Esta investigação se constituiu na
continuação de uma pesquisa financiada pelo CNPq e desenvolvida pelo Laboratório de
Subjetividade e Saúde Mental (LADES) da Universidade Estadual do Ceará. A pesquisa constituiuse relevante devido ao pouco número de estudos e ações correlacionadas à temática. Também é
significativa em função da diversidade de participantes envolvidos que surgiram como parceiros no
pensar de ações e reflexões. Foi adotado como paradigma a teoria crítica que nos permite abordar a
problemática investigada, a partir de um olhar mais instigante, percebendo contradições, conflitos,
interrelações entre as informações que a pesquisa evidencia e os aspectos encontrados na literatura
sobre o tema. Foi optado por um delineamento de pesquisa qualitativa o qual nos permitiu
aprofundar questões relevantes. Foi escolhido o estudo de caso como método. Afinal, ele permite
um olhar mais aguçado sobre o objeto em seus diversos aspectos. O universo da pesquisa foi uma
escola pública de ensino e os sujeitos forma 23 professores da instituição. É cada vez maior o
número de professores a serem afastados do trabalho devido à chamada síndrome de burnout, que
tem como sintomas estresse, irritabilidade, insônia, fadiga, dores musculares, gastrites, angústia
profunda e depressão. Se constituem como essenciais a construção de espaços de diálogo entre
alunos, professores, profissionais de saúde e comunidade. Por conseguinte, a escola é um
equipamento da comunidade, devendo ser usado por esta como espaço social e de interlocuções
subjetivas e, por isso, promotor de saúde mental. Os professores participantes são satisfeitos com o
seu trabalho e com a gestão, porém não se sentem reconhecidos nem assistidos pelas atuais políticas
públicas. Aproximadamente metade dos professores não considera ter uma boa qualidade de vida e
grande parte relata apresentar problemas emocionais. A indisciplina, as relações com os alunos e o
contexto social da escola aparecem como os principais eventos estressores. Quase todos os
professores acreditam que o trabalho do psicólogo é muito importante para elaborar de suas tarefas,
porém não é do conhecimento de todos eles qual a função do psicólogo escolar. Acreditamos que
isso ocorre devido a não inclusão desse profissional no cenário das escolas públicas de Fortaleza.
Palavras-chave: saúde mental; subjetividade; docência.

TEORIA DA MENTE EM ADOLESCENTES E ADULTOS

Simone Ferreira da Silva Domingues

Teoria da mente é um conceito utilizado para referir-se à capacidade de inferir estados mentais a
respeito das outras pessoas, na tentativa de compreender suas emoções, desejos, intenções e
crenças. Mais recentemente, alguns pesquisadores têm trabalhado com a hipótese de que a
competência nesta área, durante a infância, deve estabelecer uma trajetória positiva para a
competência social em idades posteriores. A presente pesquisa objetiva verificar os estudos
publicados, na literatura nacional e estrangeira, sobre Teoria da Mente em adolescentes e adultos.
Foi realizada uma pesquisa nos Periódicos disponíveis no Portal da Coordenação de
Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), no item busca por assunto,
utilizando as palavras-chave: teoria da mente (theory of mind), adolescente (adolescence), adulto
(adult). Os dados foram trabalhados com estratégias qualitativas de análise. Um dos dados
analisados foi a metodologia utilizada para avaliação nessas faixas etárias. As pesquisas utilizaram
de leituras de ficção literária, histórias de Teoria da Mente com conteúdos cognitivos e afetivos,
tarefas computadorizadas, ressonância magnética funcional. A maioria das pesquisas são empíricas,
realizadas com adolescentes em torno de 11 a 16 anos e adultos entre 20 a 40 anos. Nota-se nos
estudos uma busca para compreender as mudanças no desenvolvimento da teoria da mente ao longo
da adolescência e vida adulta. Os resultados desses estudos sugerem que existe um desenvolvimento
continuo da Teoria da Mente durante toda a adolescência e fase adulta jovem.
Palavras-chave: teoria da mente; adolescente; adulto; desenvolvimento sociocognitivo.
Apoio financeiro Bolsa: PESQDOC UNG

THE CRISIS OF SOCIAL IDENTITY OF JUNIOR STUDENTS – FUTURE SCHOOL
PSYCHOLOGISTS AND ITS RELATION WITH HARDINESS

Mikhail Kuzmin

The problem of social identity crisisis of social significance under modern conditions with fast and
deep changes in economic, cultural and social structure in modern Russian education. It becomes
especially important in training future school psychologists. The authors discuss the problem of
social identity crisis of adolescent students and the ways to overcome it. Some Russian scientists
((Ziginas, 2011; Ovchinnikova, 2006) think that some components of the sphere of significance of a
personality favor the choice of the productive strategy in overcoming the crisis of social identity
which is also social creativity strategy. Method. The authors use “Hardiness Survey” by S. Maddi in
adaptation ofD. Leontyev (Leontyev, 2005) to study hardiness and “Twenty statements self attitude
Test” by Kuhn M, McPartlandТ. in their own adaptation (Kuzmin, 2012) to study the crisis of
students’ identity. They use the following criteria of crisis: – when a personality acquires for
himself the getero-stereotypes of another group, and it is expressed in attributing the personality
some negative characteristics or low appraisal of actual development of them; - self-categorization
in group-terms (a student, a man) without any valuation; - striving to self-identification mainly with
informal group; Results and Discussion.Normative identity crisis at younger age touches on first of
all junior students – future school psychologists(N = 150, 78 male, 72 female students, ages 16-18)
and includes such spheres of identity as professional and family.Personal hardiness is mainly
connected with those social identity components which are changed greatly during crisis. Persons
with low level of the sphere of significance components have all characteristics of social identity
crisis better expressed that may lead to forming negative social identity.
Keywords: identity crisis; students; future school psychologists; hardiness.

VIGOTSKI E ESCOLAS DEMOCRÁTICAS: DIVERGÊNCIAS E CONVERGÊNCIA NAS
CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO

Felipe Oliveira

Esse trabalho tem por objetivo apresentar algumas das contribuições de Vigotski para a
compreensão do desenvolvimento humano – sobretudo a noção de Zona de Desenvolvimento
Próximo – e relacioná-las com as chamadas Escolas Democráticas. Assim, o trabalho atua em dois
sentidos, por um lado busca expor em que medida o funcionamento de tais escolas converge ou
diverge do pensamento de Vigotski, por outro lado, pretende apontar também como as
compreensões que tal autor possui sobre o desenvolvimento humano pode contribuir para aprimorar
tais escolas. As chamadas Escolas Democráticas, de maneira geral, são propostas de educação
alternativas, que buscam romper com a lógica hegemônica do ensino e que organizam seu
funcionamento, grosso modo, a partir de dois princípios: o primeiro deles é a não obrigatoriedade
dos alunos se submeterem a um conhecimento específico organizado à priori, ou seja, os alunos
possuem a liberdade de desenvolver seus estudos a partir de seus próprios interesses; o segundo
princípio é a existência de assembleias realizadas regularmente nas quais há equiparidade entre os
votantes (membros da comunidade escolar) e são debatidas desde questões do cotidiano e do
funcionamento da escola. Se por um lado a flexibilidade no ensino abre a possibilidade de que cada
criança possa avançar segundo suas necessidades (como propõe Vigotski), por outro lado a origem
das Escolas Democráticas está ligada às concepções inatistas de desenvolvimento de Rousseau e
Tolstoi. O caso da escola Summerhill é o mais emblemático nesse sentido, pois seu fundador
escreveu diversos livros em que remete às ideias educativas de Rousseau. Entretanto, cabe destacar
que, nas experiências brasileiras, sobretudo aquelas influenciadas pela Escola da Ponte (Portugal),
os educadores tem uma visão distinta, que considera fundamental a atuação esclarecida do professor
na produção de desenvolvimento das crianças, ideia mais próxima às proposições de Vigotski.

VITIMIZAÇÃO ENTRE PARES NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Letícia Nagel Bérgamo
Josafá Moreira da Cunha

A vitimização entre pares tem recebido atenção dos pesquisadores que comumente descrevem o
fenômeno através de um desequilíbrio de forças que ocorre na interação social entre pares, com a
presença de comportamento agressivo e negativo em detrimento de alguém, podendo se prolongar
ao longo do tempo. Nesse contexto, é importante compreender como processos discriminatórios
podem influenciar esse modo relacional, devendo a escola atentar-se para a dinâmica de relações
estabelecida em seu espaço. Como contribuição a discussão dessa temática, este trabalho apresenta
uma experiência de atuação do psicólogo numa situação de discriminação envolvendo uma menina
de 11 anos, filha de pais de baixa renda. O atendimento ocorreu no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) de Joinville (SC), devido a uma denúncia de
negligência efetuada pela escola que pertencia a rede pública. A avaliação realizada em conjunto
com o assistente social, apontou que a criança não era negligenciada por seus pais, mas sofria
discriminação na escola, pelo grupo de pares, pelo fato dos pais trabalharem com reciclagem, sendo
verificado um processo de exclusão social. A partir daí, delineou-se uma proposta de intervenção
abrangendo a família e a escola. No CREAS ocorreram 8 atendimentos semanais com a criança e 3
encontros de orientação aos pais. Foram realizados, na escola, 4 encontros quinzenais de assessoria
para a professora do 5º. ano. A assessoria psicológica buscou promover a conscientização dos
processos relacionais com vistas ao aprimoramento de práticas inclusivas. O primeiro encontro
abordou a problemática da discriminação e vitimização; no segundo encontro foi discutido como a
prática docente poderia contribuir para a qualidade da interação entre pares e iniciada a elaboração
de uma proposta de projeto; o terceiro encontro objetivou acompanhar o trabalho pedagógico e
assessorar em possíveis entraves. No quarto encontro, ocorreu o feedback e fechamento do trabalho.
Os resultados apontaram que a intervenção psicológica promoveu práticas capazes de considerar a
realidade do aluno. A professora desenvolveu um projeto sobre reciclagem e valorização de seus
trabalhadores. Partiu do conhecimento dos alunos possibilitando a criança em questão apresentar as
suas contribuições. Na interação em sala de aula, ocupou o lugar daquele que sabe e essa
experiência, na interação com seus pares, provocou um movimento de descontinuidade ao que
vinha se apresentando até então. As atividades promoveram avanços no conhecimento sobre a
temática e na qualidade da interação social entre o grupo de pares, minimizando a discriminação,
viabilizando a inclusão da aluna em questão. Esses aspectos foram relatados pela professora, pela
criança e pela família. Essa experiência mostra o quanto a escola precisa estar atenta as interações
sociais que ocorrem em seu contexto e a promoção de práticas inclusivas.
Palavras-chave: vitimização entre pares; intervenção psicológica; inclusão social.

EDUCAÇÃO INFORMAL

CIRANDA INFANTIL A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS “SEM-TERRINHAS”: UM
DESAFIO À PSICOLOGIA

Mariana Lemos Maia Pereira

Diante à compreensão de que o trabalho da(o) psicológa(o) deve contribuir para a emancipação
humana, processos de fortalecimento e conscientização das pessoas - sujeito -, este trabalho tem
como objetivo compreender como estes processos acontecem no cotidiano das crianças SemTerrinhas no espaço de educação popular denominado Ciranda Infantil. Busca também pontuar
aspectos cotidianos que se apresentam como empecilhos à esse fortalecimento e conscientização,
refletindo sobre qual deve ser o papel da(o) psicólogo neste contexto. O cenário da pesquisa foi a
Ciranda de um acampamento de reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra, no município de Limeira-SP; a Ciranda de uma atividade da Regional do MST de Itapeva e
outra de âmbito Nacional. Para a realização deste trabalho foram necessárias idas à campo,
conversas informais com as crianças e suas famílias, diários de campo (DC). Partindo da abordagem
histórico-cultural na compreensão do desenvolvimento humano como a relação entre as dimensões
singulares, particulares e universais, os dados foram analisados e interpretados por meio de uma
análise construtivo interpretativa. As sínteses possíveis obtidas por meio dos DC´s foram divididos
em três conjuntos contendo as experiências em nível singular (de uma criança específica do
acampamento que frequenta a Ciranda em Limeira), particular (de outras crianças da Ciranda do
mesmo acampamento) e universal (das crianças Sem-Terrinhas em âmbito nacional), contendo as
experiências de fortalecimento, conscientização na Ciranda Infantil e condições de vulnerabilidade
que aparem como empecilho à estes processos. Ficou evidente a semelhança entre os desafios
enfrentados por diferentes crianças que estão inseridas neste contexto assim como possibilidade de
conscientização e fortalecimento das mesmas na Ciranda Infantil, sendo este, um possível espaço de
atuação para a(o) psicóloga(o).
Palavras-chave: educação popular; psicologia; mst.
Bolsa: FAPIC/Reitoria (2013/2014)

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS: APRENDIZAGEM FORMAL E INFORMAL
NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS

Vinicius dos Santos Tavares
Rosane Braga de Melo

Algumas transformações no cenário escolar vêm sendo proporcionadas pelo avanço tecnológico e
uma delas é a relação que a escola estabelece com a nova geração de alunos, os quais crescem
cercados por tecnologias digitais desde o seu nascimento, os chamados Nativos Digitais. A
virtualidade das informações acessíveis através da internet por dispositivos digitais como
notebooks, tablets e smartphones concorre para uma forma de aprendizagem para além dos muros
da escola, a qualquer momento e local. Assim, torna-se fundamental compreender através dos
próprios alunos a influência que exerce a tecnologia no seu dia a dia e de que modo a tecnologia
contribui para as diferentes formas de aprender. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a
relação entre a aprendizagem informal e a aprendizagem formal escolar através da percepção de
alunos sobre a influência das tecnologias digitais nos seus processos de aquisição de conhecimento.
Trata-se de uma pesquisa empírica com a aplicação de um roteiro de entrevista semi-estruturado a
alunos entre 15 e 18 anos, do ensino médio de quatro escolas do Rio de Janeiro, duas da rede de
ensino privada e duas da rede pública. Dados preliminares indicaram que as tecnologias são
vivenciadas como dispositivos indispensáveis no cotidiano dos jovens tanto para lazer quanto para
fins educacionais. Os dispositivos digitais se apresentam como recursos de estudos individuais e
coletivos, contudo seu uso é visto com vantagens e desvantagens. Apesar de apresentarem críticas, a
escola é descrita pelos alunos como um cenário que traz vantagens por ser capaz de oferecer
direcionamento para aprendizagem, a relação professor-aluno como suporte, além de se configurar
como um ambiente de formação de laços sociais.
Palavras-chave: ensino médio; tecnologias digitais; aprendizagem formal e informal.

EDUCAÇÃO SOCIAL E HUMILHAÇÃO SOCIAL: POSSIBILIDADES DE
EMANCIPAÇÃO?

Claudia Stella
Maria Gabriela Dias

A educação social tem como uma de suas propostas o desenvolvimento de habilidades para a vida,
levando em conta a diversidade cultural com recuperação de valores individuais e comunitários.
Assim a educação pode ser considerada uma atividade para a vida comunitária e social (Graciani,
2001). Neste sentido, a pedagogia freireana possibilitou a reflexão e ação aos excluídos, permitindo
que estes se tornem políticos, pois a educação é política. Freire (1988), propõe uma educação
problematizadora, que serve para a libertação. O papel do educador problematizador é, junto aos
educandos, proporcionar condições reflexivas de desvelamento da realidade, compreendendo-os
como seres no mundo e com o mundo. Assim, a medida que vão refletindo sobre o mundo e sobre
si, aumentam sua percepção e podem tornar possível um campo de conhecimento que atua
inclusive, para amenizar os efeitos da humilhação social (Gonçalves Filho, 1998). Na atualidade
uma das formas possível de superação da humilhação social se dá por meio de projetos
socioeducativos, neste sentido este trabalho buscou: investigar e compreender a importância de
projetos socioeducativos como contribuição para a melhora do cotidiano de mulheres em
humilhação social; verificar a relevância dos projetos em suas vidas e compreender se a
socioeducação contribui com o processo de emancipação. Este estudo qualitativo descritivo, com
pesquisa de campo, entrevistou 5 mulheres que frequentam as reuniões socioeducativas do Serviço
de Assistência Social da Família, em uma ONG na cidade de São Paulo. Os resultados apontaram
que existe uma valorização do programa e das reuniões, mas ao mesmo tempo demonstram um
caráter assistencialista, o que gera nas mulheres um sentimento contraditório, pois ao mesmo tempo
em que percebem a proposta de emancipação, não compreendem qual o caminho para alcança-la.
Verificou-se também, que a exclusão é marcada pela falta de educação escolar, o que compromete a
efetivação da plena cidadania.

MUSICALIZA BEBÊ: EXPERIÊNCIAS COM MÚSICA, MOVIMENTO E AFETO EM
SANTARÉM, PARÁ

Iani Dias Lauer Leite
Irani Lauer Lellis
Hannah Blunier

Esse trabalho objetiva relatar a experiência do projeto Musicaliza Bebê, constituído em espaço
informal de ensino, na Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Pará, Brasil. O projeto,
pioneiro no oferecimento de atividades musicais para bebês na cidade, funciona desde 2012 em
fluxo contínuo, atendendo crianças de 3 meses a 3 anos. Parte-se do pressuposto teórico inicial de
que a criança é parte ativa do seu próprio processo desenvolvimental e que a troca de vivências em
ambientes ricos de estímulos é desejável e necessária. Dessa maneira, o projeto em questão trabalha
com a perspectiva da interação da mãe e/outros cuidadores e as crianças, em um ambiente cujo foco
é a música, o som e o movimento. Iniciou-se com uma turma, mas devido à demanda, atualmente o
projeto conta com 4 turmas, que atendem as faixas etárias: 3 a 6 meses, 7 a 12 meses, 1 a 2 anos e 2
a 3 anos. As oficinas acontecem uma vez por semana, com a participação dos bebês e suas famílias.
A música é utilizada como instrumento para auxiliar no desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo
e musical. Dessa maneira, as atividades realizadas focam aspectos psicomotricistas (como freio
inibitório, esquema corporal e lateralidade), afetivos (contato corporal, contato visual, trocas
afetivas), e musicais (ritmo, harmonia, melodia). As oficinas iniciam com uma música que avisa o
início da atividade e a partir disso são cantadas e vivenciadas canções que trabalham os aspectos já
mencionados. Privilegiam-se atividades que trabalhem os três aspectos conjuntamente,
caracterizando-se a ação como interdisciplinar. São usados diversos objetos como: cavalinhos de
madeira, círculos plásticos, bolas coloridas, instrumentos musicais diversos, almofadas, lenços e
brinquedos. Orienta-se aos cuidadores que estimulem a participação dos filhos ativamente e
mantenham contato corporal com esses durante as oficinas. Todas as oficinas são fotografadas e
filmadas, com a devida autorização por escrito dos cuidadores participantes. Ao final de cada
semestre é realizada roda de conversa com os cuidadores, para averiguação de questões como:
percepção desses quanto ao impacto do projeto no quotidiano dos filhos, sugestões de melhorias e
percepção das preferências musicais das crianças. Tais dados são utilizados para o planejamento
para o período seguinte. Como resultados alcançados observou-se um aumento da procura das
oficinas, o que gerou a formação de mais três turmas e uma lista de espera. Observou-se, a partir
das rodas de conversas com os pais, que as atividades das oficinas propiciam intensificação dos
momentos de relação com a música, o uso das música cantadas nas oficinas em atividades de
cuidado quotidiano com a criança e a percepção de que após as oficinas as crianças ficam mais
tranquilas. Mediante os resultados alcançados, espera-se poder ampliar o espectro de atividades e de
público, para que mais díades possam ser beneficiadas pelas oficinas.
Palavras-chave: interação mãe-bebê; ações interdisciplinares; desenvolvimento.
Financiamento: PROEXT/MEC-SESU

NA NATUREZA SELVAGEM: UMA LEITURA VIGOTSKIANA DO FILME DE SEAN
PENN

Alex Moreira Carvalho
Gustavo Ramos Pilão

Este trabalho interliga o autoexílio, a psicologia e a arte. O autoexílio é o isolamento voluntário de
alguma pessoa para viver sozinha, por condições próprias, em algum lugar minimamente afastado
do contato humano. Há diversas formas e exemplos de autoexílio, tanto factuais quanto artísticos.
Reitera-se que essa é uma atitude voluntária, diferente do caso de pessoas que acabam isoladas sem
a sua vontade, seja por conta de acidentes, tragédias ou por questões políticas. Em relação à
psicologia e à arte, utilizou-se o método objetivo-analítico de Vigotski. Nele, o objeto de estudo são
as reações emocionais de qualquer um que entre em contato com uma obra de arte, seja ela um
livro, uma pintura, uma música ou, como no caso deste trabalho, um filme. O uso da metodologia
vigotskiana é relevante quando pensamos numa educação estética, refinando o olhar da psicologia
sobre a arte. Dessa forma, o estudo do objeto artístico torna-se mais profícuo e interessante. Para
isso, fez-se a análise completa de “Na Natureza Selvagem” (2007), filme dirigido por Sean Penn.
Aplicando esse método, procurou-se entender como os diversos elementos técnico-artísticos da obra
influenciam as reações emocionais dos espectadores. Assim, a análise trata do filme enquanto obra
de arte, não enquanto um caso clínico. A história do filme pode ser considerada um exemplo de
autoexílio, daí a escolha por essa obra.
Palavras-chave: autoexílio; psicologia da arte; Na Natureza Selvagem.

PERCEPÇÕES DE GESTORES E PROFESSORES SOBRE AS PROPOSTAS DE
EDUCAÇÃO INTEGRAL

Marisa Irene Siqueira Castanho
Marjorie Cristina Rocha da Silva
Tarcisio Tito Salgado
Ygor Alexsander Patti
Karina Nunes Bezerra

As várias medidas decorrentes dos sistemas de avaliação educacional têm instigado diversos
desafios frente aos quais a Psicologia Educacional pode trazer contribuições. A Educação Integral
se apresenta como uma proposta de articulação entre diferentes esferas da sociedade para a garantia
de oportunidades de desenvolvimento integral de crianças e jovens. Buscou-se identificar
percepções de gestores e professores da educação formal a respeito de ações de educação integral e
projeto político pedagógico; da integração entre professores e educadores das oficinas; e a
contribuição das atividades da educação integral para a formação das crianças. Foram analisadas as
respostas de 5 gestoras e 5 professoras de Ensino Fundamental de cinco Escolas Municipais da
cidade de Osasco a um Roteiro Semiestruturado para entrevistas e questionários sociodemográficos.
Após o consentimento livre e informado, foram gravadas e transcritas as entrevistas realizadas. A
análise se deu por um processo de articulação de conteúdos semelhantes, complementares ou
contraditórios mais significativos dos participantes, procurando-se identificar aproximações e
distanciamentos entre as percepções das gestoras e das professoras. Integração entre as ações de
jornada ampliada e o Projeto Político Pedagógico da escola: tanto as gestoras quanto as professoras
nada responderam sobre o plano político pedagógico. Participação dos professores do currículo
oficial e momentos de integração entre professores e educadores de oficinas: tanto gestoras como
professoras referiram-se a poucos momentos, como por exemplo, HTP’s, sendo dificultadores a
distância e frequência dos educadores. As professoras apresentaram expectativa das oficinas como
fator diferencial na motivação e disciplina dos alunos, mas confirmaram como escassos os
encontros para planejamento das necessidades. Contribuição para a formação das crianças: gestoras
e professoras destacaram que as crianças sentem-se motivadas e buscam se empenhar em sala de
aula para não perder as vagas nas oficinas; destacaram as atividades de judô, xadrez, futebol como
apoio na disciplina, concentração e respeito ao próximo.

PRÁTICA DE GRUPOS EM INSTITUIÇÃO TOTAL

Mauro MathiasJjunior

Ingressei no ano de 2006 na Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (FEBEM/SP), atual
Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa), por meio de
concurso público, assumindo o cargo de agente educacional em uma das unidades do Complexo
Tatuapé. Uma de minhas principais atribuições era acompanhar as atividades pedagógicas
desenvolvidas no interior da unidade de atendimento aos adolescentes ali privados de liberdade.
Nessa atuação diária observava a dinâmica da instituição e conversava com os adolescentes,
ouvindo suas queixas e discutindo normas de convivência no interior da unidade. O cargo de agente
educacional não exigia um saber específico, porém o profissional necessariamente deveria possuir
ensino superior. Por ser psicólogo voltei minha atenção às relações estabelecidas dentro da unidade
e, em minha prática diária, buscava possibilitar a reflexão dos adolescentes em relação às suas mais
diversas realidades e resgatar individualidades muitas vezes encobertas devido ao atendimento
coletivo. Identifiquei que no convívio institucional estes adolescentes não se sentiam seguros ou
livres para expressarem seus pensamentos e sentimentos e muitas vezes assumiam um
comportamento estereotipado, agressivo. A partir de tais observações fora organizada uma
intervenção que consistia em realizar grupos de reflexão, nos quais seriam abordados os temas
sugeridos pelos próprios adolescentes. Foram diversos encontros em que pude entender que esta era
uma intervenção necessária para que os adolescentes pudessem refletir a cerca de sua vida e melhor
suportar o sofrimento causado pela privação de liberdade. O grupo foi um espaço que possibilitou a
diminuição do conteúdo sincrético, os adolescentes puderam se afastar do que é comum a todos,
sentiram-se livres e se expressaram de forma mais individualizada, apresentando aspectos da sua
subjetividade. É importante destacar que questões como o sigilo e o respeito pelos conteúdos e falas
dos demais participantes foram respeitados. Com esta experiência pude perceber que é possível ao
profissional da psicologia que acompanha a rotina de uma instituição realizar uma intervenção em
grupo sem que seu papel seja confundido, ou sem que conteúdos dos grupos se misturassem com a
relação estabelecida diariamente no atendimento. Atuar em instituições totais apresenta diariamente
desafios ao psicólogo, sendo que a intervenção em grupos, em minha experiência profissional, foi o
que possibilitou um trabalho que unisse o saber da psicologia frente à um atendimento pouco
humanizado e massificado, permitindo aos adolescentes ampliarem suas críticas e se sentirem mais
fortalecidos para realizarem novas escolhas.
Palavras-chave: práticas de grupo; instituições; atendimento socioeducativo; violência.

REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA ORIENTAÇÃO SOCIAL E PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA

Ana Paula Alves Vieira
Záira F. De Rezende Gonzalez Leal

O presente trabalho consiste numa reflexão sobre a realização de oficinas como Orientadora Social
em uma Organização Não Governamental em uma cidade no norte do Paraná. O Orientador Social é
um dos profissionais de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o qual
possui caráter preventivo e que complementa o trabalho social com famílias a fim de afirmar os
direitos e o desenvolvimento de capacidades para enfrentar a vulnerabilidade social (Resolução
CNAS n.°109, 2009). Como Orientadora Social na entidade, era parte do meu trabalho planejar e
realizar oficinas sobre direitos e valores, intituladas Oficinas de Protagonismo. Estas eram
compostas por, em média, vinte e cinco adolescentes de onze a quatorze anos e eram realizadas no
contra turno escolar. Com formação em Psicologia e cursando uma especialização em Teoria
Histórico-Cultural, esta era a referência teórica utilizada para pensar a prática. As oficinas
consistiam em espaços nos quais se poderia refletir criticamente sobre a realidade e, dessa forma, os
temas eram trabalhados de forma histórica, valorizando-se o conhecimento científico – a fim de
atribuir sentido ao que eles aprendiam na escola e tendo sempre como fio condutor a arte. A arte,
nessa perspectiva teórica, consiste em um dos instrumentos psicológicos capazes de promover o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores (pensamento, memória, atenção, dentre
outras). Ao longo das oficinas, os adolescentes estavam mais participativos e começaram a
estabelecer relações entre os temas discutidos nas oficinas e o que estudavam na escola. A partir
dessa experiência percebe-se a importância de utilizar um método que possibilite a compreensão da
realidade de maneira geral e que promova o desenvolvimento da consciência. Dessa forma, se faz
necessário a realização de mais estudos que reflitam sobre as oficinas realizadas no âmbito da
educação social, objetivando uma prática que contribua para emancipação humana.
Palavras-chave: adolescentes; orientação social; psicologia histórico-cultural.

REFABULANDO: OFICINAS DE CRIAÇÃO COM ADOLESCENTES

Daniel Caldeira de Melo
Camila Turati Pessoa

Buscamos apresentar um projeto que tem como objetivo oferecer oficinas para jovens entre 10 a 17
anos com o intuito de fomentar atividades de leitura e escrita livre e criativa, por meio de exercícios
de escrita utilizando vários gêneros textuais. Sabendo da importância de valorizar o pensamento
crítico, a autonomia e fomentar a livre criação entre jovens, propomos utilizar diversos formatos
textuais e literaturas já publicadas como disparadores para a criação autoral. Podemos entender o
psicólogo como mediador importante ao fomentar o protagonismo de jovens, estimulando sua
maneira própria de se expressar e com isso trazer as temáticas de seu cotidiano e de seu interesse
para serem trabalhadas, refletidas e transpostas para o papel. A proposta das oficinas localiza-se na
em bibliotecas municipais e/ou comunitárias da cidade de Uberlândia – MG com o intuito de
estimular o acesso e a ocupação destes ambientes que contém livros disponíveis ao acesso público
em geral. Além disto, estes locais são espaços de convivência, apropriação, produção e divulgação
da linguagem escrita. Para isto, elaboramos dois ciclos de oficinas para 40 jovens, 20 em cada ciclo.
Os ciclos são compostos por 8 dias de oficinas, distribuídas em 2 meses de atividades, com duração
de 2 horas de duração cada, totalizando 16 horas por ciclo. Ao final do projeto será publicado
libreto contendo uma seleção dos conteúdos produzidos durante as oficinas juntamente com
material sobre as técnicas e ferramentas utilizadas pelos oficineiros durante as atividades, prezando
a difusão das técnicas de criação em escrita como recurso em espaços educacionais. Esperamos com
a finalização do projeto fomentar a produção autoral de jovens por meio da atuação do psicólogo
mediando conteúdos a partir das vivências destes jovens, almejando a produção autoral dos mesmos
e ainda a divulgação de ideias do repertório de cada um.

ENSINO A DISTÂNCIA

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: O PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM

Altina Abadia da Silva
Priscilla de Andrade Silva Ximenes
O Núcleo de Estudos e Pesquisa do qual fazemos parte, através Universidade Aberta do Brasil –
UAB realizou curso sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente oferecido aos profissionais da
Educação Básica, e também aos diferentes atores sociais ligados à promoção e defesa dos direitos
da criança e do adolescente. O curso se insere na modalidade de formação continuada de
profissionais da educação, da saúde, da psicologia, do desenvolvimento social, da segurança pública
e justiça, da mídia e lideranças de movimentos sociais, bem como dos conselhos tutelares e de
direitos, tratando das temáticas ligadas a promoção e defesa dos direitos da criança e do
adolescente, possibilitando aos profissionais condições de observar e introduzir nas suas reflexões e
práticas as relações pertinentes a temática, na perspectiva de construção de uma sociedade que
contemple a cidadania da criança e do adolescente. O curso está na sua quarta edição e conta com
acompanhamento de uma equipe da universidade a qual pertencemos, formada por coordenação,
tutoria, professores formadores e supervisão do curso entre outros, essa equipe planejou o curso e
faz sua avaliação e adequação para as segunda, terceira e quarta edição solicitadas pela Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão-SECADI. A experiência de oferta
de um curso de extensão a distância possibilitou inúmeras reflexões fomentando o surgimento de
vários projetos de pesquisa e extensão e da proposição de um curso pós-graduação lato sensu,
especialização em Ensino interdisciplinar sobre Infância e Direitos Humanos, promovido pela
CAPES via Educação a Distância.
Palavras-chave: formação de professores; estatuto da criança e do adolescente; educação à
distância.

DESAFIO DE UMA ESTUDANTE NO ENSINO A DISTÂNCIA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA

Tacyana Silva Peres

A Educação à Distância (EAD) vem se tornando, uma discussão fundamental para quem está
refletindo sobre os rumos da educação numa sociedade cada vez mais interconectada por redes de
tecnologia digital. São inúmeros os cursos à distância que são criados e difundidos diariamente, no
mundo inteiro, utilizando a Internet ou sistemas de rede similares como suporte da comunicação
pedagógica. Pensando nisso, esse trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada pela
estudante do curso de Pedagogia, o qual realizou o mesmo na modalidade de ensino a distância na
Universidade de Uberaba. Para a realização dessa pesquisa propõe-se uma investigação de natureza
exploratória o qual foi relatado sua experiência com visão crítica e observações, cujo enfoque é de
discutir os avanços do ensino a distância caracterizada no seu início de graduação e no final da
mesma. O curso consistiu um período de três anos e meio, sendo que suas aulas presenciais
aconteciam uma vez por mês nos finais de semana. Além disso, as atividades avaliativas ocorriam
quinzenais através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sendo que a avaliação formal era
presencial. Diante de toda a sua experiência, foi notado que um dos grandes problemas desses
cursos relacionava-se à baixa interatividade do processo de aprendizagem, devido à dificuldade dos
estudantes de trocarem conhecimento e dúvidas com professores e colegas, o que empobrecia o
processo educacional. Mas com a difusão das tecnologias de comunicação em rede, esse cenário
começa a se modificar, visto as possibilidades de acesso a informações e conhecimentos
sistematizados. Nesse sentido, conclui-se que pensar a Educação à Distância no contexto atual
exige, de educadores, uma reflexão bem mais ampla, que englobe o repensar dos próprios conceitos
de educação e tecnologia, de forma integrada, no sentido de se criar propostas pedagógicas que
incorporem as potencialidades das novas tecnologias.
Palavras-chave: experiência; desafio; ensino a distância.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: PROMOVER O ACESSO OU DESMANTELAR O ENSINO?

Tatiane Andressa de Almeida Gomes
Nilza Sanches Tessaro Leonardo

O presente trabalho constitui-se em um estudo bibliográfico, cujo objetivo foi de fazer uma reflexão
sobre a Educação a Distância no Brasil, visto que o significativo crescimento não se deu apenas na
quantidade de universidades que ofertam essa modalidade, como também nas mais diversas áreas
do conhecimento. A análise pautou-se nos fundamentos da Teoria Histórico-Cultural. Foram
realizados alguns apontamentos e questionamentos sobre o tema para compreensão da atual
realidade, chegando-se ao ponto da ligação entre educação e sociedade e posteriormente, da
importância da relação professor-aluno, precarizada, para não dizer inexistente, nessa modalidade
de ensino. Também foi realizada uma breve leitura de textos que defendem o ensino a distância,
com o intuito de compreender de forma mais ampla o assunto. Percebeu-se que nesses documentos
que abordam em defesa dessa modalidade de ensino, é enfatizada a vantagem da comodidade e da
flexibilidade para os alunos, sinalizando que cada qual é responsável por sua própria formação e
deve criar seu próprio modo de aprender, o que remete a Teoria do Construtivismo, trazendo novos
questionamentos referentes à qualidade de ensino e da banalizado acesso à Educação.
Palavras-chave: ensino a distância; psicologia histórico-cultural; qualidade.

VIABILIDADE DA EDUCAÇÃO DOMÉSTICA NO BRASIL

Antonio Alexandre de Lima

Homeschooling ou educação doméstica é uma prática tradicional nos países anglo-saxões. Grandes
estadistas, generais, vultos da literatura e cientistas beberam nesta fonte de educação. No século
XIX, a prática da educação doméstica, realizada no Rio de Janeiro, é regristrada em periódicos da
Província, em relatos de Alexandre Pereira Mérida, de Karine Torres Lote e de Bruno Tamancoldi
Muniz. A sociedade demandava o estudo domiciliar, em um contexto de uma aristrocracia que se
espelhava na realidade burguesa europeia de então. A proposta do século XXI contempla um
mundo conectado, em que os meios de comunicação difundem fatos em frações de segundos, ao
longo de continentes, mas assoberbam as pessoas em razão do montante de informações que fazem
transitar simultaneamente. O volume de dados é um obstáculo ao aproveitamento dos recursos
tecnológicos no ensino, necessitando de parâmetros que propiciem melhor recorte dos temas
estudados e otimização no uso dos recursos didáticos. A Home School Legal Defense Association
(HSLDA, "Associação de Defesa Legal do Estudo Doméstico") é uma insitutuição norte-americana
que desde 1983 defende o reconhecimento do estudo domiciliar para crianças e jovens nos Estados
Unidos. O estudo em casa prosperou nos EUA em razão do apoio de instituições religiosas e do
desenvolvimento de sistemas de ensino por via postal, atingindo áreas remotas em localidades rurais
e de concentração populacional muito baixa. Ações de estudo domiciliar comungam cooperativas
de estudo, núcleos comunitários de estudo e métodos de estudo doméstico curricular atendendo aos
programas de ensino oficiais seguidos por escolas públicas e privadas norte-americanas. Na
Inglaterra, Paula Rothermel estudou por três anos mais de 1.000 famílias com crianças em idade de
até 11 anos, educados em sistema de educação doméstica. Mais da metade dos pais entrevistados
declararam optar por esta modalidade de estudo em razão da queda no nível de ensino. A
pesquisadora demonstrou o maior nível de leitura entre as crianças educadas em casa, em
comparação aos níveis aferidos nas escolas convencionais britânicas. Na realidade brasileira, o
sistema de educação doméstica se mostra viável, considerando distâncias continentais do país,
habitações situadas em áreas distantes de centros urbanos e mesmo fatores derivados da explosão
populacional das megalópoles, como a violência urbana e o não provimento de quadros doscentes
para diversas disciplinas em escolas oficiais. O ingresso no nível superior de estudantes preparados
em casa demonstra a viabilidade do estudo doméstico no Brasil, não em detrimento do sistema
educacional em vigor, mas como afirmação de mais uma modalidade de reconhecimento de espaço
de educação e fortalecimento do papel da família nesta iniciativa.

ENSINO DE PSICOLOGIA

A INTERFACE ENTRE A PSICOLOGIA E A EDUCAÇÃO, SEGUNDO OS
PROFESSORES-MEDIADORES ONLINE: CONTRIBUIÇÕES, PECULIARIDADES E
DESAFIOS

Ana da Costa Polonia

O papel da psicologia na licenciatura tem sido alvo de frequentes debates entre estudiosos ligados à
formação docente. A preocupação se fundamenta na interlocução dos conteúdos teóricos com a
prática pedagógica, propiciando transposições didáticas necessárias para os discentes que serão
futuros professores, contribuindo para o ‘fazer pedagógico’. O objetivo da presente pesquisa foi
analisar as percepções sobre o papel da Psicologia no curso de Pedagogia Online, no nível de
especialização. Participaram dos fóruns 40 professores-mediadores, com formação superior, em
diversas áreas, selecionados para atuarem como tutores no curso de Pedagogia, ‘Formação de
professores Online’, da Secretaria de Educação do Acre. A reflexão do papel da Psicologia na
formação de professores foi alvo de fóruns que subsidiaram a discussão sobre os temas
imprescindíveis à formação docente crítica e reflexiva e, ainda como o estudo da psicologia poderia
contribuir à formação da identidade docente, considerando ao projeto de sociedade que os
educadores esperam. Para isso, se empregou a análise de conteúdo de Bardin, de maneira adaptada,
gerando categorias. Foi ressaltada a necessidade de superar a análise do processo de aprendizagem
apenas frente aos resultados, ignorando o processo e o desenvolvimento do sujeito aprendiz,
sobretudo, como os conhecimentos da ciência psicológica propiciam estruturar o planejamento e a
seleção de materiais para fomentar a aprendizagem e auxiliar na construção de uma pedagogia
científica. Ainda, a perspectiva do aluno interativo e construtor do conhecimento, o respeito aos
ritmos de aprendizagem e, que a avaliação adotasse um caráter prospectivo. Assim, o espaço da
psicologia da educação no ambiente escolar está imbricado nas situações cotidianas e ‘especiais’,
englobando o processo ensino-aprendizagem, perpassando pelos aspectos afetivos, motores até a
formação da pessoa, no desenvolvimento de competências e habilidades para inserção no mundo
social e profissional. Sobretudo, uma disciplina que contribui para uma atividade docente reflexiva
e transformadora.

A PESQUISA EM HISTÓRIA DA PSICOLOGIA E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Marcus Vinícius de Campos França Lopes
Ruzia Chaouchar dos Santos
Jane Teresinha Domingues Cotrin

Este trabalho é referente a experiência de dois alunos de graduação da Universidade Federal de
Mato Grosso com pesquisa em História da Psicologia e tem como objetivo apresentar a importância
da experiência em pesquisas históricas em sua formação. A pesquisa teve como objetivo identificar
os pioneiros da Psicologia no estado de Mato Grosso, bem como suas práticas, percursos e escolhas
teóricas. Aliado a essa pesquisa e a outras que são desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas
em Psicologia e Educação de Mato Grosso – GEPPEMAT, empreendemos discussões acerca da
história da Educação Especial no Brasil (Bueno, 1993), história da Psicologia no Brasil (Antunes,
2007) e metodologia de pesquisa a partir da História Oral, descrita por Alberti (2005). Após a coleta
de dados, foram feitas discussões sobre como as entrevistas seriam analisadas e como seriam
trabalhadas no relatório de pesquisa. Com isso foi decidido dividir a pesquisa em frentes que
conseguissem aprofundar no estudo da história das mesmas, assim, a pesquisa toma novo rumo, de
uma pesquisa geral acerca da História da Psicologia no estado de MT à histórias específicas de
grupos e pessoas que se destacaram em práticas psicológicas comprometidas com as questões
sociais. Esse rumo da pesquisa despertou discussões que se tornaram importantes na própria
identificação das limitações e potencialidades da pesquisa. Essa experiência foi de grande
importância para a relação entre os graduandos e a própria Psicologia. Ter a oportunidade de
entender o percurso da Psicologia no próprio estado expande a compreensão do percurso da
Psicologia, as intenções que levaram as pessoas aos percursos que trilharam e a forma como viam
as pessoas com quem trabalhavam e as quais suas práticas eram direcionadas. Isso se mostrou de
grande importância, pois ao conhecer o caminho que cada um dos entrevistados trilhou deu uma
maior compreensão das possibilidades de atuação e, ainda, auxiliou a entender que mesmo
psicólogos, são pessoas. Com essa experiência pretende-se discutir a importância da pesquisa,
especificamente em História da Psicologia, na formação de alunos da graduação.

APRENDENDO A ENSINAR: A MONITORIA COMO EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA

Tatiane Stephan Rocchetti Luz
Isabel Cristina Dib Bariani
Natalie Rose Pereira Bourne
Juliana Soares de Jesus

A monitoria é um instrumento de apoio pedagógico com propósito de contribuir tanto para a
melhoria do ensino na graduação e do processo de aprendizagem do aluno monitorado, como para
agregar conhecimento ao aluno monitor e propiciar uma iniciação à docência acadêmica para o
mesmo. O presente trabalho versa sobre a experiência em monitoria e objetivou descrever a
vivência de um grupo de monitores quanto a sua prática e o impacto dessa experiência em seu
desempenho acadêmico e comprometimento com a formação. Foram analisadas as informações
obtidas a partir de autorrelatos elaborados por seis monitores de um disciplina teórico prática
intitulada Pesquisa Orientada, do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas. Pôde-se analisar e identificar que a monitoria proporcionou benefícios como a
potencialização de competências pessoais e interpessoais, a integração acadêmica, além de
beneficiar a configuração e elaboração de afetos, ou seja, a capacidade de ser afetado e agir com e
pelo outro, promovendo a criação de novas estratégias para lidar com possíveis conflitos em sala de
aula. Em relação ao processo de aprendizagem técnico-científica, notou-se que houve ampliação do
conhecimento dos alunos monitores devido à diversidade de temas monitorados e a aspectos
formais do trabalho científico. Concomitantemente, o trabalho, os olhares e as reflexões do
monitores proporcionaram uma melhor compreensão da função de monitor na universidade,
beneficiando e servindo de apoio para adequações e melhorias no plano de aula bem como na
construção de novos significados para aqueles que se utilizam deste instrumento.
Participaram como co-autores deste trabalho os graduandos e monitores do Curso de Psicologia da
Pontifícia Univerdade Católica de Campinas Ellien Caroline Borges Côca e Murilo Fernandes de
Araújo e o graduado e ex-monitor do Curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas João Paulo Zerbinati.
Palavras-chave: educação superior; monitor; estudante universitário.

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA AS AUXILIARES DOS CENTROS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE GOIÂNIA

Jéssica Larissa Ferrari Becker
Jordana de Castro Balduino
Tatiely Pereira de Araújo

Este trabalho é fruto do Relatório de Estágio de Licenciatura em Psicologia da Universidade Federal
de Goiás. Por meio de observações e pesquisa ação realizadas em um Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI) em Goiânia, durante o primeiro semestre de 2014, foi possível identificar
temas da Psicologia que contribuiriam para uma melhor relação das auxiliares dos CMEIs com as
crianças e melhor desempenho na prática cotidiana das mesmas. O curso de 60 horas ministrado
durante o segundo semestre de 2014 para as auxiliares dos CMEIs de Goiânia, em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação teve como temática “A importância da relação da auxiliar
educativa e as crianças na Educação Infantil a partir da fundamentação teórica da Psicologia”. Para
alcançarmos o objetivo de demonstrar e gerar uma discussão sobre a dimensão educativa do papel
das auxiliares e a aprendizagem e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos de idade, trabalhamos
conceitos da Psicologia Histórico Cultural de Vygotsky tais como Mediação, Zona de
Desenvolvimento Proximal, Funções Psíquicas Superiores, Internalização e temas gerais da
Psicologia como Afetividade, Sexualidade Infantil, e Psicopatologização da Infância. Participaram
do curso ministrado 40 auxiliares dos CMEIs de Goiânia, sendo que 38 participaram da pesquisa
respondendo a um questionário. Sendo assim foi possível uma diagnose e delimitação do perfil
dessas auxiliares. Os resultados obtidos foram que a maioria está na faixa de 36-45 anos; possuem a
certificação do Magistério; têm conhecimento por Educação Infantil através da vivência de alguma
experiência pessoal ou profissional; vinculação com o CMEI por contrato; tempo de atuação no
CMEI de 1 a 5 anos, etc. Todas as auxiliares responderam que os conteúdos ministrados foram
importantes para a prática profissional delas, pois passaram a compreender melhor o seu papel
educativo e também como ocorre o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

ÉTICA E EPISTEMOLOGIA NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA

Marcelo Nilo Narciso Moebus

Este relato trata da nossa experiência ministrando a disciplina Filosofia para os alunos ingressantes
do curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Montes Claros – FIPMoc. Ao longo desse
período testamos alguns conteúdos que permitissem uma interlocução profícua entre a filosofia e a
psicologia, descartando aqueles que não foram capazes de produzir experiências significativas em
termos de formação. Tendo em vista uma formação em psicologia pautada pela autonomia do
educando, por uma sólida formação científica e que, ao mesmo tempo, provocasse um debate ético
sobre o compromisso social dos psicólogos, temos conseguido – nos últimos anos – diálogos
pertinentes sobre o pensar os problemas epistemológicos da psicologia, a partir de autores como
Karl Popper, Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. Mais do que uma defesa da cientificidade da
psicologia, o que temos conseguido é – sem menosprezar a necessidade de rigor conceitual e
consistência lógica – evidenciar que a própria ideia de ciência carece, desde as primeiras décadas do
século passado, de uma delimitação uniforme, se colocando mais como questão. O segundo aspecto
que temos enfatizado, na nossa disciplina, com resultados muito positivos em termos de reflexão e
ação, é o pensar sobre o compromisso ético dos psicólogos. Ao tratarmos do cenário de crises e
contradições da contemporaneidade, da falta de solidez em todos os aspectos, da predominância do
efêmero e do transitório, do capital sobre a produção e o trabalho, do individualismo e do
consumismo, tentamos evidenciar a importância do compromisso ética da psicologia – através das
práticas dos estudantes de psicologia, dos psicólogos e das psicólogas – com as políticas públicas,
com os marginalizados, com os direitos das minorias, com a construção de uma sociedade mais
justa e igualitária.
Palavras-chave: ética; epistemologia; formação em psicologia; contemporaneidade.

FRACASSO ESCOLAR E POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISE DE UMA OBRA
CINEMATOGRÁFICA

Ruzia Chaouchar dos Santos
Marcus Vinícius de Campos França Lopes
Andréia Maria de Lima Assunção
Jane Teresinha Domingues Cotrin

O presente estudo tem como finalidade contribuir com discussões e problematizações sobre o
processo de escolarização com base no documentário intitulado Pro dia Nascer Feliz (2007) dirigido
por João Jardim, que tornou-se fundamental para a realização de uma análise reflexiva sobre
experiências escolares vivenciadas nas redes pública e privada de diferentes regiões do país, a partir
do depoimento de alunos, professores, dirigentes, gestores, entre outros. Este estudo compreende a
importância de dar voz aos atores envolvidos no processo de escolarização, considerando o que
sentem e pensam, para auxiliar a compreensão dos elementos implicados no fenômeno do fracasso
escolar e nas repercussões das políticas públicas em educação. Assim, foram selecionadas algumas
cenas que possibilitaram pensar o contexto escolar a partir das diferentes perspectivas e vivências
dos atores sociais presentes nestas instituições. Os pressupostos teóricos que orientam este trabalho
são baseados nas contribuições da Psicologia Crítica e da Psicologia Escolar, tais como Patto (1999;
2000), Bock (2000), Tamanachi (2000), Tuleski (2008), Checchia (2010), Meira (2000), e as
discussões de Moysés & Collares (2011) e Collares & Spazziani (2011) acerca da medicalização da
educação. O estudo primeiramente buscou descrever o contexto escolar, o fracasso escolar e a
medicalização da educação a partir de recortes do documentário conjuntamente com o referencial
adotado. Posteriormente, buscou-se embasar a forma como o fenômeno do fracasso escolar foi
problematizado e as medidas que foram tomadas para superá-lo, é, então, que passa-se a discutir à
respeito das políticas públicas e a repercussão delas tanto no fracasso escolar quanto no contexto
educacional. Assim, propõe-se discutir e refletir sobre a importância das políticas públicas na
superação do fracasso, bem como a necessidade da Psicologia Escolar dar conta da demanda
apresentada pelos professores a partir desse novo contexto.
Palavras-chave: escola; escolarização; psicologia crítica.

FUNDAMENTOS DE UM PROJETO DE PESQUISA

Francisco de Assis Furtado

A proposta do mini-curso "Fundamentos de um projeto de pesquisa" tem como objetivo Orientar o
aluno na elaboração de um projeto de pesquisa, mas especificamente os objetivos visam: Identificar
etapas na formulação de um projeto de pesquisa científica; descrever as etapas de um projeto
cientifico. Como exemplo de estrutura de um projeto de pesquisa o conteúdo do curso compreende
as seguintes etapas: I - Introdução ao método de pesquisa em psicologia. II - Seleção e escolha do
tema (Fontes de identificação). III - Formulação do problema (dicas praticas de formulação de
problema). IV - Marco teórico. V - Definição de objetivos (Objetivo geral e objetivos específicos)
VI - Elaboração de hipótese. VII - Definição operacional das variáveis (Variável dependente e
variável independente). VIII - Plano de pesquisa (delineamento das principais pesquisas) IX - Plano
de analise de dados ( método e técnicas de analise quantitativa e de analise qualitativa). X
Cronograma. XI - Orçamento e XII - Bibliografia.

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: FORMAÇÃO/ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM
POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO DA POBREZA

Renata da Silva
Marie Claire Sekkel

Estudos que envolvem levantamento bibliográfico, também chamados estado da arte, constituem
relevantes fontes de informação para subsidiar o trabalho científico, ao caracterizar-se como
indicadores de determinados temas analisados em períodos históricos específicos. Neste sentido,
realizou-se levantamento na base de dados Portal de Periódicos da CAPES, com o objetivo de
conhecer as pesquisas acadêmicas, desenvolvidas em programas de pós-graduação, que abordassem
temas relacionados à formação e atuação do psicólogo em políticas públicas, direcionadas às
famílias pobres. Foram consideradas as teses e dissertações defendidas entre 2010 e 2013. Com a
utilização dos descritores “formação e atuação do psicólogo”, foram encontrados 298 trabalhos;
para “psicologia e políticas públicas”, 75 pesquisas acadêmicas; os termos “psicologia e pobreza”
derivaram em 23 teses e dissertações. Porém, entre estes surgiram textos referentes a outras áreas do
conhecimento. Foram selecionadas, portanto, as pesquisas na área de psicologia que abordavam os
temas propostos. A seleção foi feita a partir do título e palavras-chave, da leitura dos resumos, de
partes das pesquisas ou dos trabalhos completos, obtendo-se um total de 24 trabalhos. Constatou-se
que a maioria das investigações de mestrado e doutorado voltadas à “formação e atuação em
psicologia”, referem-se às áreas de educação (2), saúde (3) e institucional (1). Em relação à
“psicologia e políticas públicas”, as pesquisas concentram-se nas áreas de educação (3), saúde (2),
assistência social (1) e psicologia social (1). Sobre o levantamento “psicologia e pobreza” as
ênfases foram as seguintes: assistência social (3), educação (1), trabalho e pobreza (1), comunidade
e terceiro setor (1), saúde (2), psicologia social (2), justiça restaurativa (1). Os estudos indicaram
preocupação na contemporaneidade com as temáticas referentes à formação/atuação do psicólogo
direcionadas ao compromisso social, com a inserção do profissional nas políticas públicas e no
atendimento à população pobre, bem como o compromisso ético-político com este público.
Palavras-chave: formação e atuação do psicólogo; políticas públicas; famílias pobres.
Apoio financeiro: CAPES.

MEMÓRIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE REFLEXIVA

Andréia Maria de Lima Assunção
Ruzia Chaouchar dos Santos

O presente trabalho, oriundo da disciplina Tópicos Especiais em Psicologia Social e Educação
(Curso de Psicologia/ UFMT), propõe uma análise reflexiva do filme Narradores de Javé (2003),
dirigido por Eliane Caffé, pois compreende a importância de produções cinematográficas como uma
via de acesso a diferentes contextos sociais, incitando discussões que abarquem demandas
específicas, tais como a experiência de desocupação retratada. Durante a graduação, as
possibilidades de experiências de estágio são limitadas, as disciplinas são escassas e, quando
existem, possuem carga horária em campo restrita. Diante disso, este trabalho tem como objetivo
realizar uma análise reflexiva acerca do referido filme, a partir das contribuições da Psicologia
Social acerca dos processos de enraizamento, desenraizamento, participação social e memória
propostos por Bosi (1994, 2003). Neste sentido, a análise possibilitou evidenciar os aspectos que
demarcam a identidade social dos moradores do vilarejo no qual a narrativa se desenrola, como a
cultura da oralidade propagada por seus habitantes ao longo de gerações e que foi evidenciada nos
momentos em que os personagens contavam a história do surgimento da cidade. O relato dessas
histórias continha em seu enredo a presença dos objetos biográficos que demarcam concretamente a
identidade social e a memória local, sendo também, estes, os fatores que viabilizam os processos de
enraizamento e de participação social dos personagens, pois aquele seria o local onde viveram seus
antepassados, a terra de trabalho, dos festejos, de sociabilidade, dos cultos à religiosidade, isto é, de
um forte sentimento de pertencimento. Neste sentido, é importante pontuar que tais produções
podem ser utilizadas como uma forma interessante de fomentar discussões e reflexões acerca de
diversas demandas e possibilidades de atuação para a psicologia, além de proporcionar a
oportunidade de conciliar o conhecimento teórico com as produções fictícias que abordem temáticas
que contribuam para problematizar e pensar a atuação do psicólogo e sua formação profissional.
Palavras-chave: psicologia social; educação; formação profissional; atuação.

MOVIMENTO HIGIENISTA E O PRECONCEITO COM FAMÍLIAS DE CLASSES
POBRES: APONTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS

Ruzia Chaouchar dos Santos
Marcus Vinícius de Campos França Lopes
Andréia Maria de Lima Assunção
Jane Teresinha Domingues Cotrin

O presente estudo é oriundo das discussões na disciplina Tópicos Especiais em Psicologia Social e
Educação (Curso de Psicologia/ UFMT) que problematizaram a influência do movimento de
higiene mental na estigmatização de estruturas familiares de baixa renda. Tal temática suscitou um
interesse mais aprofundado em investigar o movimento higienista, considerando seu contexto
histórico, político e social, e pensar a sua relação com fazeres e práticas escolares, tendo em vista os
desafios atuais. Para tanto, o objetivo desse estudo é responder o questionamento “como o
movimento de higiene mental explica o preconceito atual contra famílias de baixa renda?”. Para
responder essa pergunta foi realizado um estudo de caráter bibliográfico a partir de obras que
dialogam com este assunto, tendo como referenciais teóricos norteadores as contribuições das
autoras Maria Lúcia Boarini (2012) e Sylvia Leser de Mello (1992). Conforme Boarini (2012), o
movimento de higiene mental expressou o pensamento de uma parte da elite dominante que queria
modernizar o país. Nesse contexto, os espaços escolares constituíram-se na função de atender ao
projeto político de regeneração e moralização da população brasileira. Diante disso, a família de
classe popular que não se assemelha com o padrão normativo de estrutura familiar nuclear
burguesa, de forma muito clara tornou-se alvo de rótulos e estigmas que persiste nos dias atuais. Tal
estudo propõe contribuir para a compreensão e análise crítica sobre os acontecimentos do cenário
sócio-histórico brasileiro, visto que possibilita a um futuro psicólogo fomentar reflexões, e, se
possível, superar concepções e práticas da psicologia que naturalizam e rotulam a população de
baixa renda que sofre as consequências sociais e políticas do preconceito enraizado em tais
pressupostos.
Palavras-chave: higiene mental; infância; estigmatização.

O QUE É MESMO ESSA TAL PSICOLOGIA? PERGUNTAS AO PROFESSOR
PSICÓLOGO

Suzana Feldens Schwertner

O presente trabalho parte de uma experiência de sala de aula, com mais de 200 estudantes do
Ensino Médio e universitário (instituições de âmbito privado, na cidade de Lajeado/RS), que propôs
a elaboração de perguntas anônimas para um profissional da Psicologia; no caso, a professora de
Psicologia das turmas selecionadas. Atuando como docente da disciplina Psicologia (para o Ensino
Médio) e Psicologia Aplicada à Saúde (no Ensino Superior), percebíamos os mitos e os estereótipos
que a profissão psicólogo produzia nos (e era produzida pelos) estudantes. Ao final do semestre –
ou do ano letivo – as perguntas eram revistas e discutidas coletivamente, com o objetivo de
identificar modificações acerca das ideias e conhecimentos sobre o trabalho do profissional da
Psicologia. Buscamos, com esta experiência, entender quais as noções sobre Psicologia
apresentadas pelos estudantes no início do ano, bem como desmistificar a visão sobre o trabalho do
psicólogo na contemporaneidade, atentando para os diferentes espaços de atuação que a Psicologia
construiu ao longo dos cinquenta anos de profissão no Brasil. Durante o período entre 2011 e 2013,
nos primeiros dias de aula, os estudantes eram solicitados a escrever dúvidas que tinham a respeito
da Psicologia, de forma ampla e de modo a não se identificar. Foram mais de duzentas perguntas
catalogadas e organizadas em diferentes categorias elaboradas. Muitos se mostraram curiosos
acerca da escolha profissional e sobre o trabalho de orientação realizado pelo psicólogo; outros
tantos se perguntaram sobre a suposta neutralidade e não-envolvimento do profissional da
Psicologia com seus pacientes. Alguns perguntaram sobre patologias, relações amorosas e
familiares, bem como aspectos da relação professor-aluno e das interações pais-professores. Os
resultados apontam que, para os estudantes, o trabalho do psicólogo ainda segue restrito a atividades
tradicionais, como aquelas realizadas no âmbito da clínica privada, com ênfase ao tratamento
avaliativo e curativo, com uso de testagens e de orientação profissional, desconhecendo aspectos de
trabalho grupal, da saúde pública e coletiva, além dos espaços de pesquisa e mesmo da docência.
Ao concluir, entendemos a necessidade de destacar o trabalho político do psicólogo que passa –
ainda – por discutir sua participação e importância na divulgação dos diversos espaços de sua
atuação profissional. Compete ao psicólogo, também, introduzir nas escolas e nas universidades, em
seus mais diferentes cursos, um outro olhar em relação à Psicologia e, em consequência, à saúde e
ao bem-estar do ser humano, destacando as múltiplas formas do fazer psicológico.

OS DESAFIOS E ALCANCES DE UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO EM
PSICOLOGIA

Simone Monteiro Ribeiro
Marcelo Nilo Narciso Moebus

Este relato refere-se à experiência de implantação e acompanhamento, por meio da coordenação e
da docência, do primeiro curso de psicologia da região do norte de Minas Gerais e sul da Bahia, o
que deu-se em uma faculdade privada a partir do ano de 2003. O referido curso elegeu como uma
de suas ênfases o campo da psicologia educacional, nomeada de Psicologia e Processos Educativos.
Ao longo dessa trajetória de mais de uma década o curso tem sustentado o seu compromisso ético e
político na formação de psicólogos sintonizados com as demandas regionais e com os desafios de
contribuir nas transformações necessárias à promoção de justiça social, promoção de equidade e
inclusão. Através de movimentos de auto-avaliação, com a participação de docentes e discentes,
veio criando dispositivos educacionais, como meio de alcançar os propósitos enunciados. O
objetivo deste trabalho é analisar o funcionamento, aprimoramento e resultados dos estágios básicos
realizados por essa graduação, como recurso e estratégia na formação de Psicólogos, visando a
qualificação para atuação no campo das Políticas Públicas. Os estágios tem caráter interdisciplinar,
funcionam associados às disciplinas de cada período, através do que realizam de modo recíproco
atividades de pesquisa e intervenção. Inserem-se em contextos variados das políticas públicas
(Estatuto da Criança e Adolescente, Educação Inclusiva, Estatuto do Idoso, Políticas de Saúde e
Assistência Social), e buscam o desenvolvimento de competências transversais como a autonomia,
o protagonismo, a responsabilidade social e ética dos graduandos, assim como habilidades de
trabalho em grupo e em rede. Os estágios iniciam-se no terceiro período e seguem num nível
crescente e gradual de complexidade. Analisa-se nesse trabalho a experiência do percurso dessa
formação, os seus aprimoramentos, conquistas e desafios enfrentados.
Palavras-chave: formação em psicologia; compromisso social; ética.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA LICENCIATURA EM QUÍMICA: PESQUISA COMO
ESTRATÉGIA DE ENSINO

Geovana Camargo Vargas
A questão da “dificuldade de aprendizagem”, em grande parte da literatura, tem sido erroneamente
vista como algo individual, como uma dificuldade do aluno em aprender. Entretanto, diversos
estudos têm demonstrado que quase todas estas dificuldades são produzidas na escola e, na medida
em que esta dimensão não é analisada, os problemas são tratados como casos “crônicos da criança”.
Sendo assim, a dificuldade de aprendizagem vem sendo uma das principais queixas/demandas do
contexto escolar e tal preocupação reside no fato dela se caracterizar como início de uma história de
fracasso. No que concerne à Química, tal preocupação não é diferente. Pesquisas apontam que são
diversos fatores influenciam na aprendizagem do ensino de Química, tais como: a não compreensão
dos conceitos envolvidos; a ligação que eles estabelecem com outros conceitos; a dicotomia teoriaprática; a ausência de experimentação para aprendizagem; dentre outros. Diante desta problemática,
sugeriu-se aos graduandos em Licenciatura em Química do IFPB a realização de uma pesquisa a
fim de avaliar o contexto de ensino-aprendizagem da Química e, ao mesmo tempo, oferecer
subsídios teóricos da disciplina Psicologia da Educação em curso. Os resultados da pesquisa
demonstraram aos graduandos que os alunos veem potencial na Química e apresentam, inclusive,
simpatia pela disciplina. Entretanto, é consenso entre eles a necessidade de se pensar um ensino
mais contextualizado e que una conhecimentos teóricos com práticos. Observou-se, da mesma
forma, um maior envolvimento dos graduandos na apreensão dos conhecimentos em Psicologia
Educacional, permitindo que eles vislumbrassem a importância dos conhecimentos psicológicos
para aqueles que buscam atuar no contexto educativo. Ressalta-se, ainda, que tal estratégia permitiu
aliar a pesquisa ao ensino, contribuindo para diminuir a tensão que costuma existir entre as
Humanidades e Ciências Naturais, as quais, quando em relação, são fundamentais para a efetivação
do processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: psicologia da educação; dificuldades de aprendizagem; estratégias de ensino;
ensino de química.
Apoio: IFPB

PSICOLOGIA ESCOLAR E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM: UMA EXPERIÊNCIA
EM MONITORIA

Danielle Mirian Marques de Moura
Valéria Ribeiro Linard
Mariana Dias Benedetti

A experiência que se descreve é em um programa de monitoria na disciplina de Psicologia Escolar e
Problemas de Aprendizagem, oferecida aos alunos do 3º ano do curso de Psicologia de uma
Universidade privada da cidade de São Paulo, realizada em 2014 por duas alunas do 4º ano. Como
parte complementar da disciplina teórica, os alunos do 3º ano realizam a parte prática em
atendimento às crianças com queixa escolar na clínica-escola da universidade, estes são
acompanhados e orientados em supervisões semanais por professores supervisores das atividades
realizadas. Com o objetivo de obter maior conhecimento e experiência nesta disciplina que
cursaram quando estavam no 3º ano do curso, as estagiárias se inscreveram no programa de
monitoria que consiste em um conjunto de atividades acadêmicas que auxiliam os professores
supervisores na execução de componentes curriculares do curso. Foram atribuição das monitoras:
acompanhar a nova turma na disciplina prática, participando das supervisões, assistindo aos
atendimentos e conduzindo plantões de dúvidas a fim de ajudar os colegas de curso com a troca de
experiência, bem como, participar de reuniões agendadas pelos professores supervisores com o
objetivo de discutir as atividades de monitoria. Percebeu-se a necessidade das monitoras muniremse de conhecimento através da leitura de artigos abrangendo a diversidade de casos e queixas que
acompanhavam. No decorrer do ano, pode-se perceber que os alunos terapeutas procuravam as
monitoras para o esclarecimento de dúvidas sobre questões práticas da intervenção como, por
exemplo, recursos que poderiam usar com a criança atendida, solicitavam indicações de artigos ou
teóricos para que compreendessem melhor o caso e compartilhavam também suas angústias
relacionadas a algumas dificuldades enfrentadas. Com isso, entende-se que o monitor tem papel de
facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Conclui-se também que o programa de monitoria
foi importante como parte da formação em Psicologia Escolar das estagiárias, fazendo com que elas
tivessem contato com diversas queixas escolares. Nas supervisões tiveram a oportunidade de
aprender com as orientações dos professores supervisores, e com os colegas de curso, puderam
dividir e consequentemente multiplicar o conhecimento na área.

PSICOLOGIA SOCIAL E EDUCAÇÃO: CAMINHOS DE ENCONTRO NA FORMAÇÃO
DO PSICÓLOGO

Ruzia Chaouchar dos Santos
Marcus Vinícius de Campos França Lopes
Andréia Maria de Lima Assunção

O presente trabalho propõe analisar a experiência de graduação vivenciada na disciplina Tópicos
Especiais em Psicologia Social e Educação, no período letivo de 2014/2, que compõe a grade
curricular do Curso de Psicologia da UFMT. A referida disciplina tem como enfoque realizar
correlações teóricas e práticas no que se refere às possibilidades de contribuição da Psicologia
Social para a formação acadêmica, principalmente no que concerne à forma de compreender e de
olhar para a realidade social dos sujeitos e para a Educação, sendo isso de grande importância para a
formação de profissionais compromissados com as demandas sociais e escolares. Para isso, foram
realizadas discussões acerca de conceitos e temáticas concernentes à Psicologia Social, tais como as
correlações existentes entre o papel da memória e os processos de enraizamento e desenraizamento
(BOSI, 1994), além das contribuições de José Moura Gonçalves Filho (2004) acerca da
invisibilidade pública e humilhação social. Tais discussões, em articulação com a realidade social
vivenciada pelos sujeitos entrevistados a partir da técnica de entrevista semi-estruturada, serviram
como base para a construção de pequenos documentários com pessoas frequentemente tomadas
como invisíveis pela sociedade, de modo que as contribuições teóricas anteriormente citadas
orientaram a análise dos discursos dos mesmos. Esses trabalhos possibilitaram a aproximação e a
sensibilização dos estudantes para realidades sociais pouco exploradas durante a graduação, e que
auxiliaram o entendimento da complexidade social dos sujeitos entrevistados, visto que é
atravessada por fatores que dizem respeito aos processos de enraizamento e desenraizamento e que
afetam a participação social dos mesmos. Tendo essa experiência em vista, pode-se pensar na
discussão de novas formas de ensino da Psicologia e da Educação através do compromisso social,
indo além da formação em sala de aula e de textos que buscam retratar a realidade, ressaltando a
importância de se possibilitar aos estudantes vivências formativas que pressupõem o contato direto
com realidades específicas, inundando-os com as angústias e incertezas próprias da profissão; além
disso, a socialização coletiva dessas experiências fomentam outras formas de enfrentamento e de
atuação desses futuros profissionais, incitando posturas mais combativas e comprometidas com a
realidade social dos sujeitos.
Palavras-chave: psicologia social; invisibilidade pública; ensino de psicologia.

UMA EXPERIÊNCIA DO ENSINO PSICOLOGIA: O PIBID EM QUESTÃO

Jordana de Castro Balduino
Tatiely Pereira de Araújo
Lueli Nogueira Duarte e Silva
Jéssica Larissa Ferrari Becker

Este trabalho relata a experiência do projeto de Psicologia da Universidade Federal de Goiás (UFGregional Goiânia) do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência ( PIBID- Edital
CAPES nº 061/2013.) realizado em duas instituições de Ensino Médio do município de Goiânia
durante o ano letivo de 2014. O projeto é composto por duas coordenadoras (professoras de
licenciatura de Psicologia-UFG ), quatro professores –supervisores das escolas parceiras e vinte e
um bolsistas, licenciandos de Psicologia. Durante esse primeiro ano do projeto, o nosso objetivo
inicial foi apresentar as escolas aos bolsistas e aos membros do projeto. Fazia parte também de
nossos objetivos, levá-los a conhecer em maior profundidade o contexto escolar, através de
observações na escola, entrevistas com alunos e professores e reuniões semanais com toda a equipe
na faculdade. Além da realização de estudos e discussão de textos que auxiliassem no conhecimento
do ensino médio e nos orientasse para refletir sobre nossa próxima etapa de possíveis espaços de
intervenção didático-pedagógica. Na segunda etapa, desenvolvemos ações que propiciaram a
atuação do licenciando em Psicologia em escolas do Ensino Médio e que contribuíram para a
formação critica dos alunos da escola, através dos projetos: “O que faz sua cabeça”, disciplinas
eletivas no Pré-Universitário “A cidade como elemento da constituição da subjetividade” e
“Protagonismo e aprendizagem” e “Projeto vida” .O fato de esse programa possibilitar uma
aproximação com a realidade da escola pública brasileira, esse projeto tem sido uma contribuição
significante na formação dos alunos de Psicologia. O projeto também tem possibilitado ao professor
supervisor um maior engajamento nas atividades da escola e uma renovação de sua produção
reflexiva e acadêmica. Nossa proposta visa uma formação mais crítica dos alunos da escola, assim
consideramos que estamos já atingindo nosso objetivo ao fazerem pensar a nossa sociedade de uma
forma menos naturalizada através de pesquisas e conhecimentos científicos. As grandes
dificuldades que encontramos até o momento foi primeiramente quanto a especificidade da
Licenciatura de Psicologia, que não tem campo de atuação definido. Atualmente em Goiás não
temos Magistério e tampouco uma disciplina de Psicologia no Ensino Básico. Isso faz com que
tenhamos que fazer uma pesquisa prévia na escola e analisarmos quais seriam as possíveis
contribuições da Psicologia naquele contexto e quais seriam os conteúdos mais formativos.

ENSINO FUNDAMENTAL

A ATIVIDADE PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
OMNILATERAL: A EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL CUBANA

Janaina Damasco Umbelino
Maria Isabel Batista Serrão

O objetivo do presente trabalho é apresentar algumas reflexões sobre a o papel do adulto na
educação da criança, como ser humano em formação, decorrentes de uma pesquisa realizada entre
2010-2014. O processo de humanização da criança se dá por meio da educação ocorrida na escola e
em outras instituições sociais. A atividade pedagógica é unidade entre a atividade de um ou mais
adultos que atuam intencionalmente e de forma sistematizada na educação da criança, ao criar e
organizar situações para a apropriação do legado cultural, com o objetivo de promover o
desenvolvimento humano omnilateral, e a atividade de aprendizagem, realizada por sujeitos que
participam ativamente de tais situações. Dessa forma, os limites e possibilidades da relação
educativa entre o adulto e a criança se ampliam. Outros contextos nos quais diferentes relações
sociais são estabelecidas entre a criança e sujeitos mais experientes são considerados como
mediadores e promotores da aprendizagem e do desenvolvimento humano. Assim, desencadeou-se
o estudo de experiências educacionais cubanas realizadas com crianças de 0 a 6 anos de vida, e da
proposta de avaliação diagnóstica para crianças a partir de 07 anos que apresentam dificuldade na
aprendizagem e na relação com o outro. Realizamos a análise de documentos oficiais cubanos,
visitas a instituições de ensino e estudo com profissionais da educação que participaram da
elaboração da proposta educacional cubana. Estudamos, também, as produções de pesquisadores
brasileiros que buscam compreender os elementos que constituem a atividade pedagógica.
Evidenciamos que a ação do Estado, determinada pela experiência histórica revolucionária, é
primordial para se garantir ações efetivas para a atividade pedagógica na perspectiva indicada.
Palavras-chave: atividade pedagógica; educação; criança; adulto.
Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

A CONSTITUIÇÃO DE UM AMBIENTE DE REPRESENTATIVIDADE EM UMA EMEF:
UM OLHAR FENOMENOLÓGICO

Luciana Szymanski
Tatiana Guerra Anastácio
Simone Aparecida Venturozo de Queiroz
Flavio Kenji Murahara
Debora Elianne Rodrigues de Souza

A presente pesquisa é desenvolvida pelo ECOFAM - Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e
Atenção Psicoeducacional na Família, Escola e Comunidade, ligado a Pós-Graduação em
Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP, e tem por objetivo estudar a Constituição de um
ambiente de representatividade em uma EMEF. O projeto surgiu em resposta a uma demanda da
escola para ampliação da participação das famílias no contexto escolar e foi estendido para todos os
segmentos constituintes daquela instituição: alunos do Ensino Fundamental I, do Ensino
Fundamental II, da SAAI (Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão), além de funcionários e
professores. O pensamento fenomenológico e o de Paulo Freire foram os inspiradores dos
procedimentos da pesquisa ao se investigar como o fenômeno da representatividade desvelou-se aos
participantes da comunidade escolar. Trata-se de uma pesquisa intervenção que utiliza como
procedimento para coleta de dados os encontros grupais e as entrevistas reflexivas. A pesquisa
ainda encontra-se em andamento, porém, pode se perceber que a instauração efetiva de um
ambiente de representatividade está relacionada a eventos que extrapolam o lócus escolar, tais como
greves e políticas públicas ligadas à Educação. Este ambiente de representatividade tem se
constituído baseado no modo de ser-com-o-outro no mundo da escola, que só tem sido possível
devido a um movimento de mudança da gestão escolar, em que a participação dos diferentes
segmentos vem sendo estimulada através de uma escuta atenta, capaz de perceber as necessidades
do outro e garantir canais de comunicação entre toda a comunidade escolar.
Palavras-chave: representatividade;
fenomenologia; Paulo Freire.
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A FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO NAS ÁREAS EXATAS: UMA REFLEXÃO
POSSÍVEL

Sheila Carla de Souza
Elaine Cristina Bazarim Moi

De acordo com Mello (2014) a formação inicial de professores é um aspecto frágil no cenário da
Educação Brasileira, especificamente, no que se refere à compreensão dos docentes em formação
para atuação na área da matemática. Reiterando este autor, tem-se dados alarmantes do Ministério
da Educação (BRASIL, 2013) sobre o baixo rendimento acadêmico de alunos da Educação Infantil
até o Ensino Médio na aprendizagem em matemática. A relevância deste estudo baseia-se no
convite à academia para que haja expansão de publicações nesta área e, também, de reflexões sobre
o ensino de matemática e a formação inicial de professores como ponto urgente de políticas
públicas para tornar a aprendizagem da matemática mais significativa para alunos e professores.
Frente a isso, o objetivo desta comunicação científica é estudar a formação de professores nas áreas
das ciências exatas que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental. O método utilizado foi
bibliográfico e incluiu a revisão de artigos científicos, livros e revistas dos últimos 5 anos que
abordaram a formação inicial de professores nos cursos de Pedagogia. Conclui-se que é de extrema
importância a formação do professor como mediador no ensino da matemática. Este profissional
pode articular conhecimentos na vida cotidiana de seus alunos com a matemática e aprofundar seus
conhecimentos nos conteúdos, métodos e práticas pedagógicas condizentes com os postulados nos
documentos, normas e diretrizes propostas como Plano de Trabalho do Ministério da Educação
(BRASIL, 2014). Finaliza-se apontando a necessidade de revisões curriculares e de conteúdos
ofertados pelos cursos de Pedagogia para que o futuro professor possa ter maiores compreensões
sobre a matemática visando o oferecimento de um conhecimento mais aprofundado e uma
aprendizagem mais significativa em matemática com seus alunos.
Palavras-chave: formação de professor; ensino de matemática; pedagogia; aprendizagem em
matemática.

A RESILIENCE CURRICULUM FOR EARLY YEARS AND ELEMENTARY SCHOOLS
(RESCUR)

Paula Bartolo
Carmel Cefai

The challenges and stress of constant change in modern life has raised the importance of socioemotional resilience for both children and adults. An important contribution that psychologists can
make to the development of child mental health and well-being is to strengthen their resources and
skills for resilience in adversity. This workshop will present a resilience curriculum that will be
available in six languages, including English, Italian and Portuguese, that can be promoted in early
years and elementary schools. It is a universal curriculum to be delivered by the regular teachers in
one session per week over a year. It is meant for all children but has greater relevance for children
in disadvantaged situations such as those from minority ethnic groups, migrants, and children with
disability who face greater obstacles. The curriculum was developed within a European Union (EU)
funded 3-year project (2012-2015 - grant number526813-LLP-1-MT-COMENIUS-CMP http://www.rescur.eu),coordinated by the University of Malta with the participation of the
Universities of Pavia (Italy), Zagreb (Croatia), Orebro (Sweden), Crete (Greece), and Lisbon
(Portugal). The project aimed at developing a resilience curriculum for early and primary education
through the intercultural and transnational collaboration among the partner institutions at EU level.
The curriculum seeks to develop in learners the competences they need to confront and bounce
forward over the challenges that life throws at them as they struggle to achieve academic success
and social and emotional wellbeing as young citizens. It takes a developmental, inclusive and
culturally-responsive perspective, with activities reflecting the diversity of learners, particularly
vulnerable children coming from disadvantaged backgrounds. It consists of interactive sessions
teachers can organise for children to support them in building key resilience competencies such as:
developing a growth mindset; developing and making use of one’s strengths in learning and social
activities; developing a sense of self-determination together with problem solving, decision making,
and self-efficacy skills; developing effective communication skills; building and sustaining healthy
relationships; and overcoming and dealing with various life challenges such as bullying, loss,
failure and rejection. The presentation will discuss the conceptual framework underpinning the
curriculum, its main content areas, the interactive methodology, and the roles of teachers and
parents in bolstering children’s resilience. It will also illustrate how classroom teachers may be
enabled to implement it in the actual classroom through multi-level activities.
Keywords: resilience education; early years; elementary school; socio-emotional competence;
wellbeing.

ARTE NA ESCOLA: ANÁLISE DO SENTIDO PESSOAL ATRIBUÍDO PELOS
ESTUDANTES À ATIVIDADE ARTÍSTICA

Flávia da Silva Ferreira Asbahr

O objetivo deste trabalho é investigar como ocorre o processo de atribuição de sentido pessoal à
atividade de estudo de estudantes do ensino básico público, especificamente o sentido atribuído às
atividades artísticas desenvolvidas na disciplina educação artística. Outro objetivo é examinar o
papel da educação artística no desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. Tem-se
como embasamento teórico a psicologia histórico-cultural (Vigotski, Leontiev, Luria e outros). Em
termos metodológicos esta pesquisa conta com uma investigação bibliográfica conceitual e uma
investigação empírica.A investigação bibliográfica, de natureza teórica, foi formada pelas seguintes
fases: 1) Levantamento bibliográfico de investigações sobre a realidade da disciplina educação
artística hoje; 2) Levantamento bibliográfico conceitual: nesta etapa foram levantadas obras
consideradas clássicas sobre conceitos como arte, atividade artística, atividade criadora, pensamento
teórico, sentido pessoal, entre outros conceitos; 3) Levantamento de investigações sobre o tema da
pesquisa, ou seja, sobre a relação entre arte e a formação da consciência e arte e o desenvolvimento
do pensamento teórico. Neste momento, a investigação empírica está em planejamento e será
realizada na forma de estudo de caso com estudantes de ensino fundamental em uma escola pública.
Em linhas gerais, escolheu-se uma turma de ensino fundamental, ciclo I, e, durante um semestre
letivo, iremos acompanhar o cotidiano das crianças nas aulas de educação artísticas e em outros
momentos pedagógicos. Nesta comunicação apresentaremos a pesquisa bibliográfica conceitual
realizada e o desenho da investigação de campo.

AUTOCONCEITO DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Maria Lidia Sica Szymanski

Relata-se uma pesquisa de campo, buscando investigar como o estar enfrentando dificuldades de
aprendizagem relaciona-se com o autoconceito. Para aprofundar a compreensão dessa questão,
avaliou-se o autoconceito de um grupo de 20 alunos de sétimos e oitavos anos, encaminhados por
um Colégio Estadual paranaense, por apresentarem dificuldade de aprendizagem em leitura e
escrita. Essa pesquisa desenvolveu-se associada a um Projeto de Extensão, no qual alunas
universitárias, orientadas por duas professoras, sendo uma da área da Educação e outra da área de
Letras, coordenadoras dos projetos, desenvolviam oficinas pedagógicas semanais, voltadas às
dificuldades dos alunos em Língua Portuguesa, em um processo de avaliação contínua, trabalhando
na “zona de desenvolvimento proximal”. Paralelamente ao trabalho pedagógico com as dificuldades
de aprendizagem foram desenvolvidas oficinas envolvendo dinâmicas de grupo que os valorizassem
como pessoas, propiciando condições para definirem novos objetivos de vida. Com base nos
resultados, reflete-se sobre o processo de constituição do autoconceito, sua relativa flexibilidade e
suas relações com o sucesso escolar.
Palavras-chave: autoconceito; ensino fundamental; psicologia histórico-cultural.

AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO: IMPACTOS E IMPLICAÇÕES NA
PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Ziuzania Benedito dos Santos
Juracy Machado Pacífico
O estudo aborda a proposta da Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA. Essa avaliação parte
de um conjunto de ações voltadas à alfabetização das crianças brasileiras e expressas no Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Uma avaliação externa censitária aplicada
anualmente a alunos do 3º ano do ensino fundamental. Essa avaliação foi planejada para aferir o
conhecimento dos alunos no processo de alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática e
coletar informações do contexto a respeito das condições de oferta. Tendo em vista que a ANA está
consolidada como uma política pública de diagnóstico amplo do processo de alfabetização nas
escolas públicas, houve o interesse de estudar sobre o que os (as) professores (as) alfabetizadores
(as) sabem sobre essa mais nova avaliação externa e, consequentemente, desenvolver estudo sobre a
metodologia da ANA e os resultados obtidos na rede municipal de Porto Velho, conduzindo os (as)
docentes a reflexões sobre a prática pedagógica realizada em sala de aula e dar subsídios para que
os (as) professores (as) alfabetizadores (as) criem alternativas de aprendizagem nos assuntos menos
compreendidos pelos estudantes. O estudo foi fundamentado em referenciais teóricos
(BONAMINO; SOUSA, 2012; BRASIL, 2013; BRASIL, 2014; BROOKE, 2011; FREITAS, 2009;
INEP, 2013; UNICEF, 2010) e desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, através da
pesquisa-ação. Primeiramente os dados foram levantados a partir da pesquisa documental e de
realização de entrevistas visando levantar o que as professoras alfabetizadoras da rede municipal de
Porto Velho pensam/sabem sobre a Avaliação Nacional de Alfabetização e como utilizavam os
resultados da ANA para subsidiar as práticas pedagógicas na sala de aula. O diagnóstico apontou
que por se tratar de uma avaliação recente que se iniciou no ano de 2013, as respondentes não
sabiam quase nada ou pouco sabiam sobre a metodologia dessa avaliação externa. As escolas
municipais que as professoras trabalhavam não haviam proposto até o final do segundo semestre de
2014 estudos e análises dos resultados da avaliação de 2013, embora já tivesse acontecido a
aplicação da ANA de 2014. Dessa forma a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho
realizou no primeiro quadrimestre de 2015 uma ação pedagógica na área de formação continuada
com os (as) professores (as) alfabetizadores (as) da rede. A ação foi desenvolvida em forma de
oficinas com estudo dos seguintes temas: matriz de referência da Avaliação Nacional de
Alfabetização - ANA e sua correspondência com os direitos de aprendizagem do Programa
Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), análise dos resultados por escola dos níveis de
desempenho dos alunos na leitura, escrita e matemática e a socialização de boas práticas
pedagógicas no ciclo de alfabetização. A pesquisa possibilitou troca de experiências com enfoque
na metodologia da avaliação externa com intuito de fortalecer a aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: avaliação; alfabetização; metodologia; professores alfabetizadores.

CONTEXTUALIZAÇÃO/DESCONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DA MATEMÁTICA
NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA

Maria Lidia Sica Szymanski

Aprofunda-se a questão da contextualização no ensino da Matemática, na modalidade da Educação
do Campo, a partir dos dados de uma pesquisa investigando como essa contextualização vem sendo
compreendida pelos professores de matemática das escolas do campo do Paraná. O ensino da
Matemática não pode se restringir apenas à reprodução de métodos, regras e técnicas
preestabelecidas, como as que constam muitas vezes nos livros didáticos. É importante o
envolvimento de valores, vínculos culturais e da riqueza de possibilidades para o trabalho com a
matemática que a vida no campo pode oferecer. Para isso, é necessário tomar como ponto de partida
para o processo pedagógico, os conhecimentos matemáticos utilizados no cotidiano do campo e que
fazem sentido para o aluno do campo. Entretanto, valorizar esses conhecimentos em sala de aula e
tomá-los como ponto de partida não basta. Trata-se de um processo pedagógico no qual, com
intencionalidade, o professor possa, a partir dessa contextualização, descontextualizar esses
conhecimentos chegando ao nível de abstração necessário para generalização que os conceitos
matemáticos pressupõem, pois só assim ele estará contribuindo para que o aluno do campo possa,
de fato, apropriar-se dos conhecimentos matemáticos científicos, compromisso social da escola e,
portanto, do Psicólogo Escolar. Daí a importância da intencionalidade docente no processo
pedagógico, pois é por intermédio da atividade de ensino organizada pelo professor que o sujeito é
mobilizado a apropriar-se dos conhecimentos científicos, desenvolvendo suas funções psíquicas
superiores. Nessa direção, a organização de situações de ensino, promotoras de aprendizagens
humanizadoras, perpassa por um processo de formação de professores com qualidade, sendo o
acesso e o domínio do conhecimento mais elaborado condição necessária.
Palavras-chave: ensino fundamental; educação matemática; contextualização.

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIAIS EM CRIANÇAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Karina da Costa
Aleksander Giordano da Silva
Nathalia Rodrigues Campos
Marjorie Cristina Rocha da Silva
Natália Monaco de Castro
Soraia Néia de Três Rios
Gabriel Pinheiro Silva
Dilmar R. dos Santos

O comportamento social qualificado pode ser definido como um conjunto de condutas emitidas em
um determinado contexto interpessoal. Tendo como hipótese, que as habilidades sociais estariam
associadas ao desempenho acadêmico e que, em meninas a assertividade estaria mais associada ao
desempenho quando comparados aos meninos, este estudo buscou analisar as competências sociais
e em crianças do ensino fundamental. Para tanto, participaram desta pesquisa 257 crianças as quais
frequentavam do segundo ao quarto ano do ensino fundamental em escolas públicas de duas cidades
do estado de São Paulo. A idade dos participantes variou entre 8 e 11 anos, com uma média de 9
anos (DP = 0,77), sendo 58,8% meninas e 40,9% meninos. Os resultados apontam que a
assertividade está relacionada à aceitação social para estudar e jogar, o que pode indicar que o
desenvolvimento de habilidades sociais é relevante para levar a uma melhor aceitação e integração
social em crianças e confirmando a hipótese que o desempenho de meninas tende a ser melhor
quando comparadas aos meninos.

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM EM GEOMETRIA OU DIFICULDADE DE
ENSINO?

Karina Alves Biasoli Stanich

Ao longo de sua trajetória, a Geometria constituiu-se como conteúdo disciplinar cindido em duas
instâncias distintas (uma prática, de caráter não obrigatório, e outra abstrata, considerada ramo da
disciplina Matemática), direcionadas para públicos também distintos (a prática direcionada à grande
massa e a abstrata considerada apenas para a elite), que atingindo as escolhas didáticas do grupo dos
professores deixou marcas na autoimagem que esses profissionais construíram ao longo do
exercício da atividade docente. Com o objetivo trazer uma melhor compreensão sobre o papel que
os professores do 5º ano atribuem a si próprios a partir das relações que estabeleciam com as
dificuldades dos alunos em Geometria e com o ensino dos conteúdos geométricos, foram
entrevistados 24 professores, de dezoito unidades escolares do Estado de São Paulo/Brasil. Contou
com o aporte teórico da Teoria das Representações Sociais e com a análise de conteúdo. Os
resultados evidenciaram a ausência de um repertório mínimo de conhecimento construído, por esse
grupo, sobre os conceitos e conteúdos geométricos que se revelaram, negativamente, e marcados
por pontos de tensão que se refletiram na autoimagem dos professores, na medida em que diziam
não se sentirem suficientemente preparados para o exercício pleno da sua função de ensinar. A
partir daquilo que silenciaram em relação aos conceitos, teorias, práticas de ensino e aprendizagem
dos alunos, deslocaram suas reflexões das situações de ensino e de aprendizagem e para questões
que envolviam a qualidade da formação inicial e continuada, a falta de tempo para poderem estudar
e preparar suas aulas e ao próprio caráter abstrato da Geometria, como justificativas para o baixo
desempenho dos seus alunos. Nesse cenário, os professores, centrados nas condições de trabalho,
distanciam-se de análises mais precisas sobre o seu desempenho, sobre as dificuldades de
aprendizagem dos alunos e sobre a própria programação do curso.
Palavras-chave: representações sociais; ensino fundamental; geometria.

“EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DE LIBERDADE” E SUPERAÇÃO DE
VULNERABILIDADES: CONTRIBUIÇÕES DE EDUCADORES E DA ESCOLA PARA O
EMPODERAMENTO DOS SUJEITOS

Helena de Ornellas Sivieri Pereira

Partindo de 45 experiências exitosas em educação, desenvolvidas em diversos países, o
documentário que dá início ao minicurso, explora a expansão pelo mundo do modelo prussiano no
qual a educação de crianças pode ser comparada com a manufatura de um produto expressa, por
exemplo, na transformação dos sujeitos em números com produtividade mensurável pelos órgãos de
fomento. Pretende-se valorizar a dimensão ética e libertadora da prática educativa na qual
educadores e alunos são tomados como sujeitos de sua própria história. A escola, entendida como
território de encontro entre sujeitos, enseja aprendizados significativos, voltados para a superação
de vulnerabilidades. Assim, o processo educacional é descoberta e não aprendizagem de verdades
questionáveis. Nesta perspectiva, será discutido o papel de cada componente do processo
educacional. Urge que cada educador e cada aluno reconheçam suas potencialidades e as
contribuições da educação para a superação de vulnerabilidades e construção de projetos societários
e de vida.

EDUCAÇÃO INFANTIL E O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO

Laura Marisa Carnielo Calejon

O papel da educação infantil no processo posterior de escolarização; a identidade da educação
infantil em uma perspectiva histórica e no contexto brasileiro na perspectiva do RCNEI; a família
como protagonista na educação infantil e indicadores de famílias potenciadoras segundo pesquisas
coordenadas por Arias Beatón; o modelo Educa a tu hijo sistematizado por pesquisadores do
CELEP, em Cuba e replicado em diferentes países da América Latina. Conteúdo: I - O papel da
educação infantil para o processo posterior de escolarização: o desenvolvimento necessário para
responder as exigências do ensino fundamental. II - A identidade da educação infantil em uma
perspectiva histórica no contexto brasileiro e as diretrizes do RCNEI. III - O papel protagônico da
família na educação infantil: indicadores de famílias capazes de promover o desenvolvimento de
seus filhos encontrados no contexto brasileiro no contexto cubano. IV - Educa a tu hijo: o programa
sistematizado em Cuba pelo CELEP e sua aplicação em diferentes países da América Latina,
incluindo Brasil, com o programa Por uma infância melhor ( PIM)

EL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN DE LOS ESCOLARES, DESDE EL ENFOQUE
HISTÓRICO CULTURAL

Laura Marisa Carnielo Calejon
Guillermo Arias Beatón

Desde la década de los años 20 del siglo pasado L.S. Vygotski, a partir de los conocimientos que
disponía de la lingüística, los estudios de Stern, los trabajos de Montessori, los puntos de vistas
teóricos de Hetzer y otros especialistas más, delineó hipótesis explicativas y formas de lograr que lo
que se había producido en el desarrollo de la sociedad humana y en la cultura, podíay debía ser
contenido de la educación de niños y niñas. El proceso del dominio de los medios y contenidos de
la cultura, es esencial para lograr un adecuado y satisfactorio desarrollo psíquico. Por eso con el
dominio y aprendizaje de estos medios y contenidos se garantiza el desarrollo que es de naturaleza
cultural de las funciones psíquicas superiores y con ellas de la formación y desarrollo de la función
simbólica, del signo y el significado. La alfabetización de los escolares, el aprendizaje de la
escritura como uno de los medio de la cultura, se constituye en un momento esencial de este
proceso integral del desarrollo humano, que con posterioridad ha de garantizarqueel lenguaje
comunicativo se vaya transformando en lenguaje interior, o sea, en intelectual y el pensamiento en
lingüístico. Todo el desarrollo psíquico anterior al dominio de la escritura, Vygotski lo denomina la
prehistoria de la escritura y esa prehistoria no es nada mas y nada menos queel lograr, en primer
lugar, un vínculo afectivodel niño con los educadores, el dominio de los objetos de la cultura y su
denominación, un lenguaje comunicativo o hablado, bien desarrollado, el dominio del dibujo, el
juego de papeles y la conciencia de que los sonidos del lenguaje hablado y las palabras que estos
forman se pueden llegar a representar o a dibujar como cualquier otra cosa o hecho de la realidad.
Sobre todos estos contenidos, trataremos en el presente curso, develando los fundamentos teóricos y
metodológicos históricos culturales y lingüístico, así como, la forma de organización y las
metodología pedagógicas hasta ahora diseñadas y puestas en practica con excelentes resultados.
Desarrollaremos los contenidos esenciales que nos permitan fundamentar los presupuestos teóricos
y metodológicos que le devele a los especialistas, las propuestas que desde la década de los años 20
del siglo pasado, tiene delineado el Enfoque Histórico Cultural y que aun no se emplean
convenientemente y por eso los sistemas de educación llegan a tener tan altos índice de escolares
que no pueden aprender a leer y a escribir y que por lo tanto fracasan en sus estudios. Insistiremos
en cómo ya Comenio, aseguró que todos los niños pueden aprender a leer y a escribir y lo histórico
cultural diseño la forma de lograrlo unos 200 años después.

ENSINO DE ARTES: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO COMO FUNDAMENTO
PARA PESQUISA SOBRE SENTIDO PESSOAL E ARTES

Flávia da Silva Ferreira Asbahr
Mateus Thaler Beck
Este trabalho compõe a pesquisa intitulada “Arte na escola: análise do sentido pessoal atribuído
pelos estudantes à atividade artística”, cujos objetivos são: investigar como ocorre o processo de
atribuição de sentido pessoal à atividade de estudo de estudantes do ensino básico público,
especificamente na disciplina educação artística; examinar o papel da educação artística no
desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. Tendo a psicologia histórico-cultural como
referência teórica, entende-se a aprendizagem da arte como essencial à formação do pensamento
teórico e à constituição da atividade criadora. No entanto, verifica-se na realidade escolar um ensino
artístico pouco valorizado, pautado muitas das vezes no desenvolvimento da coordenação motora
e/ou no espontaneísmo infantil. Sabendo-se disso, visamos realizar um levantamento para investigar
o que a literatura nos diz sobre essa temática. A base de dados utilizada foi o banco de artigos
científicos SciELO (Scientific Electronic Library Online), utilizando as palavras-chave “ArteEducação”, “Arte” e “Educação” e “Escola” e “Educação Artística”, em que foram selecionados
nove artigos para a realização da análise, buscando localizar o que esses artigos nos demonstravam
sobre o ensino de artes na educação formal. Tal análise foi feita focando-se em blocos temáticos:
formação de professores de arte e suas concepções de trabalho; a prática desses professores e as
condições de aula e da escola. Como resultados, encontrou-se nesses artigos uma série de
problemáticas e dados sobre as principais dificuldades que permeiam o ensino de artes: formação
precária dos professores de arte; prevalência da concepção de arte como um dom; disciplina de arte
vista como auxiliar às demais tidas como principais; arte tratada como conhecimento secundário;
práticas pedagógicas com pouca conceituação teórica. A arte, tal como a ciência e a filosofia, é uma
forma de conhecimento central para a formação humana e esse estudo tem demonstrado as
problemáticas que o ensino desta disciplina apresenta, podendo ser um subsídio para futuras
intervenções na maneira como essa forma de conhecimento é ensinada nas escolas de ensino básico
e para o delineamento da pesquisa de campo sobre o sentido pessoal que as crianças atribuem a esta
disciplina.

ESCOLAS DEMOCRÁTICAS: UTOPIA OU TRANSFORMAÇÃO ATIVA?

Roseli Fernandes Lins Caldas
Ana Carolina Fávero
Ana Clara Schreiner
João Vitor Longatti Cestavo

Esta pesquisa analisa as características de algumas Escolas Democráticas existentes na Grande São
Paulo. De acordo com a bibliografia pesquisada, existem, no mundo cerca de 500 escolas que se
identificam como democráticas em diversos países, cujo foco principal é promover liberdade,
igualdade, cidadania, autonomia e autogestão. Tendo isso em vista, o presente estudo teve como
objetivo investigar a dinâmica de algumas Escolas Democráticas. O método teve caráter
exploratório enquanto pesquisa de campo e documental. Dentre as principais Escolas Democráticas
da grande São Paulo, foram escolhidas aquelas que atendiam o critério de maior acessibilidade. As
entrevistas, semi-estruturadas, foram realizadas por meio de um roteiro, com três gestoras de três
Instituições Educacionais. Para a análise, as informações obtidas foram organizadas nos seguintes
eixos: características da Escola Democrática, método de avaliação, relacionamentos interpessoais,
disciplina e indisciplina, inclusão e preparação para o vestibular. Em consonância com a literatura,
os resultados apontaram diversas diferenças entre Escolas Democráticas e tradicionais como: a
participação comunitária; aprimoramento de relacionamento interpessoal pela ênfase em atividades
coletivas; participação ativa de alunos, pais, professores e funcionários; currículo flexível; entre
outras. Entretanto, verificaram-se alguns desafios a serem superados, como a adaptação dos alunos,
avaliação, formação de professores e expectativas da família. Outro desafio que se põe é preservar a
importante responsabilidade do professor enquanto transmissor do conhecimento construído ao
longo da história da humanidade. Ou seja, é preciso cuidar para não transferir para os alunos o
direcionamento total do seu processo de aprendizagem. Pode-se concluir que as Escolas
Democráticas são possíveis alternativas às práticas burocráticas do modelo tradicional, que tem tido
dificuldades para atender as particularidades dos alunos da sociedade atual. Tais escolas podem
trazer grande contribuição para a formação da cidadania e possibilitando a promoção de autonomia
e maior solidariedade na sociedade.
Palavras-chave: escolas democráticas; autonomia; autogestão; aprendizagem.

ESTRESSE E DESEMPENHO ESCOLAR NA TRANSIÇÃO AO 6º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Neidiany Vieira Jovarini
Vanessa Barbosa Romera Leme

A transição ao II Ciclo do Ensino Fundamental (E.F.) envolve importantes mudanças que podem
influenciar o desempenho escolar dos estudantes. O 6º ano do E.F. é um momento importante que
pode levar o aluno a ter uma trajetória escolar de sucesso ou apresentar problemas de aprendizagem
e/ou comportamento. O presente estudo tem como objetivo: (a) Analisar a relação do estresse com o
desempenho acadêmico dos alunos do 6° ano do E.F. nos contextos escolar e familiar, sendo
divididos dois grupos: alto e baixo desempenho escolar. Participaram da pesquisa 200 alunos (idade
entre 10 e 12 anos, M = 11,5 anos, DP = 1,22), de ambos os sexos que frequentavam o 6º ano do
E.F. Os estudantes foram recrutados de três escolas públicas estaduais situadas em Humaitá - AM.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humano da Universidade
Salgado de Oliveira, de acordo com o Parecer no 883.882, CAAE: 37974914.5.0000.5289. A
participação dos alunos foi voluntária e foi assinado previamente o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido pelos alunos e seus pais. Os estudantes responderam ao Inventário de Estressores
Escolares (IEE) e a Escala de Estresse Infantil (ESI). Foram realizadas análises inferenciais e
paramétricas (análise de invariância - One-way Anova). Os resultados indicaram que os alunos com
baixo desempenho escolar apresentaram maior nível de estresse infantil e perceberam mais
estressores escolares do que os alunos com alto desempenho escolar. Com essa pesquisa, espera-se
compreender como os recursos do indivíduo e do seu contexto podem influenciar o desempenho
escolar dos estudantes durante a transição para o 6º ano do E. F. Essas informações poderão ser
utilizadas em programas de intervenção com os alunos, seus pais e professores.
Palavras-chave: estresse; transição; ensino fundamental.

ESTUDOS SOBRE BULLYING EM DISSERTAÇÕES E TESES BRASILEIRAS NO
PERÍODO DE 2000 A 2009

Cloves Amorim

A violência tem se tornando um dos principais focos de preocupações e queixas dos professores,
gestores, pais e alunos. Em geral, com uma tônica de impotência e inércia, o que demanda estudos e
pesquisas para análise, compreensão e superação da dinâmica bullying. O objetivo desse estudo foi
sistematizar a produção acadêmica brasileira em teses e dissertações sobre bullying, identificando
as propostas para a superação da dinâmica da violência entre pares no contexto escolar. Trata-se de
um estudo de abordagem qualitativa, do tipo estado da arte, que procura compreender o
conhecimento elaborado sobre determinado tema, em duas bases de dados on-line (base de dados da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT), num período temporal, caracterizando-se por ser
um levantamento bibliográfico, sistemático, analítico e crítico da produção acadêmica. Uma vez
listados os estudos, utilizou-se de análise temática para tratar os dados. Foram identificados 30
estudos no período de 2000 a 2009, sendo três teses de doutorado e 27 dissertações de mestrado.
Um percentual de 60% dos estudos foi desenvolvido com recorte teórico da Psicologia. Os
principais indicativos para superação encontrados foram: rever a participação da própria escola na
geração e manutenção da violência em seu interior, propondo a ética cooperativa; programas
ecológicos que trabalhem a agressividade de crianças e adolescentes; planejamento de ações a
serem desenvolvidas com a participação de todos e evitar “receitas prontas”; rever práticas
educativas à luz do projeto pedagógico que reúna intenções e propósitos de todos os membros da
comunidade educativa; propor atividades grupais para aumentar o sentimento de pertencimento aos
alunos, de direitos e obrigações; projetos que envolvam alunos, professores e famílias em atividades
que promovam resiliência e a cultura da paz que resultem em medidas preventivas contra a
violência. Como ocorreu em outros países, os primeiros estudos brasileiros focam a incidência e a
caracterização do fenômeno. As propostas de intervenção para superação são tímidas e ainda
carecem de um modelo teórico conceitual mais amplo, valorizando a subjetividade e apontando para
a necessidade de conjugar as ações sugeridas com políticas públicas educacionais.

FORMAÇÃO DOCENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: POLÍTICAS, PRÁTICAS E
DESAFIOS

Marli Lucia Tonatto Zibetti
Maria Ivonete Barbosa Tamboril
Juracy Machado Pacífico
Angelica Viriato Ortiz Alves

O trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência de formação continuada desenvolvida pela
Universidade Federal de Rondônia em parceria com UNDIME e Ministério da Educação, no âmbito
do Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil no município de Porto Velho/RO. A
experiência será partilhada considerando-se três aspectos principais: 1) concepção e organização da
política nacional de formação docente para a educação infantil à qual o curso se vincula. Elaborado
como uma Proposta Nacional para a formação de docentes para a educação infantil, o curso teve
início em vários estados brasileiros no ano de 2010. É promovido pelo Programa Nacional de
Formação de Professores, da Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação em
parceria com as Universidades, que se responsabilizam pela operacionalização do Curso, em
parceria com a União Nacional de Dirigentes Municipais/UNDIME de cada estado. (BRASIL,
2010; 2012); 2) processos formativos desencadeados no âmbito da disciplina Análise Crítica da
Prática Pedagógica que objetiva articular os conteúdos trabalhados nas diferentes áreas do
conhecimento com as ações pedagógicas desenvolvidas pelas professoras durante o processo de
formação; 3) a escrita como instrumento de registro, reflexão, planejamento e avaliação do fazer
docente (CHARTIER, 2007), que acompanhou todo o percurso formativo por meio de diferentes
propostas permitindo às formadoras conhecer as concepções e práticas das professoras, suas
histórias de vida e formação bem como as dificuldades de conceber a educação infantil como uma
etapa específica da escolarização das crianças de zero a cinco anos. O fomento do governo federal
foi fundamental para a implantação dessa política de formação uma vez que se trata da única
iniciativa especificamente voltada para a educação infantil no referido município. Além disso,
destaca-se a importância do envolvimento da Universidade, pois estimula a articulação de
profissionais em torno do compromisso com essa etapa da escolarização. Por outro lado, as
limitações impostas por um modelo de formação proposto em nível federal, cujo tempo de início e
término é preestabelecido, dificultam o atendimento às necessidades das docentes (BUENO;
SOUZA, 2012). Em relação à utilização da escrita em que pesem as dificuldades apresentadas pelas
professoras, revelou-se uma ferramenta profícua para a formação, apontando para a necessidade de
maiores investimentos desde a formação inicial (ANDRADE, 2007). Conteúdo: Experiência de
formação no curso de Especialização em Docência na Educação Infantil em Rondônia.

FUNÇÕES COGNITIVAS E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA ALFABETIZAÇÃO

Keitiane de Sales Rocha

Esta pesquisa relata sobre as funções cognitivas e o processo de alfabetização de crianças da escola
pública de séries iniciais do ensino fundamental no município de Manaus. A atividade foi realizada
pela discente vinculada ao estágio supervisionado do curso de especialização em
Neuropsicopedagogia da Faculdade Martha Falcão. A escola de séries iniciais é o espaço escolar
onde a criança vai desenvolver as habilidades básicas para a vida escolar como: leitura, escrita,
interpretação, conhecimento de mundo e as operações matemáticas básicas. Mas percebeu-se certa
defasagem nessas habilidades em um grande número de crianças que findam esse segmento.
Segundo uma pesquisa divulgada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) apontou que o Brasil tem 30,5 milhões de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que
sabem lê e escrever textos simples, mas não conseguem extrair o sentido das palavras e nem
resolver operações matemáticas mais elaboradas. Objetivo: Analisar como a neurodidática
potencializa o desenvolvimento das funções cognitivas e suas contribuições para o processo de
aprendizagem durante alfabetização. Metodologia: O cenário foi uma escola pública de séries
iniciais do ensino fundamental no município de Manaus, tendo como público alvo, crianças de 6 e 7
anos. Utilizou-se jogos, atividades e brincadeiras pedagógicas que exploram as principais funções
cognitivas como atenção, percepção, memória, linguagem e funções executivas, contextualizados
com o currículo mínimo do ensino regular. As atividades foram realizadas em uma sala de aula com
um grupo de 20 a 25 crianças. Resultado: Uma prática diferenciada que promoveu um maior
interesse por parte das crianças nas atividades escolares e melhor desempenho cognitivo em
atividades de leitura, escrita, concentração e problemas matemáticos. Conclusão: O uso dos jogos
pedagógicos é um excelente recurso para estimular as funções cognitivas e executivas, melhorando
na aprendizagem do aluno.

GEOMETRIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PRODUÇÃO
ACADÊMICA – 2000 A 2012

Karina Alves Biasoli Stanich

O presente estudo, parte de um projeto mais amplo, volta-se para a análise das produções
acadêmicas, realizadas entre os anos de 2000 a 2012, que tiveram como objeto de estudo os
processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos geométricos nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, com o objetivo de trazer uma melhor compreensão sobre o modo como a temática foi
abordada nas diferentes produções analisadas e iluminar os campos que ainda necessitam ser
explorados. Desenvolvido a partir de busca realizada no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – Capes, foram quantificadas as dissertações e teses localizadas a cada
ano. Contando com a leitura na íntegra dos trabalhos localizados, procedeu-se à análise de conteúdo
dos materiais que mantinham relação com os anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados
demonstraram uma pequena produção acadêmica sobre a Geometria nos anos iniciais do Ensino
Fundamental; a preponderância de trabalhos que tiveram como objeto de investigação o uso de
recursos tecnológicos no ensino da Geometria mas que, no entanto, não comportava um
detalhamento acerca das relações que deveriam ser estabelecidas entre os conteúdos e os conceitos
geométricos, os objetivos do seu ensino, a historicidade própria do objeto, as atividades propostas e
a própria aprendizagem dos alunos. Notou-se também intensa influência das políticas educacionais
implementadas na década de 1990, sobretudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, sem que
houvesse qualquer movimento no sentido de avaliá-las em relação à sua própria estrutura e
organização; em relação aos impactos positivos ou negativos na aprendizagem dos alunos,
tampouco em relação aos possíveis desdobramentos que aconteceram no modo de ensinar geometria
e nos materiais pedagógicos produzidos a partir de tal referencial. Aspectos esses que constituem
amplo espaço para investigações futuras.

GRUPO DE ESCUTA COM ADOLESCENTES: UMA EXPERIÊNCIA EM ESCOLA
PÚBLICA EM UBERABA/MG

Luisa Castanheira Nascimento Prudente
Helena de Ornellas Sivieri Pereira
Eliza França e Silva

A exclusão social vem associada ao ambiente escolar que acentua as diferenças sociais e a
vulnerabilidade dos adolescentes de classe baixa. Fazem-se necessários projetos de escuta com
adolescentes como forma de trabalhar suas representações sociais através do diálogo, facilitando a
comunicação entre eles. Portanto o Projeto “Grupo de escuta com adolescentes” teve como objetivo
propiciar um espaço para diálogo, tendo em vista um melhor desenvolvimento e elaboração das
transformações que são decorrentes desta faixa etária, de 8 anos à 12 anos de idade, e viabilizar aos
alunos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro o contato com a realidade educacional. O
projeto ocorreu com crianças e pré-adolescentes, na faixa etária de 8 à 12 anos de idade, que
estudavam na Escola Municipal Anísio Teixeira, em Uberaba – MG. Foram realizadas escutas
livres, abrangendo discussões acerca das diversas temáticas que surgiram a partir do interesse dos
próprios participantes, através de atividades facilitadoras e relações interpessoais. As atividades
foram realizadas semanalmente em horário e local estipulado pela Instituição beneficiada para
facilitar a participação dos adolescentes, sendo esta livre. Não houve estipulação mínima ou
máxima de participantes, mas contou-se com uma variação de 8 a 12 adolescentes durante cada
encontro. Quanto aos resultados o projeto possibilitou um diálogo com os adolescentes da referida
instituição, dando suporte ao seu desenvolvimento cognitivo e psicossocial, facilitando o
relacionamento interpessoal, a escuta, os conhecimentos gerais e a possibilidade de trabalhar em
grupo. Percebeu-se que o projeto beneficiou não só os adolescentes participantes, mas também os
facilitadores, de forma a partilhar vivências e adquirir experiências na área educacional,
vislumbrados nas disciplinas teóricas e outros elementos escolares.
Palavras-chave: educação; grupos vulneráveis; adolescentes; psicologia.

INTERAÇÃO PROFESSOR X ALUNO: FATORES INFLUENTES NESTA RELAÇÃO

Thaís Cristina Gutstein Nazar

A relação entre professores e alunos está cada vez mais sendo alvo de estudos e pesquisas, isso
porque é indiscutível sua importância na vida escolar, principalmente em relação ao ensino de
crianças. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de conhecer o comportamento de professores
dos anos iniciais do Ensino Fundamental e a forma como interagem com seus alunos, em um
município de pequeno porte no interior do estado do Paraná. Utilizou-se como instrumento de
coleta de dados, um formulário online (Google Forms), em formato de questionário com 16
perguntas, 3 abertas e 13 fechadas, convidando todos os professores da Rede Municipal de Ensino
(n=65) a participar, sendo respeitados os critérios éticos de pesquisa. Obteve-se o retorno de 54
questionários. Os resultados apontaram que a grande maioria de professores reconhece-se como
participativo (93%) e exigente (91%) na aprendizagem dos seus alunos. Poucos admitiram excederse diante de comportamentos inadequados dos seus alunos (24%). Muitos professores tiveram em
sua história como aluno (22%) aspectos de violência psicológica (humilhações, culpa, críticas,
desvalorização, piadas), enquanto que no papel que exerce como professores (28%) a maioria das
situações de intimidação envolve violência física (empurrões, beliscões, puxões de cabelo ou
orelha, socos). Portanto, são necessárias intervenções direcionadas aos educadores que contribuam
efetivamente para a melhoria da relação entre professores e alunos de forma geral.

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RESULTADOS PRELIMINARES DE UMA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO MEDIACIONAL

Celia Vectore
Thaís Vectore Pavanin
Ana Caroline Dias da Silva
Isis Graziele da Silva
Patricia Alves Dal Piccolo

Nas escolas brasileiras a linguagem musical se vê subestimada, sem o reconhecimento de sua
importância no desenvolvimento infantil. Apesar de diversos fatores dificultarem a inserção da
música nas escolas, é necessário que se criem medidas alternativas que possibilitem sua
implantação nas grades curriculares, devido aos benefícios que a aprendizagem musical
proporciona. Nesse sentido, com a necessidade de novos estudos que contemplem o ensino musical
nas escolas, foi realizada uma pesquisa que se propôs a elaborar, aplicar e avaliar, através de um
instrumento mediacional psicopedagógico, um projeto de formação de educadores de turmas de
crianças entre três e cinco anos, a fim de capacitá-los para o desenvolvimento de atividades
musicais junto aos seus alunos. A proposta fundamentou-se no Programa de Intervenção
Mediacional para um Educador mais Sensível (MISC), estruturado nos cinco critérios universais de
mediação. Participaram da pesquisa oito professoras e 40 crianças de quatro instituições públicas de
ensino infantil de Uberlândia - MG. Os dados foram coletados por meio da aplicação da Ficha de
Observação do Empenho do Adulto (que pontua, de 0 a 5, elementos do comportamento docente
como sensibilidade, estimulação e promoção da autonomia) e da Ficha de Observação do Empenho
da Criança (que pontua, de 0 a 5, o nível de envolvimento que a criança demonstra nas atividades
desenvolvidas). Foram realizadas filmagens do cotidiano da instituição com posterior análise do
material produzido. Os resultados das escalas, obtidos nessa primeira coleta, apontaram
comportamentos das professoras relacionados às categorias sensibilidade e estimulação mais
frequentes na pontuação 4 (50% e 35% de frequência, respectivamente), ao passo que promoção da
autonomia atingiu a pontuação 3 na maioria das vezes (50%). Quanto à análise do envolvimento das
crianças, observou-se com mais frequência o nível 4(41,67%). Na etapa seguinte, as professoras
participaram de doze oficinas, com o objetivo de capacitá-las acerca de conceitos musicais atreladas
à ludicidade que pudessem ser realizadas com as crianças. Além disso, as professoras foram
acompanhadas e apoiadas individualmente em seus locais de trabalho, visando um fortalecimento
dos conteúdos trabalhados durante o curso de capacitação. Novas filmagens foram realizadas a fim
de que os instrumentos fossem reaplicados para comparação e compreensãodas mudanças
produzidas pelo programa de formação na atuação das professoras e estão sendo analisadas.
Contudo, dados preliminares indicam a dificuldade dos profissionais utilizarem as atividades
musicais dentro de um contexto de desenvolvimento, optando na maioria das vezes, por sua
utilização como relaxamento ou como organizador da rotina institucional, mantendo-a distante das
atividades psicopedagógicas. Os achados estão sendo analisados e deverão ser discutidos, lançando
alguma luz sobre a necessidade de uma formação mais contínua e apoiada para a efetiva inserção
dos conteúdos musicais às rotinas institucionais na educação infantil.

Palavras-chave: música; mediação; formação de educadores; empenho do adulto; envolvimento da
criança.

O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO E DA LINGUAGEM NA PERSPECTIVA
EDUCACIONAL

Ester Modesto
Helena de Ornellas Sivieri Pereira
Erico Lopes Pinheiro de Paula

O presente estudo representa uma proposta interpretativa sobre aspectos da profissionalidade
docente na educação básica, tendo por base trabalhos de psicólogos da linha histórico-cultural:
Luria, Vigotski e Leontiev. Como objetivo, procuramos responder questões relacionadas à
utilização da linguagem como instrumento para o desenvolvimento de autonomia e aprendizado
para os alunos iniciantes na escolarização. Comparados aos aspectos essenciais da rotina escolar
(planejamento, estratégias, ações e reflexões metodológicas), os resultados dessa pesquisa apontam
para a necessidade de inserir compromisso moral e desenvolvimento profissional nos projetos de
vida do professor que atua nas séries iniciais. O arcabouço teórico do trabalho, de caráter
bibliográfico, sustenta que a construção do pensamento (aspecto individual) está intimamente
relacionada ao desenvolvimento da linguagem (aspecto social). Aspectos fundamentais dessa
abordagem podem ser sintetizados assim: a “atividade" nos estágios de desenvolvimento do ser
humano são brincar, estudar e trabalhar; o desenvolvimento das funções cognitivas superiores
(reflexão, raciocínio e consciência) só ocorre por meio do contexto histórico-cultural e do trabalho
social; e a linguagem é o principal instrumento que direciona a atenção, e a percepção, servindo de
principal mediação para as relações socio-históricas. Quando o professor exerce uma atividade
consciente, está interligando fatores variados como parte de um processo duradouro na evolução do
ser humano-aluno. Esse profissional necessita utilizar de linguagem clara, elaborar estratégias de
acordo com cada etapa do desenvolvimento global, para instigar no outro-aluno (e nele mesmo) a
busca insistente pelo conhecimento. Assim, as ações escolares devem espelhar o compromisso
moral e a competência profissional do coletivo.
Palavras-chave: educação básica; desenvolvimento; linguagem.

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM, A PRÁTICA AVALIATIVA E O AUTOCONCEITO
DO ALUNO: ANÁLISE DE UM ESTUDO DE CASO

Anderléia Sotoriva Damke

Esta pesquisa discute a relação entre aprendizagem, avaliação e o autoconceito dos alunos,
especialmente o caso de um aluno de terceiro ano do Ensino Fundamental. Nesse contexto, explora
questões importantes para compreender o assunto, como, por exemplo: O que significa avaliar?,
Quais são as implicações das práticas avaliativas para o desenvolvimento do aluno?, Qual é a
relação entre as experiências de avaliação da aprendizagem e o autoconceito? Com base na
literatura educacional, analisa a ação docente diante da avaliação e sua relação com o autoconceito e
o desempenho do aluno pesquisado. Ao final, sistematiza alguns elementos importantes para que os
professores possam refletir, dentre eles, as práticas de avaliação, que devem constituir
possibilidades de interação e de aprendizagem, nas quais os alunos possam construir um
autoconceito positivo, bem como seu impacto na formação do autoconceito e no desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: autoconceito; avaliação; aprendizagem.

O SIGNIFICADO DA ESCOLA PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA)

Maria Áurea Pereira Silva
Raquel Souza Lobo Guzzo

A compreensão de estudantes sobre o papel da educação formal é discutida neste estudo, que teve
por objetivo investigar o significado da escola para estudantes do Ensino Fundamental da Educação
de Jovens e Adultos (EJA). Esta pesquisa de abordagem qualitativa baseou-se no materialismo
histórico dialético. Como procedimentos éticos foram usados os seguintes recursos: cartas aos pais
ou responsáveis dos menores de idade, solicitando a autorização para participação; Termos de
Assentimento e de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram realizadas entrevistas com vinte e
cinco estudantes na faixa etária de 15 a 24 anos, numa escola pública do interior de São Paulo. Os
resultados apresentaram a importância da Escola como instrumento promissor de melhores
condições de vida, especialmente, quanto ao mundo do trabalho. Este efeito evidencia o desafio a
ser enfrentado pelo psicólogo escolar, especialmente, no que concerne à atuação em programas
educacionais destinados à população em contextos de vulnerabilidade.
Palavras-chave: psicologia escolar; juventude; escola pública; educação de jovens e adultos; vida
cotidiana.
Agência financiadora: CAPES

PERCEPÇÃO DE PROFESSORES SOBRE ESCOLARIZAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO NA
TERRA DO IMPROVISO

Taísa de Lima Vianna
Iracema Neno Cecilio Tada
Este estudo faz parte das atividades desenvolvidas pelo Programa de Cooperação Acadêmica –
PROCAD, entre a Universidade Federal de Rondônia, Universidade de São Paulo e Universidade
Estadual de Maringá. O propósito da pesquisa foi compreender melhor o processo de escolarização
e a queixa escolar do ponto de vista de professores dos anos iniciais. Para isso visitou-se seis
escolas, três tinham os maiores IDEB’s e três tinham os menores IDEB’s. O método utilizado foi
entrevista semiestruturada, aplicada a professores, um representante de cada ano do primeiro ao
quinto do ensino fundamental. No início do ano letivo foi realizada a primeira visita a uma escola
de maior IDEB, esta estava em um local provisório devido à reforma, o ambiente físico não estava
adequadamente preparado para receber os alunos, as carteiras não estavam nas salas de aula, as
aulas de educação física se realizavam no pátio da escola, além de outras inadequações. As
entrevistas, realizadas com os professores, do terceiro ao quinto ano, revelaram o processo de
alfabetização como principal responsável pelos problemas de leitura e escrita, entre os professores
do primeiro e segundo ano, menos de um terço destes assumiu estar na alfabetização por vontade
própria, sendo revelado por alguns a inaptidão para alfabetizar. Os resultados apontam também que
em sua maioria os professores se veem despreparados para trabalhar com a demanda de alunos que
chegam sem estar alfabetizados, sendo possível constatar que a base do ensino fundamental está
sendo operacionalizada por alguns profissionais que não tem o desejo de lecionar na alfabetização e
que fazê-lo não é uma escolha e sim uma imposição aos recém-formados que assumem uma sala de
aula, além de apontar que o improviso estrutural e a falta de planejamento comprometeram o
rendimento escolar e os projetos realizados pela escola.
Palavras-chave: políticas públicas; local provisório; queixa escolar; alfabetização.

POLÍTICA NA ESCOLA: UM CAMINHO RUMO À EDUCAÇÃO LIBERTADORA

Terrie R. Groth
O “Política na Escola” é um projeto de extensão do curso de Ciência política da Universidade de
Brasília o qual atua com crianças de 9 a 12 anos, fomentando o exercício da cidadania e
estimulando a participação política nas regiões onde essas estudam. Para isso, o projeto baseia-se na
literatura de pedagogos pertencentes a uma linha libertadora como Paulo Freire e Rubem
Alves,trabalhando a autonomia e o livre desenvolvimento escolar das crianças de maneira dialógica.
Participam do PnE: extensionistas da UnB, que conduzem as atividades, e crianças de escolas da
rede pública, o público-alvo. A metodologia se baseia em atividades lúdicas e educativas, dentre as
quais se pode citar: (1) dinâmicas relacionadas com o tema do Encontro; (2) conversas – sempre em
roda – para criar uma atmosfera de horizontalidade entre os participantes; (3) confecção, pelas
crianças, de cartazes com gravuras de revistas e/ou desenhos feitos pelos estudantes. Questionários
para o feedback do Projeto são elaborados pelos extensionistas e preenchidos pelos mesmos, ao
final de cada Encontro, e pelas crianças e seus professores, ao final do semestre. O Projeto vem
obtendo, ao longo de sua existência, a desconstrução da visão exclusivamente institucional da
política, centralizada na ação dos representantes, estendendo o entendimento da possibilidade de
atuação política às ações cotidianas. A comparação entre a percepção inicial e final, obtida através
da aplicação de questionários, demonstra a ressignificação de conceitos políticos previamente
negativados socialmente, trazendo as crianças participantes, novas perspectiva quanto a
transformação da realidade social que as envolvem. Assim, buscamos promover o respeito a
pluralidade e o aprendizado sem barreiras para construção de uma educação pública libertadora e de
qualidade
Palavras-chave: política; educação infantil; extensão universitária.

PREDICTING PUPILS’ WELL-BEING AT THE END OF PRIMARY EDUCATION IN
THE UK

Olympia Palikara
Suzana Castro
Previous studies suggested that transition to secondary education affects pupils’ well-being.
However, the role of individual qualities and contextual factors in predicting pupils’ well-being at
the end of primary education in the UK, just before transition to secondary education, has not yet
been considered in any detail. The present study aimed to address this gap in our knowledge by
aiming to identify the factors that influence pupils’ well-being at this point in their education
careers. A UK sample of 250 ten-year-old pupils attending Year 6 in a number of primary schools
across London were identified and participated in the study. Pupils completed a number of selfreport questionnaires including, among others, measures of coping, self-esteem and quality of life.
The findings revealed a complex interplay of different individual and contextual factors that
predicted pupils’ well-being at the end of primary education, including family involvement and
social support. A number of mediated relationships between variables were also revealed. The
identification of individual and contextual factors that predict pupils’ well-being at the end of
primary education can provide possible pathways to intervention and support during the critical
period of transition to secondary education.
Keywords: well-being; individual predictors; contextual predictors.

PROGRAMAS DE HABILIDADES SOCIAIS NA ESCOLA: PLANEJAMENTO,
IMPLANTAÇÃO E POSSIBILIDADES

Daniele Carolina Lopes
Talita Dias
Bárbara Carvalho Ferreira

O contexto escolar constitui um ambiente propício para a aprendizagem de comportamentos
relevantes ao indivíduo. Como disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a
finalidade da educação é o desenvolvimento integral do aluno, incluindo além do desenvolvimento
acadêmico, o desenvolvimento socioemocional do aluno. A promoção de desenvolvimento
socioemocional tem sido focalizada por estudo e intervenções da área da Habilidades Sociais. Esse
campo teórico prático afirma que as habilidades sociais são fatores de proteção para o
desenvolvimento humano, estando relacionado com bom repertório acadêmico, status sociométrico
positivo, interações positivas com pares e adultos, prevenção de problemas de comportamento e
outros transtornos, entre outros. Para a promoção de habilidades sociais e superação de déficits e
problemas de comportamento podem ser programadas diferentes estratégias de intervenção, dentre
elas os programas de promoção de habilidades sociais no contexto escolar. Considerando essa
possibilidade, o presente trabalho tem como objetivo apresentar aspectos relevantes para o
planejamento e condução de programas de promoção de habilidades sociais no contexto escolar
como: (a) Avaliação das habilidades sociais de crianças; (b) Planejamento da intervenção em
relação aos objetivos, estrutura, recursos e procedimentos; (c) Aspectos centrais para a condução de
um programa de promoção de habilidades sociais. A etapa de avaliação do repertório da criança é
fundamental para o planejamento de um programa de intervenção e deve ocorrer por meio de
métodos de relato (indiretos) e observacionais (diretos), envolvendo diferentes instrumentos,
procedimentos e informantes. O planejamento de uma intervenção também envolve desde do
levantamento e escolha de recursos e procedimentos disponíveis articulados aos objetivos,
características, necessidade e recursos da população-alvo até a organização das sessões em termos
de duração, sequência, habilidades sociais envolvidas, etc. Por fim, também serão elencados as
técnicas relevantes para a condução de um programa de intervenção, o planejamento da
generalização e aspectos do profissional que conduz a intervenção. Destaca-se que serão
apresentados os principais resultados encontrados em programas de habilidades sociais que tiveram
sua eficácia testada quando conduzidos por psicólogo e por professores assessorados em serviço no
contexto escolar.
Palavras-chave: habilidades sociais; escola; intervenção.

PROJETO “APRENDENDO A RESPEITAR”: OS ALUNOS REFLETINDO SOBRE AS
RELAÇÕES EM SALA DE AULA

Selma Vanessa Benevides Gouveia Obara
Rinaldo Molina

O trabalho a ser apresentado é fruto de uma intervenção desenvolvida durante um ano junto a uma
classe de quarto ano do ensino fundamental I (uma professora e trinta e dois alunos) em uma
instituição ligada a rede estadual de ensino de São Paulo. Inicialmente, segundo relato da
professora, os alunos desta turma apresentavam comportamentos de desrespeito em relação aos seus
professores e colegas de classe, além de desrespeito em casa, o que foi relatado pelos pais. Partindo
dessa demanda o projeto “Aprendendo a respeitar” teve como objetivo proporcionar aos alunos uma
reflexão sobre suas relações, para que eles dessem novos significados às relações dentro da sala de
aula, e também junto às suas famílias, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento de relações de
respeito mútuo. A intervenção foi feita na sala de aula com os alunos e a professora, durante 22
encontros semanais totalizando 80 horas. Os cinco primeiros encontros foram de observação e
interação com a turma, para conhecê-los e compreender como se davam sua rede de relações. Os
outros dezessete encontros foram marcadas pela realização de atividades diversas: roda de conversa,
escrita de história, produção de desenhos, realização de jogos, uso de música, recorte e colagem,
etc. Como resultado verificou-se um processo de mudança na interação entre os alunos e deles com
a professora, pois passaram a identificar os potenciais que eles e seus colegas têm, e entender que
ser diferente pode ser positivo e que é necessário respeitar o outro, mesmo que este não se pareça
nem um pouco consigo. Outro fato importante relatado pela professora foi que os alunos assumiram
mais as regras estabelecidas em sala de aula, e passaram a tratar os amigos e a professora com
palavras e atitudes mais respeitosas, portanto pode-se inferir que foram estabelecidos novos
significados para as interações entre eles.

PROJETO SEMEAR

Mariangela da Silva Monteiro

O Projeto Semear apresenta a ação de assessoramento às escolas da rede pública de ensino do
município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Teve como objetivo conhecer a estrutura de
organização das unidades escolares e a dinâmica das práticas pedagógicas como aspectos básicos
para o entendimento dos processos de ensinar e aprender nas unidades de ensino fundamental.
Possibilitou refletir coletivamente acerca dos resultados do IDEB e visou acompanhar o
desenvolvimento das ações do PDE e dos Projetos Pedagógicos. A partir da demanda de
assessoramento. Com o projeto criou-se um espaço de reflexão através dos diálogos entre a
Secretaria Municipal de Educação e as escolas. De acordo com os pressupostos da pesquisa
intervenção, os participantes puderam analisar as ações no contexto escolar e encontrar as
possibilidades de reafirmá-las ou ressignificá-las como propostas, mobilizando os educadores a
pensarem sobre o papel da escola, sua estrutura, seu planejamento , a articulação com a comunidade
escolar. Para a SME foi um momento de escuta e integração com os saberes e fazeres do cotidiano
escolar. Fizeram parte do projeto 120 escolas, com atendimento de ensino fundamental. Para pensar
sobre e com a escola os grupos eram organizados com representação dos diversos grupos que a
constituíam, incluindo também os alunos e os pais. Nos encontros, cada unidade apresentava-se
com seu grupo de representantes e, juntos, após uma dinâmica inicial, pensavam a escola. Os
profissionais das equipes pedagógicas da Secretaria de Educação participavam como mediadores da
dinâmica no desenvolvimento das reflexões e traçando juntos possíveis ações para viabilizar uma
educação mais consciente e eficaz enquanto também conheciam melhor o cotidiano das escolas da
rede. Todas as reflexões elaboradas pelos grupos foram registradas e formaram um conjunto de
dados para a implementação de outros projetos desenvolvidos nas escolas e acompanhados pela
SME.
Palavras-chave: assessoramento; escolas; grupos; reflexão.

PROMOVENDO HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS EM PRÉ-ESCOLARES PELA
INTERVENÇÃO MEDIACIONAL

Celia Vectore
Victor Carvalho Muniz

Esse estudo é oriundo de uma dissertação de mestrado e teve como objetivo a construção e
avaliação de uma proposta de intervenção mediacional promotora de hábitos alimentares saudáveis
em crianças pré-escolares. Teve como fundamentação teórica a aprendizagem mediada,
desenvolvida por Feuerstein (1980) e pelos princípios mediacionais universais propostos pelo
Programa MISC- Mediated Intervention for Sensitizing Caregivers. Participaram do estudo11
crianças, com idade de seis anos, procedentes de uma instituição de ensino pública de uma cidade
do interior mineiro, assim como seus genitores/responsáveis. A coleta de dados foi realizada por
meio de entrevistas e aplicação de um questionário com os genitores/responsáveis pela criança.
antes e após a intervenção. A coleta de dados com as crianças se deu por meio de sete oficinas, cada
uma composta em sessões com três horas de duração. Nelas foram trabalhados conteúdos relativos a
práticas alimentares adequadas e a promoção das mesmas. Nessas sete oficinas também foram
desenvolvidos recursos mediacionais objetivando a aprendizagem e a avaliação da temática
pesquisada. O pesquisador se utilizou de atividades como contagem de histórias, preparo e
degustação de alimentos, o uso de recursos artísticos diversos (colagem, desenhos, pintura, etc)
além da elaboração de um Portifólio, construído por cada criança durante a intervenção em que
retratavam a temática de cada oficina e o que e como elas significaram a o conteúdo vivenciado.
Todas as atividades foram planejadas e executadas com a intenção do pesquisador utilizar a
aprendizagem mediada e os critérios mediacionais conforme estabelecidos pelo programa MISC e
avaliar a eficácia dos mesmos. Inicialmente foi proposta a realização de uma intervenção juntos aos
pais/ responsáveis pelas crianças, porém os mesmos não participaram da intervenção alegando
desinteresse ou falta de disponibilidade para tal. Devido ao tamanho reduzido da amostra de
participantes os dados não permitem generalizações. Porém é possível concluir a eficácia do
procedimento adotado, tendo como base as alterações nos comportamentos das crianças avaliadas
durante as oficinas, o feedback dado pelos pais ao final dos trabalhos e as produções dos portifólios
das crianças. Foi exposto que mais de 70% das crianças participantes exibiram alterações positivas
em sua alimentação (ingestão de comidas mais nutritivas e menor consumo de refrigerantes, doces e
alimentos industrializados) após a intervenção, sugerindo a importância de novos estudos para a
consolidação da proposta efetivada. Os dados oriundos das oficinas realizadas com as crianças
também demonstram a pertinência do uso do programa MISC em intervenções desta natureza.
Palavras-chave: intervenção mediacional; hábitos alimentares; pré-escolares.

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR PARA A INFRAESTRUTURA E
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR

Juracy Machado Pacífico
Ziuzania Benedito dos Santos

O estudo aborda a infraestrutura das escolas de Educação infantil do Município de Porto Velho/RO.
O Campo de análise será o espaço físico e organização das escolas públicas municipais que ofertam
educação infantil. Parte do princípio de que as escolas de educação infantil são importantes para o
desenvolvimento da criança de zero a cinco anos, principalmente para aquelas que têm seus espaços
de liberdade e de criação negados, seja pelas condições sociais e econômicas, ou pela violência a
que são expostas cotidianamente fora da escola. Considera que para muitas crianças a escola é
quase a única possibilidade da criatividade, da imaginação, da convivência, da aprendizagem
coletiva, de acesso aos meios da cultura digital, das trocas entre culturas, ou seja, o lugar da
interculturalidade. Fundamentado em referenciais teóricos (HORN, 2004; PINTO, s.d;
CARVALHO, 2003; CARVALHO; PEREIRA, 2008; CAMPOS, 2010), em documentos oficiais
(BRASIL, 1996; BRASIL, 2009) e em dados empíricos, busca responder duas questões principais:
os espaços das escolas que ofertam a educação infantil e os mobiliários e materiais existentes
respeitam as idades, culturas e condições físico-motoras das crianças que os frequentam? Da forma
como estão organizadas e estruturadas as escolas de educação infantil, o que possibilitam ao
desenvolvimento da criança de zero a cinco anos de idade com segurança e abertura para as
brincadeiras, interações, criatividade, produção de cultura e respeito às diferenças? Com uma
abordagem qualitativa, os dados foram levantados a partir da pesquisa documental e da observação
e registro, com recorte para as condições de infraestrutura física (espaços físicos) e organização das
escolas de educação infantil do Município de Porto Velho. Finaliza apontando para a necessidade
urgente de reorganização dos espaços das escolas de educação infantil para que estas sejam mais
acolhedoras e desafiadoras ao imaginário infantil. Aponta ainda que as políticas públicas locais são
insuficientes para garantir qualidade à educação infantil, o que implica na proposição de projetos
mais específicos e na ampliação do financiamento.
Palavras-chave: infância; educação infantil; infraestrutura escolar.

REFORMAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E O ENSINO DA GEOMETRIA

Karina Alves Biasoli Stanich

Ao longo do tempo a Geometria e o seu ensino passaram por períodos que se alternaram entre a
extrema valorização e outros marcados pelo total desprestígio e consequente abandono, acarretando,
inclusive, diferenciações na estruturação curricular entre as escolas da rede pública e privada.
Considerando que o objeto de estudo possui sua própria historicidade, o presente estudo,
desenvolvido sob o aporte teórico da Teoria das Representações Sociais, teve por objetivo trazer
uma maior compreensão sobre a estrutura e os movimentos de manutenção e transformação das
representações sociais que os professores do 5º ano possuíam sobre a Geometria e seu ensino. A
partir da análise do percurso histórico da Geometria, por meio do estudo de pesquisas realizadas a
partir da temática das políticas públicas de educação, implementadas desde a Reforma Pombalina,
em 1772, até os dias atuais e por meio de entrevistas semi-estruturadas realizadas junto a vinte
quatro professores do 5º ano do Ensino Fundamental, foi possível tomar o objeto representacional
como produto cultural, remontando suas origens e desnaturalizando sua maneira atual de concebêlo. Os resultados demonstraram que há ainda a manutenção de elementos históricos de uma
representação que se reflete na presença de um ensino essencialmente prático e cindido dos
conceitos geométricos e sua teoria, que resulta na redução dos objetivos de ensino e dificultam, aos
alunos, a apropriação de porções gradativas do pensamento geométrico.
Palavras-chave: representações sociais; historicidade; geometria; ensino fundamental.

RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO ESCOLAR E AS HABILIDADES SOCIAIS

Karina da Costa
Nathalia Rodrigues Campos
Marjorie Cristina Rocha da Silva
Wagner Bento
Marco Aurélio Virgílio
Luan Tremante Esposito Pinheiro
Gabriel Pinheiro Silva
Dilmar R. dos Santos
Elisangela Leandro da Silva

Considerando que a relação entre o desempenho escolar e as habilidades sociais tem sido estudado
com grande frequência nos últimos anos, este estudo buscou investigar as associações existentes
entre habilidades sociais e desempenho escolar, focando o desempenho em matemática, escrita e
leitura. Participaram deste estudo 196 crianças de escola primária, com idades variando de 8 a 10
anos, sendo esses meninos e meninas de duas escolas do Estado de São Paulo. Os instrumentos
utilizados foram o Teste de Habilidades Sociais para Crianças do ensino fundamental (THAS-C) e o
Teste de desempenho em escrita, leitura e matemática. As associações encontradas na literatura
entre o desempenho escolar e as habilidades sociais foram confirmados neste estudo, indicando
dessa forma, uma evidência de validade para o teste THAS-C. Os resultados ainda indicaram para a
necessidade de se obter mais informações sobre os aspectos das habilidades sociais de tais crianças
com deficiência de aprendizagem, bem como com dificuldades específicas na escrita, leitura e
matemática e as respectivas diferenças de gênero. Estudos futuros devem buscar elucidar tais
aspectos e sobre a relação entre habilidade social e o contexto escolar.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A
ESCOLA

André Felipe Costa Santos
Teresa Cristina Siqueira Cerqueira

Composta por diversos atores sociais, a escola, para Waller (1961), apresenta uma população
definida pela pluralidade e dinamicidade. Neste sentido, segundo Adorno (1995, p.102); Freire
(1996, p.05); para uma maior compreensão do fenômeno educacional no contexto escolar, se torna
necessária uma maior compreensão das relações estabelecidas neste lócus. Dentre das múltiplas
relações estabelecidas no seio escolar, conforme Szymanski (2004) destaca-se a relação
família/escola, haja vista que ambas as instituições se estabelecem na sociedade como importantes
agências de formação do sujeito. Pautados nestas premissas, Santos; Cerqueira (2011) salientam
para importância de pesquisas que investiguem as representações sociais estabelecidas na relação
família/escola, conforme os autores, as investigações das representações sociais no contexto das
relações educativas contribuem para o aprimoramento das didáticas, práticas pedagógicas,
processos de ensino-aprendizagem e para a compreensão dos comportamentos dos atores sociais
envolvidos em dada instituição. Com este entendimento, este trabalho objetivou analisar as
representações sociais de pais de estudantes do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental, do Distrito
Federal (DF), sobre a escola. A pesquisa apoiou-se na Teoria das Representações Sociais
desenvolvida por Serge Moscovici (1961), levando em consideração suas aplicações para
investigações em educação. Contou-se, ainda, com o aporte teórico de investigadores que se
debruçam a estudar as relações sociais nos fenômenos educacionais. A pesquisa de aspecto quantiqualitativo transcorreu em uma (01) escola pública do DF, em duas fases distintas: a primeira delas
com setenta e seis (76) pais de estudantes do 4° e 5° ano que constituíram a amostra do questionário
de associação livre de palavras, analisado por meio do software EVOC (Ensemble de Programmes
Permettant l’analyse des Evocations). A segunda fase contou com um roteiro de entrevista
estruturada com a participação de doze (12) pais de estudantes do mesmo ano investigados - os
dados foram analisados à luz de uma adaptação da análise de conteúdo proposta por Bardin (1994).
Os resultados da pesquisa indicam como principais representações sociais dos pais sobre a escola:
Aprendizado e Educação. Denota-se, por meio destas representações sociais, que a instituição
escolar, para os pais, é percebida com um lócus de desenvolvimento da aprendizagem,
caracterizando-se, também, como um espaço de educação sistematizada. Vale salientar, ainda, que a
escola é reconhecida como um elemento para a cidadania. No que tange ao roteiro de entrevista,
verificou-se que os pais reconhecem a importância da relação família-escola no processo de
formação de seus filhos, e que, para eles, se torna imperativo a construção de parcerias. Mediante
esses resultados, constatou-se que a escola, na representação dos pais, é compreendida com um
espaço de desenvolvimento cognitivo, sócia e afetivo, contribuindo no desenvolvimento de seus
filhos e que a construção de parcerias entre a família e a escola é de fundamental importância para o
sucesso pedagógico, para a aprendizagem e para a vida em sociedade.
Palavras-chave: família; escola; relação família/escola; representações sociais.

RESSIGNIFICANDO O VÍNCULO DO ESTUDANTE COM A ESCOLA

Ana Carolina Pereira da Cruz
Welton Roberto Kuwer Azambuja

A escola se constitui em um espaço fundamental para a transformação de todas as pessoas,
promovendo as condições para a participação na vida em sociedade de forma cidadã e crítica, não
obstante todas as críticas ao seu papel na reprodução social. Além disso, para crianças e jovens, a
escola é vital para a construção de um projeto de futuro, pessoal e profissional. Contudo, é
necessário considerar que o contexto escolar é, frequentemente, percebido como desinteressante por
uma parcela significativa de estudantes, gerando desengajamento no processo de ensinoaprendizagem. Considerando as questões apontadas, o Programa de Orientação de Carreira da
UNISUL desenvolve com 71 estudantes de uma escola pública de Ensino Fundamental do
município de Palhoça/SC um trabalho com os seguintes objetivos: promover a reflexão acerca do
sentido da escola e da educação; contribuir para o processo educativo desenvolvido na escola;
fomentar a construção de um projeto de vida para os estudantes. Baseados em abordagem sóciohistórica, são desenvolvidas ações semanais, em grupo, tendo como temas discutidos: papel da
escola, sentido dos estudos, autoconhecimento, trabalho, família e projeto de vida. O trabalho é
realizado por meio de técnicas lúdicas e debates que visam promover o comprometimento, a
autonomia e a responsabilidade dos estudantes para com o processo educativo. Considerando o
tempo de trabalho já desenvolvido, é possível indicar como resultados, por parte dos estudantes,
uma nova percepção da escola, entendendo-a como um espaço de mediação possível para discutir
os diversos aspectos da vida do estudante. Os temas demandados para os debates, embora estranhos
ao currículo escolar, estão diretamente relacionados ao vínculo que o estudante estabelece com a
escola. O trabalho, ainda que em andamento, possibilita concluir a eficácia do projeto e evidencia a
necessidade contínua de ações que busquem colocar os estudantes na condição de sujeitos ativos em
suas vidas escolares.
Palavras-chave: papel da escola; projeto de vida; educação fundamental.

RISKS FOR COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION: MIDDLE SCHOOL GIRLS
PERCEPTIONS

Catherine Perkins
Joel Meyers

Risks for commercial sexual exploitation of children (CSEC) include poverty, hostile home
environments, early sexual behaviors, history of abuse and emotional/behavioral problems (Azaola,
2006; Brannigan & Gibbs Van Brunschot, 1997, Priebe & Suhr, 2005). The typical urban U.S.
victim is a 12-14 year old African American girl (Priebe & Suhr, 2005; Swecker, 2005). This
research sought toexpand knowledge about risks faced by children at serious risk for CSEC.
Methods: The Participatory Culture-Specific Intervention Model (PCSIM; Nastasi et al., 2004) was
used to develop a curriculum addressing the needs of 5th – 8th grade African-American girls living
in poverty. This investigation extended anearlier study with middle school girls (Kruger, et al.,
2013) by using participants from an afterschool program at a residential community setting
including girls with more serious social, emotional and behavioral problems. Fifteen 90-minute
weekly sessions were provided throughout one school year (N = 6 – 10 girls). Each session included
a group leader and a process recorder who took detailed notes of the girls’ discussions. These
written descriptions were analyzed using grounded theory (Strauss & Corbin, 1998) to reflect the
girls’ perceptions. Results: Open coding revealed a pattern of interpersonal violence and
threatsreflecting seven themes- (1) Risk; (2) Safety; (3) Sexualization (4) Neglect; (5) Emotional
and Verbal Aggression; (6) Physical Violence; and (7) Sexual Aggression. These themes appeared
in two distinct social worlds of the girls: a world with adults and a world with peers; however, we
identified similar threats in each of these worlds. Discussion: The themes reveal how boundaries
between adult and child become blurred, and how the threat of harm is engrained in these two
relational worlds of girls.Themes are compared to prior research findings and the implications of
these findingsfor future research and preventive strategies are considered.
Keywords: sexual exploitation; risk; aggression; safety.

SHORT-TERM GROUPTHERAPY FOR ELEMENTARY-SCHOOLADHD-CHILDREN

Sarit Alkalay
Avivit Dolev
From cradle to grave we are part of groups – our family, friends, work colleagues etc. Thus joining
a therapeutic group is a natural process for children. During group sessions ordinary social events
occur, such as invitations to join games, rejection by peers, winning and losing. Close monitoring of
the social interactions during group sessions enables us to help children adaptively interact with
peers. Moreover, children learn from one another by sharing ideas and experiences, thus enriching
their repertoire of social responses.Notably, the therapeutic group enables the child to experience
group affiliation, which is a significant developmental accomplishment. Yalom's review established
that group therapy is highly effective and is equally successful as an individual therapy, in terms of
cultivating wellbeing (Yalom,2005). We wish to share our experience with short-term grouptherapy for ADHD children. Eleven 4th and 5th grade students (8 boys and 3 girls) in an elementary
school in the northern region of Israel participated in 17 group sessions during May-December
2014. All of the students exhibited significant levels of ADHDsymptoms, as reported in a teachers'
DSM-ADHDquestionnaire. Sessions took place at school and were co-conducted by the two
authors. An eco-systemic intervention perspective guided us in establishing collaboration with the
educational staff. Consequently, a staff member was available to help us when a pupil needed some
time away from the group in order to gain composure after turmoil. Parents' intake questionnaire
helped us to identify two major therapeutic themes for the group, namely social interactions skills
and self-regulation/self-management abilities. All Sessionswere highlystructured and routine was
kept, which enabled the ADHD children to benefit from the variety of altering activities presented
in each session. Activities were planned in accordance to the group's progress.For example we used
psycho-education regarding ADHD at the "introduction" phase. As time passed and the group
united, we were able to usecomics' completion task which helped the children improve perspectivetaking abilities. Many of the activities relied on CBT principles which werevery compatible for
coping with ADHD symptoms,such as filming a short movie based on the children's ideas regarding
motives and actions of the protagonists. Improvement was observed at the group level (e.g. greater
group cohesion and increase in pro-social behaviors). Additionally, personal progress was
monitored (e.g. decrease in behavioral problems and implementing in the classroom the regulatory
techniques learned during group sessions).In conclusion, we believe that group therapy for ADHD
children focuses on a unique characteristic of their adversities, which is rarely being targeted in
individual therapy, namely peer-group social interactions.Children who participated in the group
were able to feel related to others with similar hardships, and to realize that they were not
exceptional in their struggle. Thus, they embraced the therapeutic rout outlined for them by the
group, and displayed improvement.Given the intensity and complexity of working with a group of
ADHD children, it is highly recommended to form a unified collaboration with the educational staff
and to co-conduct such groups.
Keywords: grouptherapy; ADHD; elementaryschool; social interactions; CBT.

THE REFORM IN MUSICAL EDUCATION STAYS AT THE CLASSROOMDOOR

João Nogueira

The curricular orientations for musical education in grades 5-6 in Portugal were abolished by the
present ministry, but the national syllabus remains. Those orientations were written in terms of
competence development and provided a theoretical basis for practice. However, this is the only
teaching area where there are not defined core standards. Teachers follow a syllabus that are
directed only by the manual selected by their schools and practices are crystalized. The musical
practices are usually presumed in music education classes. However, studies rarely assess the
specific teaching behaviors. This paper aims to study the practices of Musical Education teachers in
the 2nd cycle of basic education and want to describe what actually is taught in these classes.
Participants was 401 students and 11 teachers of music education. A 35-items questionnaire was
developed to ascertain the perceptions of students and teachers about the musical practices in the
classroom. The areas assessed are: theory, interpretation, composition, listening and learning
experiences. The questionnaire was applied to the teacher and his or her students in 2 classes. Then,
teachers were interviewed about the data revealed by the results of the self-assessment and that of
their students. The results revealed differences between student assessment and that of their teacher:
students' views was consistently lower. However, both identifies that in class the main activities are
in the interpretation, theory and listening areas. Furthermore, they materialize few learning
experiences and even fewer activities of composition. We discuss these results indicating that the
curriculum changes do not change the practices in the classroom, stays at classroom door. The
reform climate, with the emphasis in external accountabillity, promote this phenomena. Public
policies must be implemented with teachers, not against or besides teachers. The role of school
psychologist in the professional development of the teachers are discussed.
Keywords: musical classroom practices; musical education; educacional reforms.

TRAJETÓRIA ESCOLAR DO ALUNO: OUVINDO ALUNOS DAS SERIES FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Isabel Raele França
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Rebecca Gerassi Serrão
Carolina de Cássia Gouvêa de Godoy
Tiago Pilotto Rodrigues Alves
Iara Pereira Tomitch
Mariana Caputo Alves Ferreira
Ruth Izabel Vasconcelos Lyra Romero Espinosa

O objetivo de nossa poster é apresentar o resultado de uma pesquisa que objetivou resgatar a
história escolar de alunos das séries finais do ensino fundamental com a intenção de entender se
houve mudança na sua relação com a escola durante sua trajetória escolar. Depois de seguidos todos
os procedimentos da ética em pesquisa realizamos entrevistas semiestruturadas audiogravadas com
14 alunos que cursavam o oitavo ou nono anos de uma escola pública estadual da cidade de São
Paulo. Como referência teórica exploramos ideias ligadas às políticas públicas educacionais, a
função social da escola, ao papel da instituição escolar na vida da criança, à influência do professor
sobre a visão escolar do aluno e ao desenvolvimento infantil. Organizamos o material coletado a
partir da análise de conteúdo nas seguintes categorias: 1) função da escola; 2) percepção quanto a
forma com que se relacionavam com a escola no início e na atual fase de escolarização; 2)
percepção da relação que estabeleciam entre si no início e na atual fase de escolarização; 4)
diferenças apontadas entre os ensinos fundamentais I e II; 6) a influência dos professores sobre suas
relações com a escola; 7) relação entre o que aprenderam na escola e as rotinas diárias e; 8) o que
mudariam na escola. A análise revelou mudanças na relação do aluno com a escola durante sua
trajetória escolar. Entre elas, destacamos a indicação dos alunos de que existiam diferenças
significativas entre as séries iniciais e finais do ensino fundamental principalmente com relação ao
conteúdo da matéria, a estrutura e organização da escola e a didática dos professores. Um dado
relevante foi a importância dada à escola para seu futuro, seja o futuro profissional, com maior
possibilidade de ascensão social, conforto e estabilidade financeira, seja ao acesso à cultura e ao
desenvolvimento pessoal

ENSINO MÉDIO

A COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF TWO SEL PROGRAM FORMATS
UPON LOW MIDDLE SCHOOL STUDENTS

Vitor Alexandre Belo de Moura Pereira Coelho

This study aims to compare the impact of two formats of a social and emotional learning program
for low middle school students. During the first four years of implementation (2005-2009) the
program, composed by 13 sessions, was carried out using a curricula where two (out of 5) themes
were developed depending on the initial class profile. From 2010 to 2013 a closed program format
with 15 sessions was used. Both formats were designed based on a framework and
recommendations established by CASEL (2005). 831 low middle school students (of which 51%
were female) participated in 46 program groups. Contents are developed in activities that are
experiential as much as possible to ensure students’ engagement. Evaluation procedures included
students’ and teachers’ (143) assessment pre and post program, as well as a comparison with
controlgroups. Instruments used were the Auto-Concept Forma5 (Garcia & Musitu, 1989), Bateria
de Socializacion 3 (Silva & Martorell, 1987) and the QACSE -teachers (Coelho, Sousa &
Marchante, 2014). For the first format results showed increases in the levels of self-esteem and
decreases in social anxiety. The newer format added more positive results with students and
teachers report in increases in self-control and social awareness as well as decreases in social
anxiety. We can therefore conclude that the new format for the program has been more effective in
promoting social skills, self-concept and self-esteem. The study also contributes to clarify an issue
seldom raised in the international literature concerning the appropriate program format according to
age.
Keywords: SEL programs; effectiveness; middle school.

A FORMAÇÃO DA HABILIDADE DE EXPLICAR NOS LIVROS DIDÁTICOS DE
HISTÓRIA

Antonia Batista Marques

Esse estudo situa-se no contexto das pesquisas sobre o processo de formação de habilidades, de
modo geral e em particular da habilidade de explicar na área de História no Ensino Médio. A
formação de tal habilidade no contexto escolar torna-se imprescindível visto que a explicação
envolve diferentes estratégias de comunicação, diferentes interesses, necessidades e motivações dos
estudantes e do professor. A explicação nessa perspectiva significa um processo cognitivo-afetivo
que mobiliza, de forma dinâmica, os saberes apropriados pelos indivíduos para justificarem
determinados fatos ou acontecimentos da história da humanidade. Este estudo objetivou, estudar
sobre os processos de formação da habilidade de explicar a partir do conteúdo Revolução Social nos
livros didáticos de História do Ensino Médio. Selecionamos esse conteúdo pela natureza do nosso
trabalho, que necessitou de uma delimitação, por consideramos sua relevância, uma vez que é um
tema que transcende a vários períodos da história além de estar presente em documentos legais
destinados ao Ensino Médio. A partir do Enfoque Histórico-Cultural, respondemos as questões
norteadoras: Que modelo de explicação é usado no estudo do conteúdo Revolução social? A
formação da Habilidade de explicar Revolução Social é trabalhada? Que enfoque caracteriza a
proposta de ensino do conteúdo Revolução Social? Foram analisadas as 36 coleções de livros de
História, para o Ensino Médio, propostos pelo Ministério da Educação no Programa Nacional do
Livro Didático, triênio 2012-2014. Como instrumento de coleta de dados utilizamos um protocolo,
elaborado e validado para esse estudo. A análise de conteúdo foi procedimento utilizado. Os
resultados apontam que: os livros não apresentam atividades que sinalizem para a formação da
habilidade de explicar Revolução Social; o tipo de explicação predominante tem características da
multicausalidade; as propostas para o ensino, ora apresentam uma tradição enciclopédica, ora
valoriza a atividade do aluno, 47,3% delas definem os objetivos referenciados na matriz do ENEM
e em termos das atividades do aluno. Esses resultados podem se materializar ou não na prática dos
professores, ação pedagógica que envolve indicadores que possibilitam ou não a efetivação de uma
proposta capaz de contribuir para a formação de habilidades.
Palavras-chave: habilidade de explicar; livro didático; revolução social; ensino médio.

A FORMAÇÃO DA HABILIDADE DE EXPLICAR EM HISTÓRIA NO CONTEXTO DO
ENSINO MÉDIO

Antonia Batista Marques

Esse estudo situa-se no contexto das pesquisas sobre o processo de formação de habilidades
cognitivo-linguísticas, de modo geral e em particular da habilidade de explicar na área de História
no contexto do Ensino Médio. A formação dessa habilidade no contexto escolar torna-se
imprescindível, visto que a explicação envolve diferentes estratégias de comunicação, diferentes
interesses, necessidades e motivações dos estudantes e do professor. Partimos do pressuposto de
que a explicação na área de História corresponde a um processo cognitivo-afetivo que mobiliza, de
forma dinâmica, os saberes apropriados pelos indivíduos para justificarem determinados fatos e/ou
acontecimentos da história da humanidade. Este trabalho tem por objetivo apresentar a síntese do
percurso teórico-metodológico e dos resultados da pesquisa intitulada “A formação da habilidade
de explicar no contexto do Ensino Médio: o que dizem os livros?” realizada durante o curso de
Doutorado em Educação. Um trabalho dessa natureza demanda fazermos delimitações,
selecionamos conteúdo Revolução Social como exemplo para estudarmos sobre os processos de
formação da habilidade de explicar em História. A referida pesquisa teve objetivo geral estudar
como se encontra organizado nos livros didáticos de História, o processo formação da habilidade de
explicar Revolução Social no contexto do Ensino Médio e objetivos específicos: Identificar o
modelo de explicação usado para o estudo do conteúdo Revolução social; analisar as atividades
referentes ao conteúdo Revolução Social nos livros didáticos e Diagnosticar o enfoque que
caracteriza a proposta de ensino do conteúdo Revolução Social nos livros didáticos. A pesquisa em
questão teve sua fundamentação teórico-metodológica o Enfoque Histórico-Cultural. Para
atingirmos nossos objetivos. Elaboramos e validamos um protocolo para análise do livro didático.
Tal protocolo corresponde ao procedimento que orientou a segmentação do corpus de acordo com
o estabelecimento de critérios interpretativos, elaborados a partir dos referenciais teóricos da
pesquisa e das categorias: Revolução Social, modelos de explicação, tipos de atividades e tipo de
enfoque. Foram analisadas as 36 coleções de livros de História, para o Ensino Médio, propostos
pelo Ministério da Educação no Programa Nacional do Livro Didático, triênio 2012-2014. A análise
de conteúdo foi a técnica utilizada para a análise dos dados. Os resultados apontam que: os livros
não apresentam atividades que sinalizem para a formação da habilidade de explicar Revolução
Social; o tipo de explicação predominante tem características da multicausalidade; as propostas para
o ensino, ora apresentam uma tradição enciclopédica, ora valoriza a atividade do aluno, 47,3% delas
definem os objetivos referenciados na matriz do ENEM e em termos das atividades do aluno. Esses
resultados podem se materializar ou não na prática dos professores, ação pedagógica que envolve
indicadores que possibilitam ou não a efetivação de uma proposta capaz de contribuir para a
formação de habilidades.
Palavras-chave: habilidade de explicar; livro didático; revolução social; ensino médio.

A HABILIDADE DE EXPLICAR NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO ENSINO
MÉDIO

Antonia Batista Marques

A discussão sobre explicação no conhecimento não é nova. Constatam-se diferentes concepções de
entender o que é explicar a história, como a: descrição etnográfica, cronista, construção positivista
de uma ciência histórica e historiográfica, todas da segunda metade do século XX. O debate sobre
explicação deve ser continuado, não só no marco da prática científica, mas também como
habilidade, no âmbito das instituições escolares. Essa pesquisa objetivou estudar os processos da
formação da habilidade de explicar Revolução Social nas aulas de História no Ensino Médio, a
partir dos livros didáticos. As questões norteadoras foram: Como é definido o conceito de
Revolução Social nos livros didáticos? Que modelo de explicação é usado no estudo da Revolução
social? A formação da Habilidade de explicar Revolução Social é trabalhada? Que enfoque
caracteriza a proposta de ensino do conteúdo Revolução Social? Foram analisadas as 36 coleções de
livros de História, para o Ensino Médio, propostos pelo Ministério da Educação no Programa
Nacional do Livro Didático, triênio 2012-2014. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se
um protocolo, elaborado e validado para esse estudo. A análise de conteúdo foi procedimento
utilizado. Os resultados apontam que: os livros não apresentam atividades que sinalizem para a
formação da habilidade de explicar Revolução Social, 16, 2% das que propõem a definição do
conceito, não mencionam as ações e operações, condição necessária à formação de habilidades; o
tipo de explicação predominante tem características da multicausalidade; as propostas para o
ensino. ora apresentam uma tradição enciclopédica, ora valoriza a atividade do aluno, 47,3% delas
definem os objetivos referenciados na matriz do ENEM e em termos das atividades do aluno. Esses
resultados podem se materializar ou não na prática dos professores, ação pedagógica que envolve
indicadores que possibilitam ou não a efetivação de uma proposta capaz de contribuir para a
formação de habilidades.
Palavras-chave: habilidade de explicar; livro didático; revolução social; ensino médio.

A PRÁXIS DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO: CONTRIBUIÇÕES DA
EDUCAÇÃO E DA PSICOLOGIA

Maraiza Oliveira Costa

Esta pesquisa objetiva analisar de que modo a práxis do psicólogo escolar no Ensino Médio pode
contribuir para o protagonismo juvenil (Sposito, 2005). Assim, dentre as contradições existentes na
contemporaneidade, emergem as questões: como se caracteriza a condição juvenil na atualidade
brasileira? Quais princípios teóricos da educação e da psicologia poderiam mediatizar a práxis do
psicólogo escolar na constituição do protagonismo juvenil? Para concretizar esse estudo realizou-se
uma pesquisa de natureza bibliográfica consubstanciada na perspectiva histórico-cultural em
Psicologia, (Vigotski, 2000) – perspectiva esta, por sua vez, ancorada nas premissas do
materialismo histórico dialético de Marx e Engels (2007). A partir desta pesquisa, ao contrapor os
elementos constitutivos da temática proposta no intuito de apontar as contribuições teóricas da
educação e da psicologia para a práxis do psicólogo escolar, foi possível notar que em sua atuação o
psicólogo escolar tanto pode auxiliar os jovens a serem sujeitos de sua própria história, como
paradoxalmente pode ser instrumento de ajustamento e dominação, o que irá depender não somente
da concepção de homem, de educação e de sociedade que possui, mas também do compromisso
político e epistemológico que assume em sua atuação profissional. Conclui-se que uma abordagem
crítica em psicologia que mantenha uma relação inextricável com a educação, assim como a
reflexão constante da práxis do psicólogo escolar, podem promover rupturas e combater a função
adaptacionista que ainda impera ao longo da história de sua profissão junto aos jovens no Ensino
Médio.
Palavras-chave: psicólogo escolar; ensino médio; protagonismo juvenil.

ANÁLISE CATEGORIAL ACERCA DA ESCOLHA PROFISSIONAL EM ESTUDANTES
DO ENSINO MÉDIO

Luiz Ricardo V. Gonzaga

A escolha profissional se constitui como um processo contínuo composto de decisões tomadas ao
longo de vários anos da vida no qual o indivíduo irá encontrar-se em um dado momento. Este
estudo analisou a percepção de estudantes acerca da escolha profissional. Participaram 37
adolescentes, 14 do sexo masculino e 23 do sexo feminino, na faixa etária entre 15 e 18 anos, para
responderem o questionário de Auto- Avaliação da Escolha Profissional. A análise de conteúdo das
respostas classificou-as em cinco categorias: I- Haveria algum outro curso que você gostaria de
fazer, porém não o fez? Qual? Por quê? II- Penso em escolher uma profissão que me traga dinheiro
e posição social; III- Pretendo seguir carreira dentro da área que escolhi ou vou escolher para
prestar vestibular; IV- O que mais preocupa, hoje, é o vestibular; V- Já tenho certeza do caminho
que seguirei: já sei para qual universidade ou faculdade prestarei vestibular e para qual curso. Dados
apontaram que 51% das respostas da amostra apresentaram certeza quanto a escolha profissional
contra 22% que trouxeram variáveis que traziam um “impasse” do indivíduo em escolher a
profissão por limitações subjetivas. Já 23% das respostas de 22 respondentes apontaram a escolha
associada a satisfação pessoal, reconhecimento social e ganho financeiro. Outro dado, com 57% das
respostas de sete respondentes, foi o “conflito interno” frente ao processo decisório da escolha e das
perspectivas de futuro no aprimoramento da profissão escolhida. Com 17% das respostas dos 23
respondentes o vestibular foi tido como pré-determinante da carreira profissional e com 83% dos 23
respondentes o vestibular foi representado como uma fonte estressora interna e externa. Analisar
esses fatores permite ter uma visão mais constituída sobre a escolha, de forma que esta seja
congruente ao seu perfil profissional, favorecendo, conseqüentemente, para o seu
autodesenvolvimento profissional e pessoal.

DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-RACIAL E DESEMPENHO ACADÊMICO DE
CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO

Patrick Holtz de Oliveira

O presente trabalho examina como a discriminação étnico-racial pode influenciar o desempenho
acadêmico de estudantes negros. Procedeu-se análise secundária de dados oriundos do questionário
socioeconômico do Exame Nacional do Ensino médio (ENEM) realizado em 2009. A amostra foi
restringida a concluintes do ensino médio entre 17 e 25 anos (Idade Média: 20,29 anos, DP:2,226;
60,9% do sexo feminino) oriundos de instituições de ensino regular. A amostra contemplou
1.658.881 Indivíduos que prestaram o exame em 2009. Destes 45% se declaram Brancos, 39 %
Pardos, 10,8% Negros, 3,6% Amarelos e 0,7% Indígenas. Destes, 5% dos autodeclarados brancos
afirmam sofrer discriminação, enquanto 38,7% dos estudantes pardos, 48,7% dos estudantes
autodeclarados pretos, 32,6% dos autodeclarados indígenas e 32,6% dos estudantes autodeclarados
amarelos relataram sofrer discriminação étnico-racial.A seguir, uma regressão múltipla foi
conduzida utilizando o escore do ENEM como variável dependente. A discriminação racial,
variável referente a estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI), e a interação entre
essas duas variáveis foram inseridas como variáveis independentes. Foi constatado que estudantes
pretos, pardos ou indígenas que relatam sofrer discriminação apresentam desempenho superior no
Enem em relação aqueles que relatam não sofrer discriminação. Já entre estudantes autodeclarados
como brancos e amarelos que relatam sofrer discriminação, verificou-se um desempenho
consideravelmente inferior ao daqueles que não relataram experiências de discriminação. Embora se
esperasse que participantes que relatavam discriminação apresentariam desempenho acadêmico
inferior, pelo menos pra autodeclarados PPI o revés fez-se verdadeiro. Estudos futuros poderão
examinar possíveis moderadores de tal desempenho acadêmico apesar da discriminação. É relevante
ainda notar que, apesar desse efeito, o desempenho médio de pretos, pardos e indígenas ainda
reflete as desigualdades do sistema educacional.
Agencia financiadora: Fundação Araucária

EDUCAÇÃO SEXUAL: PERCEPÇÕES DE ADOLESCENTES

Laura Aló Torres

Pouco se sabe sobre como os adolescentes planejam realizar suas experiências sexuais. Vê-se
também que os professores nas escolas estão pouco preparados para lidarem com o assunto da
sexualidade dos jovens e o diálogo entre pais e filhos sobre sexualidade ainda é um tabu. Dessa
forma, os adolescentes adquirem esses conhecimentos principalmente com amigos, revistas, filmes,
televisão e internet, e poucos com professores e profissionais de saúde. Continua essencial,
entretanto, o diálogo e debate com profissionais que podem esclarecer as dúvidas do juvenil e
ajudá-lo na prevenção de possíveis arrependimentos. Objetivos: Investigar quais são as percepções
dos adolescentes sobre a sexualidade e de quais recursos eles se utilizam para buscarem
informações acerca do tema. Método: O estudo foi realizado em uma escola pública do município
de São Paulo. Foram entregues autorizações a alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do
Ensino Médio que quisessem responder os questionários. No total foram devolvidas 81 autorizações
de permissão à pesquisa, número total de adolescentes participantes. Dentre estes, 54 são garotas e
27 são garotos, de 15 a 19 anos. Resultados: Embora a internet tenha sido a fonte de informação
mais citada, os jovens afirmam que os amigos são sua maior influência. Os amigos e a mídia se
inserem nesse contexto por serem “fontes fáceis”. A maioria dos jovens definiu a sexualidade como
sexo, embora não a resuma por completo. 48% dos jovens afirmaram que seguem as orientações
que recebem nas palestras, 15% falaram que não, 15% não recebem informação e há os que seguem
em parte as orientações (22%). A grande maioria dos jovens expressou que a escola seria um bom
ambiente para a discussão desses assuntos, reafirmando a necessidade do o conteúdo da sexualidade
ser abordado não só por professores de Biologia ou Ciências, mas pela escola como um todo.
Palavras-chave: educação sexual; adolescência; percepções; sexualidade.

ENEM: UM ESPAÇO REGULADOR DA QUALIDADE EDUCACIONAL

Ana Paula Batalha Ramos

O tema deste trabalho se remete a uma discussão atual no campo educacional e tem relação direta
com cotidiano das escolas, pois se dedica a pensar em que medida uma política pública de avaliação
movimenta processos de significação/definição de qualidade para/na Educação Básica. Inserido no
contexto de uma pesquisa de doutorado, tece reflexões a respeito das políticas de avaliação
endereçadas ao Ensino Médio, mais especificamente o Exame Nacional do Ensino Médio, após sua
mudança em 2009 e suas nuances de regulação/democratização de acesso ao Ensino Superior. Por
meio do diálogo com as teorizações do discurso (LACLAU,2001; MOUFFE,2003) e sob as lentes
do campo do currículo, as questões apresentadas aqui alinhavam três eixos de problematização: as
políticas de avaliação, políticas curriculares e a produção de uma cultura da performatividade. Ao
dialogar na pauta das políticas de currículo (BALL,2001; RAMOS, 2014) o texto defende a ideia de
que este exame sendo espaço regulador de sentidos qualidade e como corolário, atua na produção de
uma cultura de performatividade (BALL,2001; LOPES & LOPEZ, 2010) tanto das instituições de
Educação Básica, quanto dos atores que participam desta avaliação. A fixação contingente desta
cultura reconfigura sentidos de saberes escolares, de ação docente bem como, movimenta os
elementos que entram em jogo no momento de escolha do curso no Ensino Superior. Ao
desenvolver as reflexões anunciadas apresenta três seções: a primeira dedica-se a situar
historicamente o ENEM como política pública de avaliação associada a qualidade educacional. A
segunda seção inscreve este exame no contexto das políticas de currículo para realçar sua força
discursiva de produção de uma cultura performática nas escolas de Educação Básica. E por fim,
tece algumas considerações a respeito dos efeitos desta política no espaço escolar.
Palavras- chave: política de currículo; avaliação; ENEM; performatividade.

ENSINO DE PALAVRAS EM ESPANHOL COM USO DE SOFTWARE EDUCATIVO

Rosana Valinas Llausas
Melania Moroz

O ensino do espanhol se tornou de oferta obrigatória pela Lei 11.161, promulgada em 2005.
Considera-se que a Análise do Comportamento, tendo por base o modelo de equivalência de
estímulos, pode contribuir com sugestões valiosas. O presente Estudo teve por objetivo ensinar
leitura e escrita de 39 palavras com “J”, “LL” ou “Ñ”, acompanhadas do correspondente artigo
definido (el, la, los ou las) em espanhol, com uso do software MestreLibras. Participaram seis
alunos do ensino médio de escolas públicas. Foram ensinadas palavras ditadas, figuras e palavras
escritas. O procedimento foi dividido em quatro etapas: 1) avaliação do repertório prévio; 2) ensino
da palavra impressa e ditada; 3) reaplicação do pré-teste; 4) teste de generalização de palavras e
orações não ensinadas. Os resultados permitem concluir que o procedimento, com base no modelo
de relações de equivalência, foi eficaz para ensinar palavras com o correspondente artigo definido
em espanhol.

FORMAÇÃO DA HABILIDADE DE EXPLICAR: O QUE PENSAM OS PROFESSORES
DE HISTÓRIA?

Antonia Batista Marques

Essa investigação situa-se no cenário da discussão sobre o ensino e a aprendizagem para século
XXI, no contexto do Ensino Médio. A formação da habilidade de explicar em História pode
contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. Nessa área, a explicação envolve diferentes
estratégias de comunicação, interesses, necessidades e motivações dos alunos e do professor. Nessa
perspectiva, a explicação significa um processo cognitivo-afetivo mobilizando os saberes
apropriados pelos indivíduos para justificarem fatos ou acontecimentos. Tivemos como objetivo
estudar os processos de formação da habilidade de explicar Revolução Social nas aulas de História
no Ensino Médio. As questões de estudo foram: Como os professores definem a habilidade de
explicar em História? O que os professores pensam sobre a formação da habilidade de explicar fatos
e acontecimentos? O que os professores pensam sobre a importância dos alunos aprenderem a
explicar Revolução Social? Utilizamos a entrevista semiestruturada, como instrumento de coleta de
dados, com oito professores das redes federal e estadual, atuantes na disciplina História no Ensino
Médio. Recorremos à análise do discurso para analisar os dados. Obtivemos, no nível do discurso
dos professores, os resultados: a habilidade de explicar está mais ligada à explicação didática na
sala de aula, do que com a explicação no sentido epistemológico; preocupação com a compreensão
dos alunos a respeito dos conteúdos da história; não conhecimento sobre a estrutura das operações
da ação do aluno, acerca da formação das habilidades; os fatos e acontecimentos são explicados a
partir da opção teórica dos professores. Isso sinaliza que a formação da habilidade de explicar como
processo cognitivo-afetivo não está presente no discurso dos professores, mas que há possibilidades
para a organização do processo de ensino e aprendizagem, pautado na formação da habilidade de
explicar em História, contribuindo para o desenvolvimento pleno do aluno no Ensino Médio.
Palavras-chave: ensino médio; formação de habilidades; explicação; revolução social.

LEARNING DISABILITIES: AN OPERATIONALIZATION OF PSYCHOLINGUISTIC
PERSPECTIVE

Tânia Rocha
Diana Alves
Maria João Cardoso

The psycholinguistic perspective provides an useful conceptual framework to understand reading
and writing problems and their future consequences. According to this model children learn how to
read on the basis of the dynamic interaction between four processors: i) phonological, ii)
orthographic; iii) semantic; iv) contextual. This case presentation aims to illustrate the
operationalization of the psycholinguistic perspective in the assessment and intervention on learning
disabilities developed at the subunit of Learning Disabilities (LDU) of the Unit of Psychological
Intervention with Children and Adolescents of the Faculty of Psychology and Sciences of Education
of University of Porto. It consists of a description of the assessment and intervention with a 9 year
old male child, attending the 4th grade. This boy showed a low reading fluency and precision, as
well as difficulties in reading comprehension. Besides these difficulties, he made several spelling
errors, due to phonologic and phonema-graphema conversion difficulties. He also presented a
disorganized writing with poorly constructed sentences. Considering these difficulties, the
objectives of the intervention were designed as follows: 1) increase reading fluency and precision;
2) decrease the phonological errors and those linked to the automation of orthographic rules; 3)
promote the development of writing competencies.
Keywords: learning disabilities; psycholinguistic perspective; reading fluency.

LEARNING STYLES OF STUDENTS WITH ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY
DISORDER (ADHD)

David Yagil
Souzan Zoabi

Research on how students acquire new information, have found that learning will occur more
effectively, if teaching methods are adapted to the personal learning style of each student. The aim
of this study was to find which learning styles are favorite by students with attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD) compared to students that do not have this disorder. The research
basic assumption was that there are differences in the learning styles of students with ADHD in
comparison to students without ADHD. The subjects were 201 students from private high school in
the city of Nazareth, of which 97 boys (48% of the sample) and 104 girls (52% of the sample), all
Arab. 172 students without ADHD (86% of the students) and 29 students that have been
diagnosed as ADHD (14% of the students). We chose the model of felder & silverman (1988) that
classify four dimensions of learning styles: information processing process (active vs. reflective),
orientation (sensing vs. intuitive), progress toward understanding (sequential vs. global), and the
modality of the information (visual vs. verbal). We used ILS learning styles (solomon & felder,
1991) based on this model. Average score of global learning style of students with ADHD is
significantly higher than this score of students without ADHD. There were not any significant
differences between students with ADHD compared to students without ADHD on the other three
learning styles. We found that students with ADHD are more global learners. They tend to learn in
large jumps, absorbing material almost randomly without seeing connections and then suddenly
"getting it". They lack good sequential thinking abilities and they may have difficulties until they
have the whole picture. Even after they have it' they may be fuzzy about the details of the subject.
Key words: learning style; ADHD; ILS.

MİLİTARİSM İN TEXTBOOKS: A CHALLENGE FOR PSYCHOLOGY

Serdar M. Degirmencioglu

As a field, psychology has difficulty dealing with militarism and wars. Some psychologist and
branches of psychology (e.g., liberation psychology, community psychology) are committed to a set
of values that include prevention, social justice, individual and collective well-being. Wars and
militarism are clearly in contradiction with values. However, there is little interest in mainstream
psychology, particularly in the US, to offset the social influences of militarism and wars. Even more
surprising is the lack of interest in countering militarism in psychology textbooks.
The goal of this paper is to alert psychologists to militarism in psychology textbooks. First, several
examples of militarism in psychology textbooks are provided. Next, important examples of
militarism in the history of psychology are examined to highlight the way militarism has penetrated
mainstream psychology. First, a well-known textbook used in Testing and Measurement courses
across the world is examined as a case study: Psychological Testing and Assessment: An
Introduction to Tests and Measurement (Ronald Jay Cohen and Mark E. Swerdlik, 7th Int. ed.
Boston: MacGraw Hill, 2010). Next, other examples are examined to highlight militarism and other
biases. In the preface to Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Tests and
Measurement, Ronald Jay Cohen and Mark E. Swerdlik claim that their book is a success and
“coverage of many of the topics we first deemed to be essential in a measurement text is now
‘standard’ among measurement textbooks.” This textbook promotes militarism in various guises.
The worst example is a section titled, “Meet Dr. Eric A. Zillmer”, which has to with Guantanamo
and torture. The discussion focuses on ways in which CP can challenge the growing threat of
militarism in psychology. If psychology students use textbooks promoting militarism, either overtly
or covertly, psychology as a discipline will move closer to forces that are destructive for humans
and for the entire world. Community psychology has to recognize and address the fact that
psychology as a discipline have strong connections militarism and the war industry.
Keywords: textbooks; militarism; ethics.

O FUTURO ESTÁ LOGO ALI, ELPÍDIO: CORRELAÇÕES ENTRE AUTOEFICÁCIA
OCUPACIONAL E INTERESSES OCUPACIONAIS

Marilda Aparecida Dantas Graciola

Foi objetivo do presente trabalho analisar as correlações entre as percepções de crenças de
autoeficácia ocupacional de formação e interesses ocupacionais após uma intervenção focada na
exploração e no planejamento acadêmico/profissional em estudantes do ensino médio público. A
proposta dessa intervenção foi pautada na Teoria Social Cognitiva de Carreira que está voltada a
pesquisar, compreender, analisar, discutir e intervir no campo de desenvolvimento de carreira,
enfatizando os papéis dos pensamentos autorreferentes na motivação e no comportamento humano,
em especial as crenças de autoeficácia. A intervenção foi intermediada pelo livro O futuro está logo
ali, Elpídio – Entre nesta conversa sobre pensar o que vem adiante, cujo conteúdo, guiado por
questões, reflexões e busca de informações sobre o desenvolvimento de carreira do personagem
Elpídio, é que serviram de embasamento. Participaram 166 estudantes da 2ª série do ensino médio
de duas escolas públicas paulistas, divididos em dois grupos experimentais e dois grupos de
controle. Foram utilizados como materiais o livro citado e instrumentos de coleta de dados, sendo
estes: 1) questionários de caracterização; 2) escala de autoeficácia ocupacional de formação e
interesses ocupacionais; e 3) escala de autoeficácia na tomada de decisão de carreira. O
desenvolvimento da intervenção ocorreu durante um semestre letivo, de forma coletiva e em
encontros periódicos realizados nas salas de aula da própria escola e com apoio de professores. As
análises de correlações (Spearman) entre as crenças de autoeficácia ocupacional de formação e
interesses ocupacionais indicaram convergências entre as categorizações de ocupações para ambos
os grupos, sendo que o GE apresentou ampliação nas correlações. Os resultados encontrados estão
de acordo com o modelo teórico e trouxeram contribuições para propostas de intervenções com
estudantes do ensino médio de escolas públicas pautadas na Teoria Social Cognitiva de Carreira.

PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE UM CURSINHO SOBRE AS FUNÇÕES DO ENSINO
MÉDIO

Emilia Suitberta de Oliveira Trigueiro

O ensino médio é a etapa de ensino situada entre o ensino fundamental e o ensino superior, e tem
duração mínima de três anos. Este tornou-se obrigatório somente em 2009, mas no decorrer dos
anos acumulou desafios e contradições, sendo os principais o acesso dos alunos, que ainda não é
universal, a evasão que é muito grande e a baixa qualidade do ensino expressa nas avaliações. Neste
contexto a presente pesquisa objetiva analisar a percepção de alunos de um cursinho preparatório
para o vestibular sobre a importância de a escola os preparar para os objetivos do ensino médio
preconizados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), e contou com a
participação de 34 alunos de um cursinho da cidade de São Paulo- SP. Quando questionados sobre a
importância de a escola os preparar para os objetivos do ensino médio preconizados pela LDB, 97%
dos alunos considerou importante ou muito importante que a escola possa prepará-los para
prosseguir nos estudos, sendo este o aspecto com maior percentual de atribuição de importância,
seguido por aprimorar como pessoa humana (91%), compreender fundamentos científicotecnológicos (76%), preparar para o trabalho (73%). Quando os alunos foram questionados sobre
como a escola os preparou para estes aspectos, o ponto que os alunos se sentiram menos preparados
foi para o trabalho (85%), seguido de compreender os fundamentos científico-tecnológicos (82%),
prosseguir nos estudos (64%), aprimorar como pessoa humana (56%). Conclui-se que segundo a
percepção destes alunos, a escola brasileira de ensino médio não tem conseguido cumprir os
objetivos para ela propostos pela LDB.

PROPOSTA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Tatiely Pereira de Araújo
Jordana de Castro Balduino
Lueli Nogueira Duarte e Silva
Jéssica Larissa Ferrari Becker

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de orientação sexual para alunos do Ensino
Médio do Sistema Estadual de Ensino de forma a contemplar conteúdos da Biologia e Psicologia.
Este projeto foi desenvolvido a partir dos bolsistas e supervisores que compõem o programa PIBID
do curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, e está sendo efetivado no programa de
disciplinas Eletivas (disciplinas que visam a integração de alunos dos diferentes anos do Ensino
médio a partir da escolha de cada estudante) presente em um Colégio Estadual (CEPI - Centro de
Ensino em Período Integral) de Goiânia – GO. O objetivo geral, é apresentar todas as
“transformações” que ocorrem no corpo do ponto de vista biológico e psicológico no período da
adolescência, visando catalisar discussões e reflexões críticas sobre este assunto. Em relação aos
conteúdos da Biologia, a preocupação maior é esclarecer todas as dúvidas em questões como de
anatomia e fisiologia humana, métodos anticoncepcionais, DST e etc. Já do ponto de vista da
psicologia a partir da orientação psicanalítica, prioriza-se a discussão sobre o que é sexualidade e a
sua suposta dimensão normal/anormal a partir dos referenciais culturais; como a sexualidade é
vivenciada ao longo do desenvolvimento humano; e os processos de identificação e gêneros a partir
da construção social do aspecto feminino/masculino. A metodologia desenvolvida conta com rodas
de conversas, aulas expositivas, uso de filmes e vídeos, e a discussão de perguntas presentes na
“caixa de perguntas anônimas” situada na sala de aula. Os resultados prévios obtidos demonstram a
importância da disciplina para a informação à respeito da manifestação da sexualidade, assim como
as possibilidades de maior autonomia para vivencia-las. Recomenda-se para próximas experiências
que essa proposta de orientação sexual seja também discutida com professores, visto que os
mesmos lidam a todo instante com as dúvidas e angústias dos alunos frente a esta questão, tendo
suas opiniões e considerações grande peso nas decisões dos mesmos. Além disso, como foi possível
perceber nesta experiência, muitos professores assim como todos que compõe o ambiente escolar,
possuem dúvidas a respeito de como se dá a sexualidade humana tanto em seu aspeto biológico
quanto psicológico.
Palavras-chave: orientação sexual; ensino médio; adolescência.

REFLEXÕES SOBRE PRÁTICA DOCENTE: DISCURSO E SUA RELAÇÃO COM A
INDISCIPLINA ESCOLAR

Jeanny Meiry Sombra Silva

A complexidade do discurso em sala de aula o torna possível de análise sob diversas perspectivas.
Neste trabalho, se apresenta uma abordagem que se baseia no desenvolvimento dos estudos do
discurso e da argumentação; é uma abordagem que analisa a potencialidade do discurso do
professor como instrumento modificador das situações de conflito em sala de aula, notadamente,
nas questões relacionadas à indisciplina. Mais, especificamente, a partir dos sentidos construídos
em determinadas situações de interação verbal com alunos. A abordagem interacional em sala de
aula permite observar que os sentidos construídos, por meio da linguagem, dos modos de dizer e das
condições de produção dos discursos influenciam as ações dos interlocutores. A interatividade
supõe que todos no cenário escolar têm características que são percebidas pelos outros, de modo
que a forma como cada professor constrói a sua identidade profissional, tanto pela adoção de
métodos e práticas, quanto por suas “palavras”, sua maneira de se expressar, tudo isso exerce
grande influência em seus alunos. O estilo do professor tem a ver com seu comportamento, seu
ethos. O ethos é por natureza um comportamento que, como tal, articula verbal e não verbal,
provocando nos destinatários efeitos multissensoriais. Este trabalho apresenta os resultados de uma
pesquisa de Mestrado cujo objetivo era investigar em que medida o discurso e o comportamento
(ethos) do professor podem influenciar em situações de conflito em sala de aula. Utilizou-se como
abordagem metodológica a análise qualitativa de pesquisa. A pesquisa foi realizada com dez
professores do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino de São Paulo e os resultados fornecem
pistas para refletir no discurso e seu impacto nas relações interpessoais entre professor e aluno.
Palavras-chave: interação professor aluno; discurso; conflito.

RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC STRESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
OF STUDENTS WHO PREPARE FOR COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION IN THE
VIEW OF RESILIENCE

Zuliang-Xu Ruilin-Wu

In China, more than 9 million students attend the college entrance examination each year. Academic
achievement has been regarded as the most important admission indicator. So is pay high attentions
by schools, teachers as well as parents. The study is the main source of mental pressure, especially
for those students who will prepare for college entrance examination. Therefore, research on
relationship between academic stress and academic achievement of this group is with high pratical
valuable. In addition, with the development of positive psychology, resilience as the core concept of
positive psychological quality has been paid more attention, it focuses on the good adaption of
people when put under pressure and setbacks, the fruits of research on resilience are of certain
realistic significance to the improvement of people’s compressive ability and academic achievement
level. The instruments used in this study consist of the following questionnaires: (1)Health Kids
Resilience Assessment(Chinese revised edition) and (2) Middle school students academic stress
scale. Participants of the investigation were 800 students, who are grade 3 from Maotanchang high
school, knows as “Asian college entrance examination factory” and another school in Anhui
province. 40 participants were selected for in-depth interview, and the data were coded. We get
three tests scores on different time point as the academic index. The results are as follows:(1)
Family factors as the protective factors of resilience, have positive effect on resilience of candidates
for college entrance examination. (2)Academic stress and resilience are predictors of academic
achievement. (3)Resilience plays a moderating role between academic stress and academic
achievement, but the moderating effect of different dimensions cannot be done in parallel. Through
the analysis of the results, the adverse impacts caused by external pressure on academic
achievement can be alleviated, via promoting students resilience. Especially the effects of family
factors, self-efficacy dimension are obvious. The study deeply explored the role of resilience
between academic stress and academic achievement, which enriched the theory of resilience and
provided quantitative data on the resilience of each dimension in the relationship between academic
stress and academic achievement. And current studies make it is easy to understand why the
students of Maotanchang middle high school get big success on the college entrance examination. It
also can give some enlightenment to educators on how to make effective adjustments on the
psychological development of the students.
Keywords: resilience; academic stress; academic achievement.

RESEARCH AND ADVOCACY COMBİNED:
PRODUCİNG DOCUMENTARİES İN THE SERVİCE OF PSYCHOLOGY
Serdar M. Değirmencioğlu
Scientific research invariably misses something – the whole person. Most researchers want a bit of
the participant and no further contact. Such tendencies can be counterbalanced by documenting the
lives of young people in a given time and context, particularly in schools. However, such efforts are
often filtered out by disciplinary boundaries and the excessive emphasis on journal publications.
Another barrier is the counter-productive tendency among researchers to prefer a single
methodology. If researchers are dedicated to understanding young people, any methodology that
serves the purpose is useful. Thick description is often a hotbed for future research. Documentaries
are ideal for thick description and advocacy. This paper draws on “3 Hours” (a documentary that
follows six youth for a year as they take the university entrance exam in Turkey; 11 minutes) and
“My Child” (a documentary that tells the stories of parents of lesbian, gay, bisexual, trans-gender
individuals in Turkey; 83 minutes). The films received critical acclaim and the media coverage
indicated a clear need for these films. Many educators used these films in their classes. In both of
these films, the central characters intimately share their experiences with the viewer, allowing the
viewer to capture a fuller story. These two films, directed by the same person, served very different
needs and attracted very different audiences. “3 Hours” led viewers to question the university
entrance exam. “My Child” led viewers not only to discuss what it means to be parents, family, and
activists in this conservative, homophobic, and trans-phobic society, but also to face personal
biases.
Keywords: documentary; homophoby; ethics.

VIVÊNCIAS DE ADOLESCENTES DO PRÉ-VESTIBULAR: UM ESTUDO DA
PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Fernanda Pereira Medeiros
Vera Lucia Trevisan de Souza

A presente pesquisa-intervenção visa investigar de que modo os adolescentes tem vivenciado o
período pré-vestibular a partir de interações que estabelecem na escola. Para tal assume-se os
pressupostos teóricos metodológicos da Psicologia Histórico-cultural, sobretudo os de Vigotski. Os
adolescentes de classe média são expostos a dois tipos de pressão nesta etapa de escolarização: uma
é a exigência de que, por volta dos 17 anos, escolham uma carreira para o resto de sua vida e, a
outra é a cobrança da família e das instituições em que estudam para que sejam aprovadas em
universidades de primeira linha, preferencialmente públicas, e, portanto, com acirrada concorrência.
Isso, não raras vezes, resulta em choros convulsivos, relatos de desespero, tristeza e angústia, destes
jovens nas salas dos orientadores educacionais, que são muitas vezes psicólogos. Acredita-se que
um dos papéis do Psicólogo na escola seja o de promover situações sociais de desenvolvimento que
favoreçam vivências que possibilitem a estes adolescentes reconfigurar os significados e atribuir
novos sentidos a esta etapa de seu processo escolar. A construção dos dados será realizada em
encontros semanais com alunos do terceiro ano do Ensino Médio, em uma escola particular, de uma
cidade do interior de São Paulo, que serão mediados pelo uso de diversas expressões artísticas, tais
como: poesias, filmes, imagens, contos, as quais denominamos de materialidades mediadoras. Estas
serão escolhidas intencionalmente e tem como objetivo favorecer a expressão dos jovens sobre o
modo como percebem a escola, como compreendem o período de preparação para o ingresso no
ensino superior e quais sentidos e significações estabelecem entre o conteúdo escolar e a sua
formação enquanto sujeito em desenvolvimento. Todos os dados serão gravados e transcritos em
um diário de campo. Espera-se como resultado compreender o modo como esses jovens vivenciam
o período pré-vestibular e favorecer a ressignificação desse momento de escolhas de vida.

VOCÊ É UM HOMEM OU É UM RATO?: DISCUTINDO MEDIAÇÃO DE CONTEÚDO
EM SALA DE AULA

Daniel Caldeira de Melo
Camila Turati Pessoa

Este trabalho visa apresentar um recurso didático, a história em quadrinhos, como instrumento de
mediação de conteúdo em sala de aula. Compreendendo a importância de se discutir diversos
conteúdos no ensino médio, elegemos aqui o período relativo ao Holocausto para pensarmos formas
de apresentação e discussão desta temática na disciplina de História, pensando as maneiras do
psicólogo participar da elaboração de conteúdos para uso em sala de aula. O recurso eleito para se
abordar em sala de aula a complexidade que foi a perseguição aos judeus na Alemanha sob o
governo de Hitler é um Graphic Novel, isto é, um livro de arte seqüencial semelhante à prosa,
porém no formato de história em quadrinhos. É utilizada a história em quadrinhos Maus de Art
Spiegelman como objeto de estudo. A história em quadrinho é um relato oral das vivências em
Auschwitz do pai do autor representando em quadrinhos, formato bastante popular para o público
juvenil. Portanto, caracteriza-se como recurso didático intermediário ao diálogo com alunos de
ensino médio. Seu uso em sala de aula passa tanto pela análise de conteúdo da obra como do estilo
de desenho e recursos de representação dos grupos sociais atuantes no evento que culminou com o
Holocausto. Dentro dessa lógica pretende-se abordar a diversidade de pensamento e multiplicidade
de valores que estão imbuídas os diversos atores participantes deste contexto: seja como atuantes no
calor do momento, seja como aqueles que vão reescrever essa história, seja como aqueles que vão
transmitir os acontecimentos. Desta forma, entendemos que o psicólogo pode auxiliar nas maneiras
pelas quais o professor pode construir com os alunos modos de apropriação do conteúdo, mediando
intencionalmente, além do conteúdo histórico – como é o caso do trabalho aqui apresentado – mas
também da construção do pensamento crítico pelo aluno.

ENSINO SUPERIOR

A CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO BIOGRÁFICO PARA FORMAÇÃO INTEGRAL DE
UNIVERSITÁRIOS NO CONTEXTO ATUAL
Silvia Regina Brandão

Os processos formativos na sociedade hodierna acontecem em meio a movimentos de
descentralização e desinstitucionalização (DELORY-MOMBERGER, 2008) e às demandas de
autonomia e responsabilidade do sujeito na condução de sua trajetória profissional. A subjetivização
dos percursos e a multiplicação e/ou fragmentação dos espaços sociais favorecem pluralidade de
referenciais e fragilização dos vínculos de pertença, tornando o processo de constituição da
identidade um desafio a ser enfrentando em meio à instabilidade de mudanças contínuas
(LIPOVETSKY, 2011). Nesse contexto, verifica-se a necessidade de metodologias que promovam a
constituição da identidade de universitários em formação, de modo a prepará-los para enfrentar as
demandas profissionais e afetivas próprias da vida adulta. É possível verificar a contribuição que a
metodologia da história de vida, utilizada durante aulas do curso de Moda da Faculdade Santa
Marcelina (São Paulo), oferece para a descoberta e apropriação de si facilitando processos de
individualização. Ao mesmo tempo, o trabalho biográfico favorece a percepção de si no nível
interpessoal, promove a identificação de vínculos de pertença na história e no momento presente,
propiciando assim a expressão de si, de valores singulares por meio de processos criativos. A
memória e a experiência pessoal tornam-se instrumentos de apropriação de si e fonte de referências
para construção da identidade e do trabalho criativo, recursos fundamentais para o diálogo com as
lógicas plurais do contexto atual.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PSICOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
NO BRASIL
Diva Lúcia Gautério Conde

Breve história do ensino de Psicologia na educação básica brasileira. As Diretrizes Curriculares da
Psicologia/2011. Um projeto político-pedagógico possível para a licenciatura em Psicologia.
Espaços de trabalho para os professores de Psicologia. A relevância do ensino de ciências humanas
e sociais na educação de jovens. Objetivos: Apresentar a estreita relação entre Psicologia e
Educação através do ensino de Psicologia na educação secundária brasileira. Afirmar as bases legais
para a formação de professores de Psicologia. Discutir a composição de projetos político
pedagógicos e sua estruturação. Divulgar espaços de ensino e aprendizagem da Psicologia na
educação básica. Propor o debate sobre a relevância do ensino de Psicologia, enquanto ciência
humana, na educação básica brasileira. Público-alvo: Coordenadores de cursos de Psicologia;
Professores e Estudantes de Psicologia. Metodologia: Serão realizadas exposições orais dialogadas,
centradas em um amplo conjunto de informações, com a estimulação à participação ativa dos
cursistas.
Palavras-chave: ensino de psicologia; educação de jovens; diretrizes curriculares da
psicologia/2011.

A PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR: SUBJETIVIDADES NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

Ester Modesto
Helena de Ornellas Sivieri Pereira

O presente estudo configura-se em uma pesquisa de Mestrado em Educação da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, que tem como arcabouço teórico a abordagem psicológica na
corrente filosófica materialista Histórico-Cultural. Essa abordagem está fundamentada nos estudos
desenvolvidos por Luria (1986); Leontiev (1978), e Vygotsky (2000a, 2000b), os quais acrescentam
trabalhos em áreas diversas como a Lingüística, a Psicologia, a Pedagogia e a Neurologia. Enfatiza
essa linha de pesquisa, que a compreensão dos sujeitos parte do principio do qual o particular é
considerado em sua totalidade social, e em fenômenos a partir de acontecimentos. Em estudo
bibliográfico, foi possível levantar algumas indagações relacionadas ao trabalho docente, à
formação de professores e a constituição de subjetividades. Junto a outros autores que dialogam
com a perspectiva Histórico-Cultural, e seguindo o princípio dialético, esta investigação constitui
em identificar as relações que o professor do ensino superior estabelece entre as competências
profissionais da docência e suas competências pessoais. A metodologia é qualitativa, devido seu
caráter exploratório interessando-se pelo processo de como diferentes professores dão sentido às
suas vidas e profissão. A pesquisa fundamentar-se-á em Histórias de Vidas, enfocando atividades
ou acontecimentos que fizeram parte do percurso profissional de seis profissionais docentes, em
como se tornaram os professores que são hoje, e como atuam em seu âmbito profissional
desenvolvendo competências específicas da docência. Com um significado maior, de vital
importância, as entrevistas de história de vida, têm como propósito que os professores consigam
esclarecer se e como fazem essa relação, apresentando quais as influências que recebem e
receberam, com vistas a um maior conhecimento de si e consequente benefício para sua atuação
profissional.
Palavras-chave: histórico cultural; subjetividades; formação de professores.

A RELAÇÃO DE ESCUTA NA SALA DE AULA DE UM CURSO SUPERIOR

Rejane Afonso Burgos

A escuta foi aqui escolhida como tema central no que se refere à formação do pedagogo na relação
de ensino/aprendizagem. Escutar no seu sentido mais simples é ouvir com atenção e é nesse sentido
que CERQUEIRA, T. C., 2006, diz que a escuta sensível do professor é essencial para que o mesmo
possa ajudar o aluno a reconhecer-se como construtor de seu conhecimento. O presente trabalho foi
realizado no curso de Pós-graduação em Psicopedagogia, do Centro Universitário de Patos de
Minas – UNIPAM, o qual tinha como propósito a elaboração de um projeto de intervenção. O
objetivo consistiu em fazer um levantamento da necessidade ou não de uma intervenção
psicopedagógica em uma instituição. Para isso foi escolhida uma instituição de ensino superior, 5º
período do curso de Pedagogia. Foram realizadas entrevistas com a coordenação do curso, avaliação
dos planos de ensino, observações em sala de aula, questionário com alunas e pesquisa
bibliográfica. Diante desses procedimentos verificou-se a necessidade de intervenção com relação
ao tema escuta, pois se percebeu uma grande movimentação e muita conversa paralela enquanto o
professor ministrava o conteúdo. O projeto foi elaborado com o objetivo de trabalhar a importância
da escuta enquanto aluno em formação de pedagogo; mostrar como o aluno de pedagogia está
realizando a escuta em sala de aula; apontar melhorias para uma boa formação profissional e
identificar os aspectos que dificultam a escuta tanto do aluno quanto do professor. A expectativa
com relação ao projeto de intervenção é de que poderemos chegar a lugares não planejados a priori,
logo, de certa forma, temos o caminho de entrada, mas não sabemos como vai terminar. O começo é
dado justamente pelo projeto. Entretanto, a surpresa devida ao como as coisas vão se arranjar é
inevitável. Neste caso, a abertura e a perplexidade são traços definitivos desta prática.
Palavras-chave: escuta; pedagogo; psicopedagogia.

ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES SURDOS NO ENSINO SUPERIOR

Noemi Nascimento Ansay

Este trabalho apresenta um recorte da dissertação de mestrado concluída no ano de 2009,
desenvolvida no Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. O objeto a ser
investigado foi a trajetória escolar de estudantes surdos e a sua relação com o acesso e permanência
desse alunado no Ensino Superior. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sujeitos
surdos que frequentavam no momento da pesquisa as universidades de Curitiba. Partindo das
entrevistas com os estudantes surdos extraímos os seguintes eixos temáticos: I) Caracterização dos
sujeitos-interlocutores da pesquisa, suas representações sobre a surdez e o papel exercido pela
família em sua trajetória educacional II) Ensino comum ou especial, frequentado pelos alunos
participantes da pesquisa III) Ingresso e permanência do aluno surdo no Ensino Superior.
Analisando a trajetória dos estudantes surdos encontramos diferentes aspectos relacionados ao
avanço escolar dos mesmos. Entre eles podemos citar: mudanças na legislação, participação dos
surdos em pesquisas e movimentos políticos-pedagógicos, participação da família, mudanças
atitudinais nas relações interpessoais relacionadas aos professores e colegas, o uso de recursos
visuais adequados nas práticas pedagógicas inclusivas.
Palavras-chave: inclusão de surdos na universidade; surdos no ensino superior; políticas de
inclusão no ensino superior.

ACOLHIMENTO DO ALUNO: INTERVENÇÃO NOS PROCESSOS DE INSERÇÃO E DE
APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE

Soely Aparecida Jorge Polydoro

Diante da necessidade de se criar condições mais favoráveis à aprendizagem do estudante no ensino
superior, especialmente dos ingressantes, e considerando que as investigações na área referem que o
sucesso acadêmico não é completamente explicado por suas capacidades e habilidades, pretende-se
apresentar a experiência de promoção de autorregulação para a aprendizagem desenvolvida em uma
instituição pública de ensino superior em parceria com o Serviço de Apoio ao Estudante. A partir da
perspectiva da teoria social cognitiva, o programa de intervenção “Cartas do Gervásio ao Seu
Umbigo: comprometer com o estudar na educação superior” (Rosário, Núñez, & González-Pienda,
2012) tem sido conduzido por meio de oficinas presenciais e de disciplina eletiva na modalidade
híbrida. Este é um programa que, organizado em torno das cartas escritas pelo Gervásio sobre suas
experiências, dificuldades e êxitos como aluno ingressante, que visa promover a autorregulação dos
estudantes em direção a uma abordagem mais profunda e autônoma da aprendizagem. Além da
exposição da intervenção propriamente dita, serão apresentados resultados das investigações
voltadas para a avaliação da eficácia do programa.

ADAPTAÇÃO À UNIVERSIDADE EM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA DA UFMG

Erika Lourenço

O aumento das instituições de ensino superior no país e do poder aquisitivo da população tem
possibilitado uma maior inserção do brasileiro no contexto universitário. Junto a isso percebemos
também um acréscimo dos níveis de evasão e trocas de curso. Diante dessa perspectiva, parece-nos
que a obtenção de um maior conhecimento sobre os fatores de ajuste e desajuste à adaptação
universitária facilitaria a tomada de ações preventivas acerca desses fenômenos. A presente
pesquisa teve por objetivo investigar o processo de adaptação à Universidade em estudantes de
Psicologia da UFMG. A coleta de dados se deu através da leitura dos diários de bordo produzidos
por estudantes do primeiro e segundo períodos de Psicologia em duas disciplinas obrigatórias do
curso. Buscou-se identificar indicadores de adaptação e de desajuste ao ingresso na Universidade
por meio da escrita dos estudantes. Os estudantes que desenvolveram o diário de bordo foram
convidados a permitir o acesso dos pesquisadores aos mesmos. Obtidas as permissões, os diários
foram lidos e uma amostra representativa selecionada. Essa amostra foi submetida a uma segunda
leitura destinada à seleção dos trechos indicativos de fatores de adaptação e desadaptação à
Universidade. Após a seleção dos trechos, estes foram submetidos à categorização e à interpretação
por meio da técnica de Análise de Conteúdo. Os fatores de adaptação e desadaptação encontrados
na escrita dos alunos foram distribuídos nas seguintes categorias: administração do tempo;
ambientes e aulas virtuais; dificuldades; dinâmica das aulas; expectativas iniciais; grupos de pares;
interesse/desinteresse prévio por determinadas matérias/tópicos; o ambiente da universidade;
percepções acerca da experiência universitária; proatividade do aluno; relação professor-aluno;
trabalho e estudo; transição escola-universidade. Cabe ressaltar que as categorias encontradas estão
de acordo com aquelas descritas pela literatura.
Palavras-chave: adaptação à universidade; formação em psicologia; Psicologia.
Financiamento: CAPES – Bolsa Jovens Talentos de Iniciação Científica

APRENDENDO COM O ESTÁGIO EM DOCÊNCIA: A CONSTRUÇÃO DE UMA
PARCERIA

Larice Santos Silva
Anabela Almeida Costa e Santos Peretta

Em concordância com a Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010 instituída pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o estágio em docência é um componente
curricular obrigatório a todos os bolsistas desta instituição. Comparece no Art. 18. deste documento
que “o estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a
preparação para a docência, e a qualificação do ensino de graduação sendo obrigatório para todos os
bolsistas do Programa de Demanda Social”. Este relato tem o objetivo de contar sobre as formas
que vêm sendo construídas, por uma mestranda e uma docente, na efetivação do estágio em
docência, de modo a valorizar esta experiência como importante oportunidade de formação para
todos os envolvidos no processo. Esse estágio em docência está sendo realizado na disciplina de
Psicologia Escolar I, oferecida no 6° período da graduação em Psicologia da Universidade Federal
de Uberlândia, com carga horária de 60 horas divididas em 4 horas/aula semanais. Foram realizados
três encontros antes do início do semestre letivo com o intuito de pensar como seria a disciplina,
quais eram as expectativas, uma vez que o estágio em docência era um lugar inédito tanto para a
docente quanto para a mestranda. Esses encontros nos ajudaram a inaugurar o entendimento de que
o estágio em docência é uma oportunidade ímpar de aprendizagem. Neste momento inicial a
docente titular da disciplina apresentou à mestranda os lugares pelos quais costumava percorrer no
que tange à perspectiva teórica e aos critérios avaliativos. De tal modo, foi discutido como seria a
condução da disciplina e quais seriam os recursos pedagógicos adotados. Ficou acordado que a
mestranda estaria presente em todas as aulas, ficaria responsável por 16 horas/aula, participaria da
organização do cronograma e dos critérios avaliativos. Ao início do semestre letivo foi discutido
com os alunos quais os principais interesses da turma sobre a dimensão educativa. A partir disso, foi
construído um cronograma que congregava o interesse dos alunos sobre temáticas específicas; a
seleção de textos sugeridos pela mestranda; entrevistas com psicólogos escolares/educacionais; a
exibição de um documentário; e a confecção de projetos de intervenção em contexto escolar. É
válido destacar que nesta disciplina há um comprometimento por parte da docente no sentido de
abarcar o que comparece na ementa da disciplina que é imprescindível que aluno aprenda. Além
disso, as estratégias por ela utilizadas inspiram e servem de base para a atuação da mestranda, que
até então nunca tinha estado em sala de aula como protagonista. Para a preparação das aulas são
realizados encontros semanais fora do horário da disciplina, que nos ajudam a organizar os
conteúdos a serem ministrados, discutir prioridades, apropriação da teoria e percurso da turma. A
experiência em sala de aula e as discussões que nela ocorrem tem auxiliado a mestranda a pensar
sobre sua pesquisa de mestrado. O estágio em docência, tem se estabelecido como um lugar
precioso de relações horizontais e de aprendizado constante que auxiliam a formação pessoal e
profissional da mestranda e da docente.

AUTORREGULAÇÃO E ABORDAGENS: EFEITOS DE UM PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO PARA UNIVERSITÁRIOS

Adriane Martins Soares Pelissoni
Mariana Coralina do Carmo
Soely Aparecida Jorge Polydoro
Marilda Aparecida Dantas Graciola
Eduarla Resende Videira Emílio

O conceito de autorregulação da aprendizagem indica um processo ativo no qual os estudantes
monitoram e regulam suas cognições, motivações e comportamentos com o intuito de alcançar um
objetivo. As abordagens à aprendizagem caracterizam os aspectos motivacionais e cognitivos dos
estudantes frente às suas tarefas acadêmicas, sendo possíveis duas formas gerais de abordar a
aprendizagem: a abordagem superficial e a abordagem profunda. Ambos os conceitos são
condizentes com a literatura recente que enfatiza o papel ativo do estudante na construção do
conhecimento. Nesta perspectiva, objetivou-se analisar as percepções de universitários quanto aos
seus processos autorregulatórios e às suas abordagens de aprendizagem, antes e após a participação
em um programa de intervenção, oferecido na forma de disciplina eletiva com duas horas semanais
presenciais e 2 horas em atividades on-line. Nessa disciplina, desenvolvida durante um semestre,
foram discutidas temáticas como: integração no ensino superior, anotações e preparação para
provas. Ademais, também foram analisadas as percepções dos universitários que não participaram
desta disciplina. A amostra foi constituída por 139 estudantes de uma universidade pública, sendo
109 do grupo experimental e 30 do grupo controle, com idade média de 22,40 anos. Para a medida
das variáveis foram utilizados dois instrumentos aplicados no pré e pós-teste: o Inventário de
Processos de Autorregulação da Aprendizagem e o Inventário de Enfoques de Aprendizagem. Com
base na estatística descritiva e inferencial, identificou-se no grupo experimental um aumento
significativo no uso de processos autorregulatórios e da abordagem profunda. Por sua vez, não foi
observada mudança significativa no escore da abordagem superficial. No que se refere ao grupo
controle, notou-se uma elevação do escore da autorregulação, da abordagem superficial e da
abordagem profunda, todavia essas mudanças não foram significativas. Conclui-se que a disciplina
auxiliou os estudantes a autorregularem a sua aprendizagem; e, do mesmo modo, estimulou a
desenvolverem abordagens profundas.

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM EM UNIVERSIDADES CORPORATIVAS

Rodrigo Guilhen e Silva

As universidades corporativas ganham cada vez mais espaço no Brasil. A necessidade de preservar
a cultura organizacional e qualificar os trabalhadores nas diversas funções a serem exercidas nas
organizações estimulou o mercado a desenvolver esse modelo de educação empresarial que, apesar
de apresentar diferenças em relação ao modelo de universidade tradicional, recebe nomenclatura
semelhante. Uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração (FIA) realizada em 2012 com
uma amostra de 60 empresas identificou aspetos das universidades corporativas que podem ser
aperfeiçoados. Por exemplo, os mecanismos para avaliar aprendizagem ainda são frágeis e não
refletem com fidedignidade o nível de aprendizado alcançado pelos participantes. Com intuito de
refletir sobre essa dificuldade foram entrevistados quatro profissionais que trabalham
desenvolvendo conteúdo e atuando em universidades corporativas, três analistas e um coordenador.
Todos os entrevistados consideram positiva a liberdade que têm para desenvolver os cursos conteúdo, tempo de duração e modelo de avaliação, contudo os três analistas afirmaram que nem
sempre conseguem tanta adesão dos trabalhadores e que é difícil avaliar o nível de aprendizagem
dos participantes com as tradicionais estratégias / modelos de avaliações de treinamento usualmente
utilizadas nas organizações. Se por um lado o estilo mais flexível das universidades corporativas
garantem maior liberdade no desenvolvimento dos processos educacionais, por outro dificulta a
implementação de modelos de avaliações de aprendizagem e controle de frequência mais efetivos.
Torna-se relevante a realização de mais estudos que se proponham a investigar novos modelos de
avaliação de aprendizagem que não impliquem em uma redução de autonomia na construção dos
programas.

BRINCANDO NA CLÍNICA... VAI... VAI... VAI ... COMEÇAR A BRINCADEIRA

Rejane Afonso Burgos

O brincar é a principal forma de expressão das crianças. Diante da demanda de atendimento de
crianças em um Serviço-Escola de Psicologia e da importância das brincadeiras nos atendimentos é
que nasceu a ideia do projeto de extensão “Brincando na clínica... Vai... Vai... Vai ... começar a
brincadeira”. O propósito deste trabalho foi apresentar aos alunos do curso de Psicologia do Centro
Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, os diversos recursos oferecidos pelo Serviço-Escola
deste Centro Universitário, com o intuito não apenas de apresentar tais recursos, mas também de
colocar estes alunos para brincar e conhecer os recursos para eles disponibilizados enfatizando a
importância dos jogos e brincadeiras nas diversas áreas e contextos da Psicologia, além de,
oportunizar um maior conhecimento dos recursos a serem utilizados nos atendimentos. Os objetivos
foram: capacitar o aluno no manuseio dos recursos materiais existentes no Serviço-Escola, tanto
para os atendimentos clínicos quanto como instrumentos para a prática nas áreas escolar e
educacional e organizacional; desenvolver a criatividade a habilidade de preparar Oficinas. Gilles
Brougère fala sobre as características do jogo e diz que ele se inscreve num sistema de significações
que nos leva, por exemplo, a interpretar como brincar, em função da imagem que temos dessa
atividade. Os participantes foram divididos em grupos para jogarem entre si, e com isso conhecer a
finalidade de cada jogo e experienciá-lo. Foi aberto um espaço para que pudessem discutir sobre a
atividade, o que sentiram jogando, e quais foram as estratégias utilizadas para participarem do
mesmo.
Palavras-chave: brincar; serviço-escola; formação profissional.

CENTRO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO: PRÁTICAS E PESQUISA
EM PSICOLOGIA

Miriam Aparecida Graciano de Souza Pan
Norma da Luz Ferrarini

O Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia e Educação da Universidade Federal do Paraná
(CEAPPE) atua no campo da Psicologia Educacional do Ensino Superior desde 2005, com a
implantação das políticas diferenciadas de acesso e permanência na instituição. Dentre seus projetos
encontram-se o PermaneSENDO: intervenção da Psicologia nas Políticas de Permanência na
Universidade, e o Projeto SER: o Ser e o Fazer na Universidade, ambos atuando sobre os processos
de subjetivação implicados nas práticas de formação dos estudantes universitários, objeto de
discussão desse trabalho. Com metodologia de pesquisa-intervenção convergentes em seus
fundamentos, utilizam-se de grupos de discussão, oficinas, rodas de conversa e serviço de plantão
institucional que já atendeu mais de 300 estudantes de graduação nos últimos 4 anos, e formou 40
estudantes em pesquisa e extensão nesse campo. Os projetos levantaram as seguintes problemáticas
: a formação do psicólogo; políticas afirmativas e produção de subjetividade em universitários
afrobrasileiros, indígenas e com fragilidade socioeconômica, a maioria jovens de primeira geração;
evasão universitária; políticas de permanência e políticas de identidade; letramento acadêmico e
produção de subjetividade; preconceito; e os princípios e fundamentos das práticas psicológicas
nesse nível de ensino. Os resultados apontam para o choque no processo de transição à cultura
acadêmica e seus efeitos subjetivos, vividos e sentidos como decorrentes de experiências de
formação deficitárias nos níveis anteriores de ensino. Com base no depoimento dos estudantes, o
sofrimento em relação ao fracasso está presente de uma forma individualizada e silenciosa,
estendendo-se à socialização e adaptação ao ambiente acadêmico. Ações interventivas priorizam o
acolhimento à demanda do estudante, incentivando uma transformação das suas relações com a vida
acadêmica, bem como das políticas institucionais, a fim de criar condições concretas que
incentivem a permanência do estudante, reduzindo as possibilidades de abandono.
Palavras-chave: formação universitária; psicologia educacional; ensino superior; subjetividade;
prática psicológica.

CONCEPÇÃO DE DEFICIÊNCIA: UM ESTUDO SOBRE OS POSICIONAMENTOS DE
UNIVERSITÁRIOS

Beatriz Marques de Mattos
Lucia Pereira Leite

Para psicologia histórico-cultural, o desenvolvimento psíquico do homem se constitui a partir da
apropriação dos significados compartilhados nas relações sociais que se engendram em
comunidades culturais. Nessa direção, a formação dos conceitos ocorre por intermédio da
linguagem e dos signos sociais. A concepção de deficiência transitou por diferentes períodos e foi
atribuída a distintas causas. Ainda hoje, observa-se o conceito como desvio e, consequentemente, a
adoção do rótulo de deficiente aos sujeitos que se encontram nessa condição. O estigma produzido
nas redes de significados atua como controle social, pois a partir dessa marca se valoriza
positivamente o normal, em detrimento do anormal. A universidade enquanto instituição social deve
propagar ações inclusivas, dentre elas às destinadas as pessoas com deficiência. Atualmente, se
constatam inúmeras conquistas em termos normativos, porém ações excludentes são comuns nos
espaços da sociedade, localizando a deficiência no organismo que a apresenta, desconsiderando a
necessidade de ajustes no contexto sociocultural. Esta pesquisa objetivou identificar e analisar como
universitários se posicionam diante de enunciados que retratam diferentes concepções de
deficiência. Participaram da pesquisa 1472 graduandos de uma universidade pública do estado de
São Paulo. Os dados foram coletados por meio da aplicação da Escala Concepções de Deficiência
(ECD) pelo uso de um formulário, disponibilizado on-line na rede interna da Universidade. Em
síntese, os resultados indicaram a tendência em concordar com enunciados correspondentes a uma
concepção social da deficiência. Entretanto, podem-se observar resquícios de posicionamentos que
localizam no organismo a condição de deficiência e/ou a eventos metafísicos. Isso demonstra a
relevância de se promover ações que visam ampliar o diálogo sobre o fenômeno da deficiência, a
fim de eliminar o preconceito presente nos discursos e nas atitudes frente a essa população, com
vistas ao reconhecimento da diversidade humana e do aumento da participação desse segmento nas
diversas instâncias da sociedade
Palavras-chave: universidade; concepção; pessoas com deficiência; escala; inclusão.
Agencia financiadora: FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
processo 2014/16138-4.

CONTRIBUIÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR: ATUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR

Carolina Montanieri Russi do Nascimento
Elvira Aparecida Simões de Araujo

O estudo das habilidades sociais é relevante pelo impacto que as interações entre pessoas
promovem sobre o desenvolvimento humano nos mais variados contextos. O contexto profissional
ainda é uma área que prescinde de maiores estudos no campo das Habilidades Sociais e este
trabalho é parte de ações nessa direção, ampliar o conhecimento e propor intervenções que
promovam melhores habilidades sociais profissionais. O objetivo deste trabalho foi avaliar as
habilidades sociais de estudantes de medicina. Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter
quantitativo, numa Instituição de Ensino Superior do interior do Estado de São Paulo. Procedeu-se a
avaliação de estudantes matriculados no quarto ano, escolhido por anteceder as atividades do
Internato, momento do curso que requererá maior intensificação de trabalho com pessoas. Dos 81
alunos matriculados no quarto ano de graduação, a amostra foi de 31 participantes, que
responderam ao Inventário de Habilidades Sociais – Del Prette, após aprovação em Comitê de Ética
e respeito aos procedimentos éticos. Os resultados apontaram que 45% dos participantes
apresentaram um repertório bastante elaborado e acima da média; 6,5% com repertório mediano;
16% com repertório abaixo da média e 32,5% com déficits nas habilidades sociais. Se somadas as
classificações de repertório abaixo da média e de déficits nas habilidades sociais tem-se 48,5% de
participantes. Dos cinco fatores avaliados quatro foram classificados como de maiores déficits
(Enfrentamento e autoafirmação com risco; Autoafirmação na expressão de sentimento positivo;
Conversação e desenvoltura social; Autocontrole da agressividade). Um fator apresentou repertório
habilidoso (Auto exposição a desconhecidos e situações novas). Os resultados ainda demonstram
que 10 participantes possuem indicação clínica. Conclui-se que o grupo analisado possui forte
demanda de Treinamento de Habilidades Sociais Profissionais e a necessidade de atenção do
Psicólogo Escolar para a formação de profissionais em Ensino Superior, especialmente aqueles cuja
tarefa envolva a relação interpessoal.

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS DA ATUAÇÃO FRENTE A
PRODUTIVIDADE ACADÊMICA

Natália Pascon Cognetti
Sonia Mari Shima Barroco

A compreensão sobre a relevância do papel docente na educação, neste caso, a nível superior,
demanda análise atenta das finalidades propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9.394/9 em vigência, que requerem, para cumprimento de seus desígnios, a
eficiência e clareza do corpo docente quanto aos objetivos da formação profissional. Diante de um
cenário globalizado e tecnológico, domina o imperativo aumento da produtividade a favor da
acumulação de lucros. O presente artigo objetivou o debate sobre os riscos enfrentados pelo
conhecimento neste cenário produtivo, pelas Instituições de Ensino Superior - IES, voltado ao
atendimento da política do livre mercado na elaboração e implementação dos requisitos
considerados relevantes para a formação. Por meio de revisão bibliográfica, discutiu as principais
transformações históricas no mundo do trabalho que impactaram a finalidade e produção de
conhecimentos. A partir das considerações sobre a lógica capitalista na privatização do ensino, o
trabalho dialogou sobre as discussões e desafios enfrentados no exercício da docência, a fim de
retomar a finalidade da educação superior como propagadora do espírito científico e reflexivo do
homem. Observou-se que além dos desafios na busca pela qualidade, outras implicações colocam-se
à frente do docente no exercício de suas atividades, advindas do cenário tecnológico que caracteriza
a atualidade. Diante das possibilidades e implicações do novo cenário, propõe-se como tema a ser
debatido em outros escritos as possíveis consequências para o adoecimento discente e docente
diante da ideologia neoliberal em que se encontra o ensino superior.
Palavras-chave: educação superior; atuação docente; privatização do ensino.

ÉTICA EM PSICOLOGIA: REFLEXÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO DOS CONCEITOS
SOBRE ÉTICA POR ALUNOS DA GRADUAÇÃO

Camila Turati Pessoa

O ensino de Psicologia desde sua regulamentação como curso de ensino superior vem sofrendo
transformações com o passar dos tempos. Na busca por responder às necessidades do contexto no
qual se insere bem como buscando prezar pela formação de profissionais de qualidade para atuar, as
estruturas curriculares foram se modificando e delineando novos caminhos. Dentre os conteúdos
trabalhados no ensino de graduação em psicologia, a ética profissional merece destaque ao se
propor apresentar os preceitos construídos pela categoria profissional a futuros profissionais,
delineando diversos caminhos. Neste trabalho, o intuito é apresentar o olhar de uma professora ao
ministrar esta disciplina, pensando como ocorre a apropriação dos conceitos éticos pelos alunos do
curso de psicologia. Para realizar esta reflexão, a perspectiva histórico-cultural assume papel
central, principalmente se tomarmos os conceitos de conhecimento espontâneo e científico para
pensarmos como estes alunos se apropriam destes conteúdos. Por meio da disciplina ministrada foi
possível compreender que inicialmente os alunos apresentam o que entendem por ética e moral a
partir de suas experiências, suas vivências, almejando aproximações ao pensarem os conteúdos
vistos em sala. Por meio da mediação dos conteúdos sistematicamente produzidos e
intencionalmente ministrados, podemos perceber que os alunos vão transformando o conceito que
tinham inicialmente para assim se apropriarem dos conceitos científicos que implicam nesta
disciplina. Cabe ressaltar que, quanto mais se considera estes conhecimentos já apresentados pelos
alunos, maiores aproximações são feitas com o conteúdo científico e, desta forma, apropriam-se dos
conceitos da referida disciplina. Assim, podemos entender que, principalmente por se tratar de
conteúdos os quais o psicólogo deve utilizar em sua prática, o ensino deve considerar o repertório
de cada um e ampliá-lo, no intuito de fazer sentido tanto para ser utilizado em sua prática
profissional.

HÁBITOS DE ESTUDO EM UNIVERSITÁRIOS: UM LEVANTAMENTO DAS
EXPERIENCIAS E VIVENCIAS ACADÊMICAS

Andréa Knabem

O estudar e os hábitos de estudo na universidade compõem uma parte importante da permanência e
sucesso acadêmico do estudante sendo que o ingresso no ensino superior traz novos desafios e
necessidade de autonomia para o estudar. O Questionário de Vivências Acadêmicas – versão
reduzida (QVA-r) tem sido utilizado nas pesquisas como um instrumento que analisa cindo
dimensões relativas a áreas de adaptação acadêmica, que são a pessoal, interpessoal, carreira, estudo
e institucional. A pesquisa realizada com 283 estudantes universitários objetivou identificar a
dimensão estudo. Utilizou-se dois procedimentos; em um primeiro momento todos os estudantes
responderam a dimensão estudo do QVA-r, posteriormente foram realizadas doze entrevistas com
dois estudantes de cada curso. As idades variaram entre 18 e 59 anos, sendo que 196 do sexo
feminino, 87 do sexo masculino. Os cursos possuem o mesmo tempo total de duração (quatro anos)
e três funcionavam em período matutino (Artes, Fisioterapia e Gestão Ambiental) e três no período
noturno (Ciências, Gestão Pública e Serviço Social). Na administração do tempo os estudantes
indicam que sabem administrar o tempo, mas em contradição não realizam um planejamento diário
das atividades, bem com não estabelecem prioridades no que diz respeito à organização do tempo.
Uma discrepância pequena foi encontrada entre os estudantes do curso diurno e noturno, quanto ao
tempo dedicado aos estudos e sua organização. Nas entrevistas realizadas destacou se que no relato
da organização dos estudos no dia a dia esses apresentam dificuldades e queixas em relação aos
docentes, infra estrutura da universidade e dificuldades pessoais em manter-se como estudantes. As
conclusões do estudo indicam na dimensão de estudo e gestão de tempo existe a necessidade de
instrumentalizar os estudantes a identificarem estratégias de estudos para o processo de
aprendizagem na universidade; capacitar em estratégias para gestão do tempo e a organização da
vida acadêmica.

INVESTIGAÇÃO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL:
DESAFIOS À FORMAÇÃO DOCENTE

Elida Furtado do Nascimento

A investigação no ensino de ciências tem sido apontada por diferentes autores como espaço de
construção e apropriação do conhecimento, envolvendo a participação criadora e participativa do
aluno, contribuindo para despertar o interesse pela pesquisa científica. O presente relato,
fundamentado na teoria Histórico-Cultural e em autores que discutem a importância da investigação
no ensino e aprendizagem de ciências naturais (CN), tem por objetivo descrever e analisar a
experiência de docência na disciplina de Investigação e Prática Pedagógica II, componente
obrigatório do curso de licenciatura em Ciências Biológicas (CB) do Campus Floresta/UFAC. Com
carga horária de 60 horas, tem como objetivo a realização de observações e análise em situações
educacionais concretas de ensino de ciências, visando efetivar a vinculação entre teoria e prática. Os
instrumentos metodológicos utilizados na disciplina foram: leituras e fichamentos de textos,
elaboração de instrumentos de observação com uso do diário de campo, análise textual, elaboração
de roteiros de entrevistas para estudantes e professores e produção textual. A experiência envolveu
primeiramente a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de CN dos anos finais do
EF e planejamento dos roteiros de entrevista e observação. Em seguida, a turma, subdividida em
duplas, foi a campo (escolas das redes municipal e estadual) para a realização de observações de
aulas de ciências e do laboratório, e realizar entrevistas com professores e estudantes dos anos finais
do EF. Como atividade avaliativa os graduandos produziram textos, do tipo relatos de experiência,
com reflexões e discussões sobre a importância da investigação no ensino e aprendizagem de CN, a
partir da análise dos PCNs, das observações e entrevistas. Do conjunto de textos produzidos pelos
estudantes de biologia, quatro foram selecionados para análise, tendo como critérios de seleção a
qualidade da produção textual e os que melhor corresponderam aos objetivos da atividade proposta
na disciplina. A partir da análise dos textos produzidos pelos estudantes foi possível concluir que
teoricamente a investigação como metodologia de ensino e aprendizagem tem bom direcionamento
nos PCNs de ciências, embora com forte marca do lema aprender a aprender; os professores do EF
demonstraram conhecer esse direcionamento e almejam trabalhar nessa perspectiva, mas falta-lhes
tempo e recursos suficientes; os estudantes do EF percebem que há algo errado com o ensino de
ciências, focado apenas no livro didático, e alimentam a expectativa de que esse ensino valorize
mais a prática de pesquisa. A experiência possibilitou aos futuros docentes pensar sobre a
importância da investigação como procedimento de ensino, bem como exercitar o olhar crítico
sobre os vários elementos envolvidos no exercício da docência em Ciências no EF que carece de
metodologias que valorizem o processo criador no ato de aprender, bem como práticas de pesquisa
como elemento essencial à apropriação dos conceitos científicos. Para que isso ocorra se fazem
necessários maiores investimentos na formação inicial de professores, com incentivo ao ensino por
meio da pesquisa também no Ensino Superior.
Palavras- chave: ensino de ciências; investigação; formação de professores; aprendizagem.

INVESTIGANDO A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR
EM MINAS GERAIS

Thais de Sousa Rodrigues
Larice Santos Silva
Deborah Rosária Barbosa
Anabela Almeida Costa e Santos Peretta
Silvia Maria Cintra da Silva
Fabiana da Silva Marinho

Partindo do pressuposto de que o Ensino Superior ainda é um campo recente para a Psicologia, a
pesquisa intitulada “A atuação do Psicólogo Escolar no Ensino Superior – concepções teóricas e
possibilidades de atuação”, em andamento, tem o objetivo de conhecer e analisar o trabalho dos
psicólogos no Ensino Superior no estado de Minas Gerais, buscando compreender em que medida
este se aproxima das discussões mais recentes acerca da Psicologia Escolar e Educacional.
Metodologicamente, serão desenvolvidas três fases de coleta de informações junto aos psicólogos
que atuam em Instituições de Ensino Superior (IES): a) mapeamento das IES e dos psicólogos
presentes nas mesmas; b) investigação a respeito das concepções teóricas e atuações desenvolvidas
e c) análise da atuação profissional realizada no Ensino Superior. Para isto, estão sendo utilizados
os seguintes procedimentos: a) contatos telefônico e presencial com as IES; b) questionários virtuais
para os psicólogos e c) entrevistas com os profissionais cujas respostas ao questionário indiquem
uma atuação numa perspectiva crítica em Psicologia Escolar. Das 345 IES existentes no referido
estado, listadas por meio do site do Ministério de Educação (e-MEC), enviamos aproximadamente
300 e-mails para saber se há psicólogos nelas atuando. Como a pesquisa ainda está em andamento,
até o momento 22 IES responderam, sendo que 16 aceitaram participar do estudo, três não possuem
serviços de atendimento em Psicologia e outras três pediram maiores informações sobre a pesquisa.
Destacamos que é urgente a necessidade de se conhecer e compreender os modos como tem se dado
a atuação do psicólogo nas IES, considerando-se a importância, para a população brasileira, da
formação neste nível de ensino com qualidade e compromisso social.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; ensino superior; atuação do psicólogo.
Financiamento: FAPEMIG

MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA: ELEMENTOS PARA UMA
ANÁLISE CRÍTICA

Paula Saretta de Andrade e Silva

O estudo que faz parte da tese de doutorado da autora, circunscreve-se na formação da educação
superior, especialmente a formação em Psicologia. Escolhemos trabalhar os elementos constitutivos
do desenvolvimento de uma reflexão crítica, a partir dos significados e marcas da formação em
Psicologia. A pesquisa teve como objetivos conhecer os elementos do processo de desenvolvimento
da reflexão crítica de psicólogos e conhecer e analisar o que foi formativo para o desenvolvimento
profissional e pessoal no curso de graduação em Psicologia. Para tanto, buscamos, por meio de
narrativas autobiográficas, compreender a percepção que os diferentes sujeitos possuem sobre si
mesmos, suas trajetórias, seus objetivos e suas leituras do mundo, bem como captar, pelos indícios
contidos nas narrativas, entendimentos dos diferentes sujeitos a respeito das marcas de sua
graduação no que se refere à formação de um sujeito crítico. Os quatro participantes são egressos
formados no curso de Psicologia. Os encontros foram áudio gravados e depois transcritos. Para
responder às perguntas da pesquisa, foi realizada uma análise de cada narrativa e depois uma
exploração indiciária de pontos comuns das entrevistas. Algumas considerações acerca dos
elementos que os egressos apontaram como constitutivos de sua reflexão crítica podem ser
destacados: convivência entre pares, vivências durante o curso, convivência com professores,
formação em pesquisa, estágios curriculares e extracurriculares, projeto pedagógico e formação na
pós-graduação. Os resultados e discussões evidenciaram que ainda não parece concreta a ideia no
nosso país, de que o aluno ingresse na graduação numa formação inicial que transcenda o ensino
técnico e que tenha um currículo trabalhado de modo mais integrado. Acreditamos, entre outras
considerações, que cabe aos docentes um fortalecimento de suas convicções políticas e ideológicas
e uma constante revisão de suas práticas na educação superior para que, de fato, possamos formar
sujeitos críticos e transformadores de sua realidade.
Palavras-chave: educação superior; formação em Psicologia; reflexão crítica.

MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Margareth B. de J. Bressani de Mello

A pesquisa se propôs a estudar a motivação para a aprendizagem de estudantes que cursam o Nível
Superior, em específico, em alunos dos cursos chamados de “curta duração” ou tecnológicos,
focados principalmente no “saber-fazer”. A relevância desta pesquisa deve-se ao fato de haver
poucas pesquisas direcionadas aos alunos desse tipo de ensino que atende a aproximadamente 13%
dos alunos no Ensino Superior Brasileiro, tendo apresentado um crescimento de mais de 1000% nos
últimos 10 anos (MEC/Inep, 2010). Participaram da pesquisa 288 alunos de Instituições de nível
superior, públicas e privadas. O questionário utilizado foi o instrumento Escala de Avaliação da
Motivação para Aprender para Universitários-EMA-U (Boruchovitch e Neves, 2005), que avalia a
orientação motivacional do aluno do ensino superior, considerando os níveis de motivação
intrínseca e extrínseca para a aprendizagem. O objetivo da pesquisa foi identificar se o fato de
escolher um curso tecnológico, com foco na profissionalização, influencia a motivação, comparada
aos demais alunos de cursos superiores regulares. As principais bases teóricas do estudo são as
teorias sociocognitivas, da autorrealização e das metas de realização. A motivação intrínseca ocorre
quando o aluno realiza as atividades acadêmicas com interesse e vontade de aprender independente
de recompensas, pressões ou ameaças que configuram a motivação extrínseca. Estudos mostram,
entretanto, que não existe a dicotomia entre motivação intrínseca e extrínseca (Reeve e cols., 2004;
Ryan & Deci, 2000a), as duas podem coexistir simultaneamente. O estudo apontou que os alunos
que fizeram parte da amostra apresentam média de motivação intrínseca de (MI=45,23), indicando
autonomia e interesse na aprendizagem, compatível com pesquisas anteriores e média de motivação
extrínseca de (ME= 28,5) com necessidade de reconhecimento externo. Esses resultados poderão
ser úteis aos professores que atuam nesse segmento, para incentivar o aluno a buscar uma
aprendizagem mais autônoma, autorregulada que favoreça a percepção positiva em sua capacidade
em realizar as tarefas propostas.
Palavras-chave: psicologia escolar; psicologia cognitiva; ensino superior; motivação.

O QUE DIZEM OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS SOBRE AUTOMONITORIA E
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Marcia Cristina Lauria de Moraes Monteiro

A entrada na universidade é considerada um grande momento na vida do estudante, mas para
muitos poderá ser caracterizada por dificuldades na vida acadêmica e pessoal. As demandas que
ocorrem no contexto universitário fazem com que o indivíduo tente se adaptar às situações, apesar
de não apresentar as habilidades cognitivas, emocionais e sociais necessárias. Neste sentido,
entende-se por resolução de problemas sociais acadêmicos o processo cognitivo-comportamental no
qual a pessoa tenta descobrir soluções eficazes e mais adaptadas para lidar com os problemas
específicos do cotidiano e por automonitoria a classe de habilidade de ordem superior responsável
pelo desempenho socialmente eficaz de qualquer habilidade social. Em termos de produção
nacional, alguns trabalhos propuseram investigar automonitoria através de estudos envolvendo
diferentes temáticas e conceituações, mas nenhum relacionado à questão de automonitoria e
resoluções de problemas em estudantes universitários, o que traz relevância ao conhecimento o
estudo aqui proposto. O objetivo da pesquisa foi conhecer a percepção que estudantes têm sobre
automonitoria e resoluções de problemas acadêmicos. Participaram 23 estudantes distribuídos em
dois grupos: um com 11 participantes de Instituição de Ensino Superior (IES) pública e outro com
12 participantes de IES privada de diferentes cursos de graduação. Foi utilizado o método de grupo
focal e os grupos ocorreram em momentos distintos nas próprias IES. As discussões foram gravadas
e transcritas. Foram construídas categorias, permitindo a análise do material quanto às suas
significações e implicações. Observou-se que os estudantes demonstraram compreender a
automonitoria como sendo uma característica pessoal que pode ser utilizada para reduzir e ou
contornar impasses encontrados no contexto acadêmico. No entanto, reconhecer e buscar soluções
para os problemas sociais acadêmicos nem sempre são ações executadas utilizando-se
comportamentos mais habilidosos, o que pode acarretar em um desgaste pessoal e que alimenta a
grande evasão observada no Ensino Superior.

OFICINAS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS PARA UNIVERSITÁRIOS: UM
ESPAÇO PARA APRENDER A APRENDER

Andréa Knabem

O ingresso no ensino superior e marcado por uma serie de experiências e mudanças para o egresso
do ensino médio; o estudante vivencia uma serie de mudanças nas dimensões pessoal, social e
acadêmica. Com o objetivo de propiciar aos estudantes um espaço de reflexão em relação às
mudanças acadêmicas são ofertadas oficinas sobre organização e hábitos de estudo. As oficinas
ocorrem na Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral e ocorrem desde abril de 2012, sendo
um projeto de extensão ligado a um curso de licenciatura. Os objetivos consistem em
instrumentalizar os estudantes a identificarem estratégias de estudos para o processo de
aprendizagem na universidade; capacitar os estudantes em estratégias para gestão do tempo e a
organização da vida acadêmica na universidade; instrumentalizar os estudantes a conhecer e
identificar as possibilidades e ofertas de espaços de formação durante a vida acadêmica na
universidade e possibilitar aos estudantes um espaço de reflexão sobre a escolha e permanência no
curso. As oficinas contam com a colaboração de duas bolsistas do curso, sendo uma remunerada e
outra voluntaria que auxiliam na organização, planejamento e execução das atividades propostas.
Ate o momento formam ofertadas oito oficinas sendo sobre os seguintes temas: Estratégias de
comunicação na vida universitária; Gestão do tempo e estratégias de estudo na vida universitária
(desenvolvida duas vezes); Organização dos estudos para a vida universitária ; Leitura e resumo na
vida universitária (desenvolvida três vezes) e Organização dos estudos na vida universitária: ideias
para organizar o final do semestre. As oficinas são ofertadas a cada semestre, em dois encontros de
4 horas cada, sendo a divulgação realizada pelos meios de comunicação da universidade (Web Site,
Facebook, e e-mail aos estudantes e coordenadores de curso). Todas as atividades são elaboradas
em conjunto com as bolsistas propiciando a experiência de docência. Observou-se ate o momento
pela avaliação dos estudantes e pelo crescente aumento do interesse e da procura pelas mesmas que
os estudantes têm encontrado um espaço que possibilite as mediações frente às novas exigências
que o ensino superior coloca ao ingressante no ensino superior para a permanência e sucesso na
realização do curso

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO AO ENSINO SUPERIOR

Valéria Ribeiro Linard

A transição do ensino médio para o ensino superior costuma ser um período turbulento e complexo
na vida de um aluno universitário. Adaptar-se a nova realidade, conviver com pessoas, regras e
atividades das quais não se estava habituado no ensino médio requer preparação e o
desenvolvimento de novas habilidades e competências. O presente trabalho visa relatar a
experiência de um programa de orientação psicológica voltado para a adaptação ao ensino superior,
tendo como público alvo aos alunos primeiro anistas do curso de psicologia de uma universidade
privada da cidade de São Paulo. Esse programa foi idealizado pela supervisora do curso de
psicologia e vem sendo desenvolvido e implantado por discentes quinto anistas, há sete aos. O
mesmo surgiu com o objetivo de oferecer apoio aos alunos ingressantes no ensino superior durante
a adaptação desses no ambiente universitário. Para tanto, as atividades são organizadas no formato
de workshop, em cinco encontros com uma hora de duração cada e acontecem no mês de abril. Os
encontros visam contribuir com o aperfeiçoamento de estratégias de estudo, proporcionando espaço
para discussão de expectativas e dificuldades acadêmicas; organização de agenda; estratégias de
leitura entre outros. Para tanto, os temas abordados nos encontros tratam sobre: ferramentas para
organização de estudo, de tempo e instrumentos para a superação de dificuldades; conciliação entre
vida acadêmica e vida profissional; dificuldades no processo de ensino-aprendizagem no ensino
superior com enfoque em leitura; discussão sobre relação professor – aluno e rede de apoio
institucional. Os resultados alcançados possibilitam a realização da discussão através dos principais
eixos temáticos encontrados, sendo eles: transição entre ensino médio e ensino superior, os aspectos
adaptativos em relação à nova realidade, a importância da rede de apoio, as dificuldades de
adaptação à nova realidade e os motivos para interrupção ou desistência.
Palavras-chave: ensino superior; orientação; adaptação; vida acadêmica.

PROJETO SAIBA MAIS: PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA APRIMORAMENTO
DA APRENDIZAGEM

Adriane Martins Soares Pelissoni
Elizabeth Mercuri
Marilda Aparecida Dantas Graciola
O projeto “Saiba Mais” foi criado em 2011 pelo setor de orientação educacional, do Serviço de
Apoio ao Estudante, órgão da pró-reitoria de graduação da Universidade Estadual de Campinas,
num momento em que buscava-se ampliar a abrangência de atuação do setor e a natureza dos
atendimentos realizados. Com intuito de promover um conjunto de ações à comunidade discente
que apresentasse alternativas para o fortalecimento da formação acadêmica, o projeto foi delineado
como objetivo de oferecer aos estudantes de graduação subsídios para aprimorarem seu processo de
aprendizagem na Universidade, apresentando, sob a forma de palestras, temas relevantes a sua
formação e vivência, como por exemplo: autorregulação da aprendizagem, motivação,
gerenciamento de tempo, desenvolvimento de carreira, dentre outros. Esta intervenção rápida e
pontual tem como foco principal a sensibilização do estudante, de modo que possa refletir e buscar
formas de aprimoramento de seu processo de aprendizagem, e se necessário identificar outras ações
promovidas pelo setor e áreas da Universidade. O planejamento do projeto é feito semestralmente e
inicia a partir de um levantamento de temáticas identificadas pelas profissionais da área, além da
consulta aos dados de uma pesquisa realizada ao final de cada atividade. Após a seleção das
temáticas prioritárias, inicia-se a busca de docentes pesquisadores, a preferência é que sejam da
comunidade local, tendo em vista equilibrar o custo do projeto e divulgar as atividades do setor
junto aos docentes. Quando não são identificados localmente busca-se por convidados palestrantes
externos (nacionais ou internacionais). Os eventos são realizados estrategicamente sempre no
horário do almoço e para ampliar o público, desde 2012 as palestras passaram a ser transmitidas
virtualmente. São realizadas três ou quatro palestras por semestre, com duração de 90 minutos cada.
Desde sua criação o projeto realizou 20 palestras, totalizando 3.994 inscritos e 1.305 participantes,
30.429 visualizações nos seis vídeos disponibilizados no portal institucional. De maneira geral,
identifica-se que o projeto atende ao objetivo, sendo uma forma de apoiar o desenvolvimento
estudantil. Recomenda-se para futuras iniciativas atenção à seleção das temáticas e contato inicial
com os palestrantes, de modo que o objetivo do projeto fique claro e contribua qualitativamente
para a intervenção. Reconhece-se a necessidade dos setores de assistência estudantil promoverem
diferentes ações, de apoio e orientação educacional, para que exista maior abrangência no
atendimento dos estudantes no ensino superior visando formação e permanência.

PROMOÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM: EXPERIÊNCIA
INSTITUCIONAL DO SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Marilda Aparecida Dantas Graciola
Mariana Coralina do Carmo
Adriane Martins Soares Pelissoni
Soely Aparecida Jorge Polydoro

As dificuldades acadêmicas são focos da área de orientação educacional do Serviço de Apoio ao
Estudante, órgão da pró-reitoria de graduação da UNICAMP. O atendimento aos estudantes com
dificuldades no processo de estudo e aprendizagem era realizado somente de modo individual. Com
a preocupação de promover competências de estudo e auxílio inclusive os estudantes que
desejassem aperfeiçoamento acadêmico independente do desempenho obtido, foi estabelecida uma
parceria com o grupo de pesquisa Psicologia e Educação Superior da Faculdade de Educação, da
mesma instituição. Na parceria foi identificado o programa “Cartas do Gervásio ao seu Umbigo”,
desenvolvido inicialmente em Portugal, cujo objetivo é promover a autorregulação da aprendizagem
e o conhecimento declarativo, procedimental e condicional das estratégias de aprendizagem. É
fundamentado na possibilidade do estudante gerenciar aspectos cognitivos, motivacionais,
comportamentais e ambientais para alcance das metas acadêmicas. O programa é composto por 14
cartas temáticas em que o estudante “Gervásio” descreve suas experiências e dialoga com seu
“Umbigo” acerca de suas vivências pessoais, interpessoais, institucionais e de estudo, com a função
de mostrar-lhe outras possibilidades de pensamento e/ou comportamentos, provocando reflexões,
questionamentos e orientações. Cada carta se propõe a implementar uma ou mais estratégias de
aprendizagem, que podem ser organizadas segundo as fases da autorregulação da aprendizagem:
planejamento, execução e avaliação. Nos encontros foram respeitados os procedimentos
metodológicos de dinâmica de grupo (aquecimento), leitura de uma carta do programa, discussão
sobre a temática, proposta de realização de uma atividade e síntese do discutido. O programa é
oferecido semestralmente e desenvolvido em sala de aula pelo setor de orientação educacional aos
estudantes de graduação, com duração da intervenção (6 a 15 encontros) e formato (oficinas e
disciplina eletiva) diferentes. As atividades realizadas são presenciais, coletivas e conduzidas por
uma psicóloga e uma pedagoga. A divulgação é via portal e e-mail institucional, com inscrição
espontânea. Em trabalhos acadêmicos sobre a eficácia no programa nos diferentes formatos (oficina
e disciplina eletiva) as análises estatísticas e qualitativas demonstram que os participantes tem
avaliado positivamente as diferentes modalidades e reconhecendo a sua importância para formação
e modificação da forma de estudar na universidade. 750 estudantes de diversos cursos da
universidade participaram do programa, com destaque para o formato de oficina (73,3%).
Recomenda-se a formação específica sobre a temática aos profissionais envolvidos, bem como
apoio institucional para promoção de diferentes iniciativas, tendo em vista, que a promoção da
autorregulação da aprendizagem é um fator multidimensional e processual.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA LICENCIATURA: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS À
DOCÊNCIA

Elida Furtado do Nascimento

A disciplina de Psicologia da Educação, como componente obrigatório do currículo dos cursos de
licenciatura, é parte constitutiva dos saberes científicos da profissão docente. Nesse sentido, o
presente relato de experiência objetiva descrever e analisar a experiência docente desenvolvida na
referida disciplina no curso de Licenciatura em Letras/espanhol no Campus Floresta/UFAC, durante
o período de 2012 a 2014, discutindo contribuições e desafios à formação e ao fazer docente. A
reflexão toma como embasamento teórico a teoria histórico-cultural e autores que fundamentam o
ensino de Psicologia na graduação. A disciplina de Psicologia da Educação, com carga horária de
60 horas, é oferecida no segundo período do curso e prevê em sua ementa o estudo das teorias
psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem com enfoque nos processos educacionais na
adolescência. Os procedimentos metodológicos de ensino, com as alterações necessárias de acordo
com cada turma, foram: aula expositiva e dialogada, seminário, mesa redonda, estudos dirigidos,
observação de adolescentes em contextos educacionais com relatos fundamentados nas teorias
psicológicas do desenvolvimento e aprendizagem, oficinas com temáticas relacionadas aos
processos educacionais na adolescência e análise crítica do filme Escritores da Liberdade à luz das
teorias da aprendizagem. Dessas atividades, as três últimas também eram componentes avaliativos
da disciplina e, de acordo com análise dos estudantes e reflexões da docente, foram as que mais
contribuíram para que os acadêmicos conseguissem compreender o papel da Psicologia como
disciplina-ponte na educação e como possibilidade de apropriação de saberes científicos mediadores
no exercício da docência, por possibilitarem espaços de reflexão sobre as teorias a partir do
contexto educacional. Um dos aspectos mais perceptíveis do crescimento dos estudantes se refere à
gradativa mudança em relação às explicações do senso comum que passaram a ser substituídas
pelos conhecimentos científicos fundamentados nas teorias da Psicologia referentes aos processos
de aprendizagem e desenvolvimento e sua relação com a educação, sendo possível perceber a
complexidade do ser humano e seus processos educacionais. A partir da experiência desenvolvida
em três turmas diferentes, cada uma com 40 graduandos, em média, é possível concluir que a
disciplina se constitui em um desafio para o professor da graduação pois precisa possibilitar e
suscitar a necessidade de que ela seja espaço de reflexão crítica sobre os problemas de ensino e
aprendizagem, no contexto maior das políticas educacionais brasileira, numa sociedade capitalista
na qual as oportunidades de acesso não são iguais para todos e, portanto, as dificuldades não podem
ser apreendidas apenas como decorrente das ações levadas a cabo no espaço micro da sala de aula,
mas precisam ser analisadas em seu contexto macro. Portanto, a disciplina tem seu papel singular,
não somente para o aluno da graduação, mas, principalmente, para os professores das licenciaturas,
como espaço de debate, pesquisa e orientações a uma prática educacional que aposte no papel
contributivo da educação.
Palavras-chave: psicologia da educação; docência; formação de professores; ensino superior.

PSICOLOGIA ESCOLAR, DESEMPENHO ACADÊMICO E ENSINO SUPERIOR:
CONSTRUINDO UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Cirlei Evangelista Silva Souza

Nas últimas décadas houve uma ampliação do acesso dos estudantes à educação superior a partir de
algumas medidas implementadas pelo governo brasileiro, fazendo surgir uma preocupação: como
garantir sua permanência com sucesso e bem estar nos cursos de graduação escolhidos, bem como
conclusão destes? Tal movimento sinaliza para a necessidade das universidades realizarem
intervenções que contribuam para a aprendizagem e a formação de estudantes de graduação que
necessitam de atendimento especializado em seu processo educacional. Partindo desse pressuposto,
foi realizada uma pesquisa, utilizando-se de uma entrevista semi-estruturada, com 71 coordenadores
de cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia com o objetivo de realizar um
levantamento sobre os estudantes que necessitam de atendimento especializado em seu processo
educacional e quais as ações desenvolvidas pelos cursos nesse sentido. Os dados apontam que é
significativo o número de estudantes que apresentam dificuldades que comprometem seu
desempenho acadêmico na graduação, ainda que nem todos foram lembrados e citados pelos
entrevistados. Estes relatam que nem eles e nem os professores são orientados institucionalmente
para lidarem com este público, destacando a importância de que isso aconteça. Ademais, os
coordenadores sugerem que a instituição educacional elabore propostas que possam contribuir para
a resolução das dificuldades apresentadas pelos estudantes e, consequentemente, atuem na melhoria
de seu desempenho acadêmico. Diante do exposto, concluímos que: o atendimento aos estudantes
no ensino superior mostra-se ainda como uma proposta desafiadora para as instituições públicas
brasileiras, visto que existem poucas experiências práticas sendo desenvolvidas e as já existentes
encontram-se ainda em estágio iniciais, ainda embrionárias e fragmentadas; o psicólogo tem um
importante papel na inclusão no ensino superior de maneira a contribuir para que os estudantes
obtenham um desempenho acadêmico adequado e participem ativamente de seu desenvolvimento
pessoal e profissional no interior das universidades.

SOCIALIZAÇÃO NO MODELO DOS CINCO GRANDES FATORES E PREFERÊNCIA
SOCIAL EM ESTUDANTES DO NÍVEL SUPERIOR

Nathalia Rodrigues Campos
Marjorie Cristina Rocha da Silva
Wagner Bento
Marco Aurélio Virgílio
Luan Tremante Esposito Pinheiro
Karina da Costa
Gabriel Pinheiro Silva
Dilmar R. dos Santos
Elisangela Leandro da Silva

As técnicas sociométricas representaram um grande avanço no estudo das estruturas grupais, na
medida em que possibilitaram a estimação das crianças mais aceitas e rejeitadas em uma
coletividade. No entanto, não foram suficientes para caracterizar as condutas específicas
responsáveis por esse fato em cada uma das categorias fornecidas por esse próprio instrumento, ou
em qualquer outro grupo de pessoas. Desse modo, torna-se necessário a determinação de outras
variáveis psicológicas implicadas para caracterizar as escolhas em qualquer grupo. A literatura tem
enfatizado alguns aspectos que são referências norteadoras do que se investigar como por exemplo
as habilidades socias ou mesmo características de personalidade. Este estudo visa analisar as
relações entre o traço socialização, a aceitação e rejeição entre estudantes universitários para as
situações de sair e estudar. Aventa-se que as facetas de personalidade atreladas ao traço socialização
tenderão a relacionar-se mais com a aceitação para as situações em foco. Foram participantes 126
estudantes universitários do curso de Educação Física, sendo que a idade média foi de 21 anos
(DP=3,37), de ambos os sexos. Os instrumentos utilizados foram Escala fatorial de Socialização
(Nunes & Hutz, 2007) e uma Medida Sociométrica. Os resultados demonstraram que a hipótese
inicialmente aventada foi refutada e deve-se considerar, neste particular, que essa característica é
afetada por outras variáveis e tendências de personalidade que podem favorecer a uma melhor
explicação deste fato.

SUPORTE EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL NA ASSESSORIA DE INCLUSÃO DA
UMESP

Paulo Bessa da Silva

O Suporte em Psicologia Educacional da Assessoria de Inclusão da Universidade Metodista de São
Paulo, em São Bernardo do Campo - SP, é um serviço oferecido desde 2011. A UMESP conta com
12793 estudantes matriculados em cursos presenciais, além de 8700 matriculados em cursos EAD,
em 2015. Em 2011, a Assessoria de Inclusão identificou a necessidade de implantação de um
serviço de apoio psicológico. Os estudantes vêm à Assessoria de Inclusão indicados pelos
coordenadores de curso ou por conta própria. A Assessoria, por sua vez, encaminha-os ao Suporte
em Psicologia Educacional ligado àquele setor. o específico para estudantes com algum tipo de
deficiência sensória, motora ou cognitiva. O “Suporte” ocorre na perspectiva de rejeitar a mera
atribuição de culpa ao indivíduo com alguma deficiência por seu eventual fracasso. Procura-se
auxiliar o estudante a se organizar melhor para a vida universitária, ao mesmo tempo em que a
acessibilidade é trabalhada na comunidade acadêmica, como parte da promoção da saúde própria do
trabalho do Psicólogo, no ambiente institucional. Inicialmente, o serviço era oferecido apenas aos
estudantes matriculados nos dois primeiros semestres do curso. Posteriormente, foi estendido a
estudantes em qualquer etapa da graduação ou dos cursos tecnológicos, seguindo a este
enquadramento: quatro reuniões individuais com o Psicólogo, podendo ocorrer mais uma reunião, a
critério dos envolvidos; uma reunião por semana, com duração de uma hora, em dia e horários
previamente agendados. Junto com orientação para os estudos, são trabalhadas questões emocionais
que possam afetar a educação dos estudantes. Quando necessárias, são realizadas reuniões com os
coordenadores de curso dos estudantes, visando orientá-los acerca do estabelecimento de um
ambiente inclusivo nas classes, considerando-se aí as pessoas que compõem a comunidade
aprendente, bem como o espaço físico. Na média, quatro estudantes foram atendidos por semestre,
entre 2011 e 2013. Em 2014, foram atendidos seis estudantes, ao longo do ano. As avaliações sobre
o “Suporte” foram positivas, tanto pelos coordenadores como pelos estudantes atendidos, no tocante
ao desempenho acadêmico e sua adaptação à vida universitária. O “Suporte” tornou possível,
também, a ampliação das discussões sobre a inclusão, na universidade, de estudantes com dislexia,
déficit de atenção, deficiência visual, motora, surdez, na relação com a crescente medicalização e
patologização da educação, na sociedade brasileira.
Palavras-chave: inclusão; suporte psicológico educacional; pessoas com deficiência; educação
superior.

TÉCNICAS CRIATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO SUPERIOR

Lara Nassar Scalise

Esta experiência data o período de 2013 e 2014, com o título de Técnicas criativas de ensinoaprendizagem para o ensino superior, desenvolvido em formato de um curso para docentes do
ensino superior, participaram no total 36 professores das universidades particulares de Campo
Grande e da federal Mato Grosso do Sul, das mais diversas áreas de ensino, que se inscreviam
voluntariamente a proposta se responsabilizando cada um com o custo do curso, um trabalho
autônomo de uma psicóloga e pedagoga, doutora em educação, que teve por objetivo promover o
aprender para aplicar exercícios criativos e promotores de criatividade em sala de aula. O curso
tinha a duração de 10 meses em encontros mensais temáticos (1º abertura e apresentação; 2º
intrapessoal; 3º interpessoal e feedback; 4º intragrupal e intergrupal; 5º intervenções rápidas; 6º
imagens, vídeos e músicas; 7º leitura e escrita criativa; 8º apresentação de trabalhos, técnicas de
palco e platéia; 9º tema com sugestão do grupo; 10º fechamento e avaliação). As atividades eram
vivenciadas e articuladas com sugestões de variações e aplicações para o exercício docente. O curso
se utilizou das metodologias ativas de ensino em toda a sua proposta. O objetivo era a cada encontro
proporcionar de forma eficaz um ganho na prática profissional fundamentado no aqui e agora, na
articulação das dimensões técnicas (conteúdos teóricos) e pessoais (vivências e experiências). Como
aprofundamento teórico foram discutidos o seguinte programa: O que é criatividade:
Desenvolvendo a via do conhecimento na interface da educação emocional e da personalidade
criativa; Elementos essenciais do processo criativo; Planejamento estratégico e o processo criativo;
Os desafios para a promoção e avaliação da criatividade; Identificação das barreiras ao
desenvolvimento da criatividade; A cultura empreendedora sob a abordagem do auto-aprendizado;
O funcionamento grupal por meio dos pressupostos básicos de Bion e Kurt Lewin; Conhecer como
as interações ocorrem dentro de um grupo: nível Intrapessoal, Interpessoal, Intragrupal e
Intergrupal; técnicas criativas de ensino-aprendizagem e estimulação da criatividade. Os resultados
foram observados no feedback em cada encontro por meio de avaliações de reações e no final do
curso no encontro como tema de técnicas de fechamento e avaliação. Pudemos registrar ao longo do
curso a satisfação pelo aprendizado por parte dos docentes, principalmente pela aplicabilidade
imediata em sala de aula cada um em sua prática, assim as técnicas vivenciadas e estudadas se
tornaram uma ferramenta de uso demonstrando uma eficiência na integração em todos os níveis de
relacionamentos existentes em sala de aula, bem como facilitou uma prática mais dinâmica e com
conteúdos que faziam sentindo no processo de aprendizagem do aluno.
Palavras-chave: criatividade; técnicas de ensino-aprendizagem; ensino superior.

UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DE PEDAGOGIA: ELEMENTOS PARA A
FORMAÇÃO DOCENTE

Adriana Teixeira Reis

Este relato de experiência refere-se às viagens que foram organizadas por duas professoras com
alunas do curso de Pedagogia entre os anos de 2006 e 2011 para as seguintes cidades: Rio de
Janeiro/Petrópolis, Ouro Preto/Mariana, Petrópolis, Paraty/Angra dos Reis, Santana de Parnaíba/Itú.
O objetivo era o de aprofundar conhecimentos na área de formação docente tendo como referência
as disciplinas História da Educação e Educação Ambiental, com alunas provenientes das camadas
populares, de faixa etária mais elevada que o usual para alunos da graduação e egressas da rede
pública de ensino e que, na sua maioria, nunca haviam saído de seus espaços sociais. Uma grande
preocupação permanecia entre os docentes do curso de Pedagogia. Estávamos formando professoras
para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental que não conheciam outros
espaços históricos, sociais e culturais além dos seus domínios comuns. Compreendendo que o
ensino deva permitir o aprimoramento contínuo do cidadão e do trabalhador, uma questão se
colocava: como poderíamos contribuir para uma formação que lhes trouxessem mais conhecimentos
e uma ampliação de seu horizonte cultural? Denominadas “Viagens Históricas, Culturais e
Ambientais” e inseridas na metodologia estudo do meio, nosso objetivo inicial seria o de
possibilitar às alunas uma vivência/experiência com base nos estudos teóricos. As viagens teriam
como preocupação a constituição de uma unidade entre teoria e prática, considerando que as
disciplinas teóricas têm como função formadora a de iluminar a realidade. Outro objetivo era o de
evitar a relação de exterioridade e de alienação que os professores em formação estabelecem muitas
vezes com os saberes de sua instrução profissional, numa nítida tendência a desvalorizar sua própria
formação profissional. Duas conclusões puderam ser retiradas dessa experiência, fornecidas pelos
depoimentos das próprias alunas e pela observação das professoras. Num primeiro momento, as
alunas revelam uma valorização da viagem enquanto formadora de conhecimento, possibilitada pela
ampliação da consciência sobre os personagens que participaram da História da Educação Brasileira
nos períodos da Colônia e do Império, Além disso, também indicaram que as viagens
proporcionaram uma valorização das relações interpessoais. Integração, laços de amizade e
interatividade são elementos importantes na composição de um grupo que busca, com elementos em
comum, uma mesma finalidade. Ao se constituírem efetivamente em um grupo de futuras
professoras que almejavam uma mesma meta, as alunas conseguiram elaborar seus conhecimentos e
nós, professores, alcançamos nossos objetivos.
Palavras-chave: Henri Wallon; formação inicial docente; estudo do meio.

“VOCÊ TÊM ATITUDES QUE ATRAPALHAM OS ESTUDOS?”: AS ESTRATÉGIAS
AUTOPREJUDICIAIS DE UNIVERSITÁRIOS

Danielle Ribeiro Ganda
Evely Boruchovitch

No contexto educacional, as estratégias autoprejudiciais são definidas como as atitudes dos alunos
que afetam negativamente o bom processo de sua aprendizagem. A literatura revela que o uso
dessas estratégias pelos estudantes está relacionado a pouca motivação, ao baixo senso autoeficácia,
a dificuldades no aprendizado, a altos níveis de ansiedade, entre outros fatores. Com o intuito de
apresentar e estimular a reflexão sobre o assunto, foi ministrada aula e proposto atividades teóricopráticas dentro de uma disciplina de Psicologia Educacional destinada a 60 alunos de um curso de
Pedagogia, com idades entre 18 e 42 anos (M=20,87). Para fazer um levantamento das estratégias
autoprejudiciais dos universitários, utilizou-se um instrumento de autorrelato composto por uma
situação-problema, seguida por duas questões fechadas e duas abertas. As respostas foram
examinadas por meio de análise de conteúdo e revelaram que a maioria dos alunos (70,0%; n=42)
relatou usar comportamentos prejudiciais à aprendizagem. As estratégias mencionadas foram: falta
de concentração na aula (33,34%), procrastinação (20,0%), distração ao estudar/uso de redes sociais
na internet (18,33%), falta de leitura dos textos teóricos (11,66%), falha no gerenciamento do tempo
(10,0%) e reclamações relativas a estados físicos e emocionais (6,67%). Na questão final, todos os
alunos declararam que acham importante refletir sobre as suas atitudes tendo em vista identificar
suas falhas e mudar o comportamento para aprender melhor durante a faculdade. Esses resultados
reafirmam a necessidade de auxiliar os universitários a repensar sua conduta de estudo e a aplicar
estratégias que favoreçam a sua aprendizagem dentro e fora do espaço acadêmico. Ressalta-se,
sobretudo, que sejam realizadas propostas que envolvem a autorreflexão de estudantes, sobretudo,
aqueles inseridos em Cursos de Formação de Professores que, futuramente, terão a função de
ensinar e orientar outros alunos.
Palavras-chave: comportamentos autoprejudiciais; ensino superior; formação de professores.
Agencia financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP.

ENVELHECIMENTO

A REVISÃO DE VIDA COMO ESTRATÉGIA DE RESGATE DA MEMÓRIA DO IDOSO

Ana Alice da Silva Pereira
A experiência descrita foi realizada na Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI, projeto
desenvolvido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM , em Uberaba, MG, no
primeiro semestre de 2013. As Universidades da Terceira Idade possuem configurações distintas,
mas têm em comum o objetivo de estimular o desenvolvimento do idoso por meio da educação, a
manutenção da atividade cognitiva e memória, ampliação dos laços sociais, aumento na qualidade
de vida e aquisição de autonomia. Na UFTM, a configuração adotada é de encontros semanais,
realizadas na quinta-feira à tarde, no formato de duas aulas duplas, separadas por um breve
intervalo. Vários cursos participam do projeto, e cada um é responsável por duas das aulas, durante
quatro encontros. As atividades descritas foram direcionadas aos idosos participantes do programa e
referentes à participação do grupo da Psicologia, formado por três discentes e uma docente. Em
semestres anteriores na UATI, era comum que os idosos se queixassem ao grupo de dificuldades de
memória. Em vista disso, o grupo percebeu a relevância de trabalhar a temática, elaborando uma
proposta que abordava a memória afetiva a partir da metodologia de revisão de vida. Nesta, o
enfoque em determinado evento ou fase do ciclo vital traz a possibilidade de reflexão e
reconstrução da história do sujeito, pelo acesso a uma memória que é individual e também social.
No primeiro encontro, após uma breve explicação teórica, seguiu-se o preenchimento de uma
certidão de nascimento, gerando falas que diziam do desejo dos pais, a escolha do nome,
nascimento dos irmãos, a casa da infância. No segundo dia, o resgate à infância foi feito a partir da
leitura do poema “Meus oito anos”, de Casimiro de Abreu, e participação em brincadeiras de roda,
suscitando falas relativas às vivências escolares, aos brinquedos e fantasias infantis. Em seguida,
foram mostradas, em slides, campanhas publicitárias dirigidas a adolescentes lançadas na época em
que os idosos passavam por essa fase, o que abriu espaço para falar de estilos da época, paqueras,
namoros. No terceiro encontro, os idosos se dividiram em grupos, com uma cartolina cada, e usando
revistas, recortaram imagens relacionadas ao casamento. Desse modo, foi possível falar de
expectativas em relação ao casamento, vida a dois, criação de filhos e até a viuvez, culminando no
momento atual. No último dia, era costume realizar uma confraternização, então foi pedido que
cada um trouxesse uma comida ou bebida que tivesse uma memória afetiva para ser compartilhada
com o grupo. Cada participante apresentou seu prato e contou sua história, que foi registrada pelo
grupo da Psicologia. A avaliação dos idosos foi positiva, mas apontou que seria positivo ter mais
tempo disponível para a proposta. Percebe-se que a reconstrução da memória é um exercício
empoderador e necessário em uma sociedade em que a função social de lembrar-se vai sendo, aos
poucos, tomada do idoso. A abordagem descrita é uma via interessante nesse sentido, mas requer
um grupo em que seus membros sejam empáticos e pacientes ao ouvir o outro.
Palavras-chave: envelhecimento; memória; UATI.

TERCEIRA IDADE E EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E DIFICULDADES DE ACESSO

Ana Alice da Silva Pereira

O aumento no contingente de idosos traz a necessidade de ampliar as propostas direcionadas a esse
grupo, buscando entender esta como uma etapa que, como as outras, é capaz de gerar ganhos e
promover desenvolvimento. As propostas de educação para a terceira idade estão inseridas neste
contexto. Este trabalho pretende apresentar uma pesquisa com objetivo de investigar as
possibilidades de acesso dos idosos à educação. Para isso, foram entrevistados 10 participantes da
Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI da Universidade Federal do Triângulo Mineiro –
UFTM. A coleta foi individual, tendo como instrumentos um questionário sociodemográfico e uma
entrevista semiestruturada. O conteúdo foi gravado e transcrito na íntegra. O questionário foi
analisado por estatística descritiva e a entrevista qualitativamente por análise de conteúdo.
Participaram 9 mulheres e 1 homem; destes todos tiveram algum grau de educação formal, a
maioria (7) até o ensino médio; apenas 1 participante avaliou sua condição socioeconômica como
insatisfatória. Foram apontadas duas categorias de análise: Possibilidades de inserção do idoso e
Dificuldades no acesso à educação. Sobre as possibilidades de inserção, os idosos relatam terem
feito ou fazerem parte, além da participação na UATI, de programas voltados ao ensino de jovens e
adultos – EJA, e, no âmbito da educação não-formal, de cursos relacionados ao artesanato. As
dificuldades apontadas incluem a escassez de programas direcionados a este público, a inadequação
de horários e modelos ofertados e inviabilidade geográfica e financeira. Apesar de o direito à
educação estar assegurado no Estatuto do Idoso, estas falas, aliadas à diferença de perfil dos
integrantes da UATI em relação ao restante da população idosa, que possui nível socioeconômico e
de escolaridade mais baixos, deixa claro uma demanda que não é atendida e aponta a necessidade
de pensar estratégias que contemplem este grupo.
Palavras-chave: envelhecimento; acesso; UATI; idoso.

UMA INTRODUÇÃO À PSICOGERONTOLOGIA

Carla Witter
Vera Socci

Dados da Organização Mundial da Saúde demonstram que o segmento da população que mais
cresce no mundo é o dos Idosos, sobretudo daqueles com idade superior a 80 anos, havendo uma
estimativa que para 2020 haverá mais de 1,2 bilhões de velhos no planeta, 30 milhões no Brasil
(IBGE, 2010). Pela primeira vez no mundo, o número de idosos supera o de crianças com idade
abaixo de seis anos! Evidentemente este crescimento decorre da evolução e do progresso, entretanto
o aumento da expectativa de vida faz surgir novos problemas e novas demandas sociais e
econômicas. Estas necessidades requerem respostas políticas adequadas, tanto do Estado quanto da
Sociedade; assim, a formação de recursos humanos habilitados para a lida com este número
crescente de idosos é uma premência. O envelhecimento populacional mundial, já desde a década
de 60, vem fazendo que estudiosos das mais diferentes áreas, se debruçassem sobre o fenômeno do
envelhecimento, principalmente interessados nas características do ”envelhecimento bem
sucedido”. Assim, a Psicogerontologia é um campo privilegiado para a ação de Psicólogos,
integrando equipes multiprofissionais e interdisciplinares, na orientação e acompanhamento de
pessoas idosas e seus familiares, quer individualmente, quer coletivamente em instituições,
associações, etc. gerando programas de promoção da saúde integral, prevenção de doenças e
usufruindo das melhores condições possíveis. Objetivo Geral: Introduzir os participantes ao estudo
da Psicogerontologia, demonstrando seus principais fundamentos e explicando como campo de
atuação profissional promissor. Tendo por base o conhecimento sobre o envelhecimento
biofisiológico e psicossocial, e seu impacto no desenvolvimento do ser humano, são analisadas as
possibilidades de sua contribuição para o apoio e a atenção biopsicossocial ao envelhecimento,
destacando-se as estratégias interdisciplinares. O mini-curso será ministrado dentro do enfoque
interdisciplinar e do paradigma do desenvolvimento humano de ciclo de vida(life-spam)proposto
por Paul Baltes. Serão enfatizados os aspectos psicológicos do idoso e o seu processo de
envelhecimento com destaque do papel do psicólogo na equipe multidisciplinar, da educação e do
empoderamento do idoso. Conteúdo: • Histórico da Psicogerontologia • Conceitos Básicos •
Atuação Multidisciplinar

FAMILIA E EDUCAÇÃO

A ASSOCIAÇAO DE MORADORES CAMINHANDO COM A ESCOLA: RELATO DE
EXPERIENCIA

Bernardete Bezerra Silva Imoniana

O mundo contemporaneo e a sociedade exigem das pessoas o envolvimento tanto no ambito social
como comunitario na contribuiçao e na busca de uma melhora na qualidade de vida da comunidade.
As associaçoes de bairros têm mostrado o valor e o respeito que adquiriram atraves de inumeras
manifestaçoes ao longo de decadas. E hoje as associações de moradores tem procurado manter e
gerar intercÂmbio de ideias, conhecimentos e praticas dentro das escolas publicas com o intuito de
aproximar estudantes,educadores,empreendedores, fomadores de opinião e lideres sociais nas
questões relacionadas a participação comunitaria. Este trabalho visa atraves de um relato descritivo
explanatorio mostrar as praticas de ações comunitarias de uma associação de moradores dentro da
Escola em um fim de semana no Projeto 'Um dia na escola do meu filho'. A população envolvida
neste trabalho foram a Associação de Moradores Ebenezer Vila Santa Catarina e a Escola Oliveira
Ribeiro Neto, ambas situadas na cidade de Carapicuiba-SP. O trabalho foi efetuado dentro das
dependencias da Escola e teve como objetivo principal a maior integração de pais, alunos,
professores, coordenação, direção, associação de moradores e a comunidade no geral. O contato dos
pais com o dia a dia do filho dentro da escola, com atividades ludicas de integração desenvolvidas
pelos professores culminando ao final com uma refeição partilhada por todos participantes do
projeto. As atividades de integração foram desenvolvidas pelos professores, coordenação e pela
Associação de Moradores atraves de sua presidente e pela psicologa voluntaria. Durante o evento
foram desenvolvidas atividades como palestra, dinamica de grupo, oficina artistica, oficinas de
resgates de brincadeiras infantis, etc. Como resultado podemos observar ao longo do
desenvolvimento do trabalho o envolvimento dos alunos, familiares e comunidade nas atividades
desenvolvidas. E ao final uma solicitação unanime dos pais e participantes para que este tipo de
evento acolhedor e receptivo ocorra com mais frequencia aproximando escola, associaçao de
moradores e a comunidade. Conclui-se que o trabalho apresentou um reflexo favoravel no que tange
as relações interpessoais, no intercambio de ideias, gerando conhecimento e praticas que
aproximam estudantes, educadores e a comunidade.
Palavras chave: associação de moradores; comunidade; escola.

A DEMANDA DAS FAMÍLIAS DO CAMPO POR ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Luciana Pereira de Lima

Para a efetivação das políticas públicas que garantam o direito constitucional à Educação Infantil, é
necessário o conhecimento da demanda existente por creches e pré-escolas. Uma vez que essas
instituições tiveram sua origem e crescimento bastante atrelados ao processo de urbanização, na
área rural, ainda são poucos os estudos que investigam as necessidades das famílias de
compartilhar, com as instituições escolares, a educação e o cuidado de seus filhos de 0 a 5 anos de
idade. Neste cenário, o presente trabalho tem o intuito de apresentar dados de uma pesquisa,
realizada em uma escola rural (Minas Gerais-Brasil), cujo objetivo foi investigar as significações de
famílias do campo sobre a demanda e a escolha pela Educação Infantil. Participaram 5 famílias
atendidas pela instituição escolar (1 moradora em assentamento rural, 2 em casas de uma
agroindústria e 2 em fazendas). Foram realizadas entrevistas que foram gravadas em áudio,
transcritas na íntegra e analisadas qualitativamente. Para a construção e análise dos dados, baseamonos na perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significações, em diálogo com autores da
psicologia histórico-cultural. A demanda não atendida por creches e pré-escolas apareceu no relato
de situações testemunhadas pelas famílias e vivenciadas na comunidade. A importância da
Educação Infantil como contexto de aprendizagem e de desenvolvimento, a necessidade de que
ambos os genitores trabalhem e a busca por igualdade de direitos entre campo e cidade emergiram
como fortes significações para a ocorrência de demanda das famílias por Educação Infantil. A
concretude e as condições de vida e de trabalho no campo destacaram-se como aspectos que
dimensionam a busca das famílias por creches e pré-escolas e que devem ser considerados pelas
instituições escolares e pelas políticas públicas para a discussão do oferecimento da Educação
Infantil no campo.
Palavras-chave: educação infantil; pré-escola; creche; rural; políticas públicas.

A FAMÍLIA E A ESCOLA AVALIANDO SEU PAPEL EDUCACIONAL E A INTERAÇÃO
ENTRE AMBAS

Haller Elinar Stach Schünemann

A relação entre a família e a escola tem sido apresentada como uma parceria fundamental para a
melhoria da qualidade do ensino escolar. A apresentação da família e escola como instituições
parceiras e complementares oculta muitas vezes as relações tensas entre ambas as instituições. É
importante compreender que a família e a escola apresentam em termos práticos relações
assimétricas, uma vez que a primeira como núcleo ao se relacionar com a escola, enquanto
instituição, se apresenta em desvantagem. O objetivo desta pesquisa foi avaliar como a escola e
família avaliam a si mesma e a outra instituição. A coleta de dados foi feita com 38 professores e 39
pais em escolas públicas. Eles responderam a um questionário no qual podiam avaliar a função da
família, da escola e como cada uma delas estaria cumprindo os seus papeis. Os resultados
mostraram diferentes visões em relação a função principal da escola entre professores e pais. Em
relação a função principal da família a uma convergência entre professores e pais que identificam o
aspecto de cuidado e moral como principal função da família. Em relação a relação entre as duas
instituições, os professores consideram que a principal dificuldade é a falta de tempo dos pais,
problema que também foi apontado por um número significativo de pais. Em relação, ao
cumprimento das responsabilidades, os professores consideram que a escola desempenha o seu
papel melhor que a família. Os pais avaliaram bem a escola no desempenho da sua função e,
também, fizeram uma avaliação positiva da instituição familiar. Apesar destes resultados virem de
uma amostra pequena, podemos observar uma tendência de avaliação positiva de si e mais rigor do
outro, o que favorece uma dificuldade de relação entre as instituições.
Palavras-chave: escola; família; interação.

A GROUP COUNSELING BASED ON REALITY THERAPY FOR PARENTS WITH
DISABLED CHILDREN

Gamze Ulker Tumlu
Ramazan Akdogan

In this study, a group counseling program (GCP) was carried out on the basis of Reality Therapy in
order to help parents with disabled children to fulfill their psychological needs, and the effects of
the program on parents’ psychological needs, hopelessness, social support perceptions, and trait and
state anxiety levels were examined. Method Participants The study was conducted with 30
voluntary parents with disabled children. Procedure The study was carried out in several steps. (1)
semi-structured interviews based on the Reality therapy were conducted with parents. (2) the
content analyses of the interviews were made in the light of theoretical determinations and expert
opinions. (3) 10-point Likert-type checklist with 12 items (Psychological Support Need
Determination Form-PSNDF) and GCP were composed. (4) 20 parents were randomly appointed to
two group. Before the experiment, in light of some measurements (demographic information form,
PSNDF, Beck Hopelessness Scale, State-Trait Anxiety Inventory, Multidimensional Social Support
Scale) administered to two group as pretests. (5) GCP was administered to the experimental group.
The control group was kept waiting. After the experiment, posttest measurements were
administered to the groups. The Wilcoxon signed-rank test and Mann–Whitney U test were
employed. Also a questionnaire (Social validity questionnaire-SVQ) was administered to the
experimental group. Results Results indicated that the hopelessness levels of the experimental
group participants were lower and multidimensional social support levels were higher than pre-test
measurement. The results of SVQ and PSNDF showed that the experimental group was quite
satisfied with the program. On the other hand intergroup comparisons showed that state anxiety
levels became significantly lower in the experimental group in comparison to the control group at
the end of the experiment. Discussion The present study has showed that group counseling based on
reality therapy helps parents with disabled children fulfill their psychological needs. Considering
that a substantial amount of the difficulties experienced by parents having disabled children cannot
be changed by very nature of disabilities, it seems to be more functional that parents accept the
existing situation and make choices accordingly. Indeed, the theory has showed special emphasis on
the importance of accepting the reality and taking actions directly in coping with difficulties
(Glasser, 2000; Glasser, 2004; Wubbolding, 2010; Sharf, 2012). On the other hand, although the
views of the parents and PSNDF results have indicated that group counseling is quite influential,
quantitative data do not support these findings significantly. This may be because; the group
counseling was built upon theoretical bases and the parents’ views. The fact that the expected
difference did not come up in quantitative data may have arisen from the weakness of the employed
measurement tools in representing the problem areas of this group. That reveals the need for
developing measurement tools to determine the problems and needs of this target group.
Keywords: reality therapy; parents with disabled children; group counseling.

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS FAMÍLIAS DO CAMPO

Luciana Pereira de Lima

A relação entre a Educação Infantil e as famílias é estudada prioritariamente em contextos urbanos,
sendo raras as pesquisas em áreas rurais, fato que influencia os avanços do conhecimento e a
elaboração das políticas para infâncias do campo. O presente trabalho apresenta dados de uma
pesquisa qualitativa, realizada em uma escola rural (Minas Gerais-Brasil), cujo objetivo foi
compreender significações sobre a relação escola-família. Tivemos como participantes 6
profissionais (1 diretora, 2 vice-diretoras, 1 pedagoga e 2 professoras) e 5 famílias (1 moradora em
assentamento rural, 2 em casas de uma agroindústria e 2 em fazendas). Para a construção dos dados
foram realizadas observações na escola durante 4 meses e entrevistas com as famílias e as
profissionais da instituição escolar. O material foi analisado qualitativamente e sistematizado nos
eixos temáticos: 1) instrumentos da relação escola-família; 2) presença da família na escola; 3)
situações problemáticas. Para a construção e análise dos dados, baseamo-nos na perspectiva teóricometodológica da Rede de Significações, construída em diálogo com autores da psicologia históricocultural. A análise dos dados mostrou que a relação escola-família era predominantemente
permeada por desencontros, conflitos e tensões, sendo constituída por elementos por vezes
semelhantes e por vezes distintos dos encontrados no contexto urbano e em outros contextos rurais.
A concretude do campo investigado, marcada por grandes distâncias geográficas e específicas
condições de vida e de trabalho, atravessava e configurava encontros e desencontros entre as
instituições escolar e familiar. Os resultados indicam às escolas a necessidade de recriação das
formas tradicionais de conceber a relação com a família e evidenciam que o entendimento das
ruralidades é necessário para se planejar e estruturar a relação escola-família e as políticas públicas
na área.
Palavras-chave: educação infantil; pré-escola; família; rural; educação do campo.

A SOMBRA NA CONTEMPORANEIDADE: O ESPAÇO ESCOLAR COMO
TRANSFORMADOR SOCIAL

Leticia de Sousa Dorighello

Este estudo apresenta o conceito de sombra do teórico Carl Gustav Jung e o relaciona com o
cotidiano escolar na tentativa de investigar de que forma esse fenômeno interfere não somente na
formação do sujeito, mas também que consequências trazem em seu aspecto coletivo e social. Foi
realizada uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo sobre a obra de Jung refletindo
dialeticamente o cotidiano escolar sob o aspecto da sombra, cujo conceito refere-se aos aspectos
que por alguma razão, tornam-se negativos do ponto de vista do ego e que são reprimidos no
inconsciente. Porém, tais conteúdos acabam vindo à tona na forma de projeção, onde o indivíduo
lança para o outro (inconscientemente) aquilo que o incomoda, mas que pertence a sua própria
personalidade. A partir do psiquismo, todo indivíduo está sujeito a sofrer e ou criar tais fenômenos
através das influências não só de sua criação familiar e ou do ambiente, mas também porque carrega
em seu inconsciente coletivo toda a história da humanidade, com suas glórias e desprestígios, com
sua luz e sombra, bem e o mal. O processo de socialização e formação da criança perpassa pelo
espaço escolar sendo fundamental para que se tenha a educação psíquica e a identificação de si
mesmo necessária para a real entrada na vida adulta. Através dessas relações, o indivíduo tende a
caminhar para o processo de individuação e a sociedade sendo influenciada e beneficiada através da
conscientização ética e responsável sobre a formação de cada indivíduo avançando também
enquanto humanidade. Mesmo que o indivíduo produza conteúdos sombrios continuamente, a
escola tende a colaborar positivamente, desenvolvendo a psique do indivíduo para que este consiga
dar conta de si, através da consciência e do autoconhecimento.
Palavras-chave: sombra; persona; inconsciente coletivo; escola; individuação.

AS TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICO-CULTURAIS NA FAMÍLIA

Tamires Fernanda Moreira
Isabel Cristina Dib Bariani

Este estudo apresenta uma análise de cinco edições da revista Pais & Filhos, publicadas em 1968,
1979, 1989, 2001 e 2014, que tiveram seus artigos comparados com a literatura especializada.
Buscou-se identificar as transformações pelas quais a instituição família tem passado, pois, no
ocidente, as últimas décadas têm sido marcadas por mudanças nos valores, no comportamento e na
identidade dos indivíduos. Essas transformações foram influenciadas pelo contexto cultural, social,
econômico e político que também passaram por mudanças significativas nos últimos tempos. A
pesquisa objetivou observar se há mudança na forma de abordar os assuntos. As revistas foram lidas
a fim de selecionar artigos que pudessem ser relevantes ao trabalho. Dos artigos selecionados foram
extraídos núcleos significativos nos quais pudessem ser observadas discussões relacionadas às
categorias previamente definidas a partir da literatura de artigos científicos. As categorias são: o
papel do homem na família, a mulher que trabalha, famílias monoparentais, famílias homoparentais,
o uso da pílula anticoncepcional e formas de criação dos filhos. Foram encontrados artigos que
podem sinalizar como as relações entre o núcleo familiar tradicional mudaram. Porém, não foram
encontradas publicações que discutissem outras configurações que a nuclear tradicional. Pode-se
concluir que apesar da diversidade de estruturas familiares encontradas na sociedade esta discussão
não é muito recorrente no meio de comunicação utilizado na presente pesquisa. No caso das práticas
educativas a revista aconselha que os pais usem práticas explicativas, mostrando os malefícios das
punições severas. No entanto, ainda há a utilização de várias práticas punitivas verbais e físicas.
Duas revistas afirmam, no intervalo de 20 anos, a presença dos estereótipos da mulher que cuida da
casa do lar e da família, e do homem que matem financeiramente a casa. Estes fatos alertam para a
importância da realização de novos estudos mais abrangentes.
Palavras-chave: relações familiares; transformações na família; transformações socioeconômicas.

CINEUNIVERSIDADE: EDUCAÇÃO E FAMÍLIA

Ana Gabriela Nunes Fernandes
O projeto “Cineuniversidade: Educação e Família” foi desenvolvido na Universidade Estadual do
Piauí com o objetivo de apresentar e discutir cinco filmes sobre a temática Educação e Família
visando tanto a oferta de bens culturais às populações-alvo (acadêmicos, professores e alunos da
rede pública e comunidade) quanto o desenvolvimento de uma reflexão sistemática e aprofundada
sobre as dinâmicas familiares na contemporaneidade e sua relação com os processos e instituições
educacionais, incluindo a escola. Os filmes exibidos e debatidos quinzenalmente, com alunos dos
cursos de licenciatura, foram: As melhores coisas do mundo; Ensinando a viver; A educação de
Pequena Árvore; Uma família bem diferente e Precisamos falar sobre o Kevin. Ao propor essas
discussões, objetivou-se a reflexão acerca sobre a educação familiar diante da influência de outras
instituições e das novas demandas que emergem. Moreno e Cubero (1995, p. 199) e Bock (2001)
contribuem apresentando o papel da família tradicional no processo de educação dos filhos,
assumindo papeis que ao longo da evolução histórica vão sendo modificados, sob influência dos
novos contextos que apresentam configurações familiares diferenciadas, o que sugere a necessidade
de atualização na prática educacional, a fim de lidar com novas demandas emergentes nas relações
familiares construídas. As discussões após a exibição dos filmes permitiram fomentar a
problematização sobre as relações educativas a partir da perspectiva da diversidade de arranjos
educativos (educação formal, não informal e informal) e de agentes educativos (enfocando-se a
relação da família com os demais agentes, como a escola e os grupos de afinidade). Com isso,
intensificou-se a discussão sobre a relação entre escola e família, articulando a política e a prática
educacional, bem como ao discurso acadêmico de que o trabalho educativo dessas duas instituições
segue um modelo de família e escola ideal, marginalizando a pluralidade empírica dessa relação.
Palavras-chave: cinema; família; educação.

EFEITOS DO CONSUMISMO SOBRE CRIANÇAS DE 9 ANOS DA ZONA SUL DA
CIDADE DE SÃO PAULO

Gabriel Bezerra Zecchin
Sheila Carla de Souza

As sociedades contemporâneas regidas por sistemas econômicos capitalistas trazem dilemas
importantes para a sociedade geral, principalmente, no que se refere ao consumismo infantil. De
acordo com o sociólogo Bauman (2007) as relações sociais humanas estão frágeis e são substituídas
por bem de consumo, valorizando-se a condição do “ter” em detrimento ao “ser”. Desta forma, esta
comunicação científica tem o objetivo de compreender os efeitos do consumismo infantil a partir da
percepção de pais e crianças de 9 anos da zona sul da cidade de São Paulo. A importância desta
pesquisa centra-se na compreensão da dinâmica de crianças de ambos os gêneros acerca do
consumismo que acaba sendo vivenciado na escola e influenciando as interações sociais entre pares
e cuidadores na sociedade atual. O estudo realizou uma pesquisa de campo com 10 crianças, sendo
05 meninos e 05 meninas, de 9 anos de idade, moradores da zona sul da cidade de São Paulo. Foram
utilizados dois instrumentos de avaliação: um questionário semi-estruturado aplicado nos pais e
uma entrevista semi-estruturada realizada com as crianças. Os resultados apontam padrões de
consumo diferentes entre meninos e meninas. Os meninos parecem preferir brinquedos e as meninas
roupas, sendo que o desejo de obtenção do objeto, inicia-se na escola com a interação com pares.
Quanto aos responsáveis, há predominância de opiniões sobre a importância da contenção do
consumo entre as crianças, pois os responsáveis acreditam que o consumo desenfreado pode
contribuir para a alteração do caráter de seu(sua) filho(a). Conclui-se que há necessidade de
repensar os padrões de consumo infantil em todas as faixas etárias. Neste sentido, pode haver maior
possibilidade de valorização das relações humanas e conseqüente internalização de valores éticos e
morais em contraposição aos valores da sociedade consumista que num curto espaço de tempo torna
o bem consumido em algo descartável.
Palavras-chave: consumismo; criança; relações escolares.

INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL EM AMBIENTE ESCOLAR/FAMILIAR DE
ALUNOS COM SÍNDROME DE WILLIAMS

Solange de Freitas Branco Lima
Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

A SW é uma doença genética causada pela deleção de múltiplos genes no cromossomo 7. O perfil
cognitivo verificado em pessoas com a síndrome abrange principalmente a deficiência intelectual
em níveis variados com predomínio de déficits em habilidades visoespaciais e prejuízos nas
habilidades de atenção sustentada e seletiva. Quanto ao fenótipo comportamental eles apresentam
empatia exagerada, sociabilidade exacerbada, agitação e diferentes tipos de estereotipias
comportamentais. Os problemas de comportamento associados aos déficits cognitivos interferem
consideravelmente na adaptação escolar. No contexto familiar, tais problemas acabam promovendo
uma monitoria negativa na relação pais/filhos. Assim, crianças com SW necessitam de manejo
diferenciado para estimular comportamentos adequados aos ambientes em que está inserida,
familiar ou escolar. Objetivo: Desenvolver, implantar e avaliar a efetividade de um programa de
treinamento de pais e professores para o manejo de problemas de comportamento de uma criança
com SW. Amostra: Foi composta por 3 participantes, uma criança com diagnóstico para a Síndrome
de Williams com indicadores de desatenção e hiperatividade, as respectivas mães e professores.
Neste trabalho apresentaremos somente os resultados de uma criança. Instrumentos: a) Inventário
de comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos, formulário para pais (CBCL
6/18) e formulário para professores (TRF 6/18), b) Guia de orientações a professores para manejo
comportamental de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams em sala de aula; c) Registro
de observação de respostas de desatenção e hiperatividade e impulsividade em sala de aula; d)
Checklist para controle de aplicação das orientações do programa de treinamento (mãe e
professora). Procedimentos: O estudo foi desenvolvido em quatro fases: avaliação inicial;
intervenção; avaliação final e seguimento. Resultados preliminares: As taxas de ocorrência de
problemas de comportamento indicativos de desatenção e hiperatividade obtiveram melhoras
conforme o relato do professor se comparadas às taxas relatadas pelo cuidador principal (mães).
Palavras-chave: comportamento; síndrome de Williams; adaptação escolar.

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM GRUPOS DE PAIS E DE PROFESSORES EM
ESCOLA ESTADUAL

Luiza Maria de Oliveira Braga Silveira
Luiza Guazzelli da Costa Rodrigues
A experiência se refere à intervenção psicológica decorrente do projeto de extensão “A
parentalidade em discussão: Grupos de orientação a pais visando à promoção da saúde das relações
parentais” da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse projeto foi realizado
no ano 2014 e está atualmente na sua segunda edição, que sofreu alterações para atender a demanda
da comunidade. Ambas foram aplicadas em escolas da rede estadual de ensino, na cidade de Porto
Alegre. O objetivo geral é promover espaços de escuta, discussão e orientação a pais/cuidadores a
respeito da parentalidade na contemporaneidade, promovendo e aprimorando a qualidade das
relações parentais e familiares. Dentre os temas abordados com os pais/cuidadores, estão os
princípios da aprendizagem, o valor de se estabelecer um relacionamento afetivo com os filhos, a
relevância de regras e limites, a importância de valorizar as qualidades dos filhos, o perigo do uso
de punições inadequadas e excessivas e a noção de que os pais são um modelo para o
comportamento do filho. O projeto atualmente também abrange professores das séries iniciais da
escola atendida, por meio de encontros que servem como espaço de escuta, troca de experiências e
orientação a respeito de temas da parentalidade aplicados à relação professor-aluno, visando a
qualificação e o apoio às demandas vivenciadas pelos docentes no cotidiano com seus alunos.
Dentre os temas abordados com os professores estão: regras e limites, consequências para
comportamentos adequados e inadequados, e noção de que o professor também é modelo para o
comportamento do aluno. São realizados encontros com os pais e encontros com os professores, nos
quais, em ambos, as temáticas são abordadas de maneira lúdica e criativa, por meio de dinâmicas e
discussões. Os objetivos das atividades incluem promover a escuta, o aprimoramento e a troca de
experiências. As dinâmicas trabalhadas nos encontros objetivam promover a empatia e demonstrar a
importância do autoconhecimento e das vivências parentais transgeracionais, da expressão do afeto,
do envolvimento e da coerência quanto a regras e limites. Os objetivos estabelecidos na primeira
edição do projeto foram em grande parte atendidos, pois houve uma melhora significativa nas
relações parentais dos pais participantes. Dos resultados de 2014 destaca-se: maior compreensão
dos pais em relação às atitudes dos filhos, maior reconhecimento dos comportamentos adequados
dos filhos, aprimoramento das relações afetivas e de estratégias para aprimorar as relações pais e
filhos, ampliação de práticas educativas positivas e a redução de práticas negativas, resultando, na
redução de problemas de comportamento dos filhos. Para 2015 espera- se contribuir para a
promoção de saúde nas relações parentais e também nas relações professor-aluno.
Palavras-chave: intervenção psicológica; relações parentais; relação professor-aluno; grupos de
orientação.
Financiamento: Edital Probext Nº 08 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
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PARENT LITERACY PRACTICES SUPPORT EMERGENT LITERACY SKILLS OF
PRESCHOOLERS AND KINDERGARTNERS

Dilara Deniz Can

Focusing on parent educational involvement is particularly important as children approach the
school readiness stage. Parent literacy involvement is a protective factor associated with children’s
cognitive, language, and literacy development. This project examines relationships between family
early literacy practices and child outcomes. During lab visits, parents completed the FELP (Family
Early Literacy Practices Scale). FELP measures parents’ home-based multi-dimensional and
comprehensiveliteracy practices (i.e., skill building, interactive reading, modeling/monitoring in
literacy). Data collectors assessed preschoolers withpicture naming(PN), rhyming (RHY), and
segmentation (SEG) tests(Individual Growth and Development Indicators; IGDIs).Data collectors
assessed kindergartners with letter-word identification, LWI, (WJ-III Letter-Word Identification),
and non-sense word fluency (NWF)measures (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills;
DIBELS). Hierarchical regression models were conducted. Within preschoolers, controlling for
number of siblings (8% variance, p < .05), FELP Skill Building provided an additional 16%
significant variance in PN, increasing the total variance to 24% (R2 = .24; n = 51; p < .01).
Controlling for number of siblings (7% variance, p > .05), FELP Modeling added 19% significant
variance in PN, increasing the total variance to 26% (R2 = .26; n = 45; p < .01). Number of siblings
had no influence on RHY, while FELP Modeling added 17% significant variance (R2 = .17; n= 32;
p < .01). FELP Interactive Reading was marginally significant in adding variance to PN. Within
kindergartners, number of siblings did not predict children’s NWF and LWI, while FELP Modeling
provided significant variance (n = 134; 6 % variance, p < .01, for LWI; n = 133; 7% variance, p <
.01, for NWF). These findings may a)point to specific skills that can be targeted to empower parents
in supporting their children’s education at home, and b) guide prevention and intervention efforts
(e.g., early literacy programs for children).
Keywords: parent literacy involvement; preschool emergent literacy; kindergarten emergent
literacy.

PRÁTICAS EDUCATIVAS NA FAMÍLIA E NA ESCOLA: OS ATOS DO EDUCAR COMO
HABILIDADES SOCIAIS

Maria Julia Ferreira Xavier Ribeiro
Elvira Aparecida Simões de Araujo

Práticas educativas consistem em estratégias e técnicas utilizadas pelos adultos na educação de
crianças e adolescentes, configurando-se em formas de relação que acontecem na família de origem
e na escola. Uma vez que tais práticas educacionais, por definição, ocorrem nas relações entre o
adulto que educa e aquele que é educado, o campo de estudo e aplicação destes conhecimentos tem
aproximação estreita com o campo teórico prático das Habilidades Sociais. A literatura da área tem
demonstrado ligação entre práticas e presença ou ausência de problemas de comportamento.
Portanto, uma tarefa relevante para o psicólogo escolar consiste na identificação de tais práticas e
no apoio aos adultos para a formação de um repertório de práticas que favoreça o desenvolvimento
da criança e do adolescente. Os psicólogos brasileiros dispõem de instrumentos validados para
nossa realidade para identificar tanto habilidades sociais gerais quanto aquelas requeridas
especificamente no ato de educar. Assim, este minicurso volta-se para estes temas, com ênfase na
produção nacional sobre práticas educativas. Conteúdo: Conceito de práticas educativas,
Identificação de práticas educativas de pais e professores e Apoio positivo às práticas educativas de
pais e professores. Serão enfatizados os recursos desenvolvidos por autores brasileiros, como a
Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais (RE-HSE-P).

PRELIMINARY REPORT: SYSTEMIC MANAGEMENT OF SCHOOL FAILURE
THROUGH INTEGRATED FAMILY INTERVENTION

John Josserand
James Arnott

The development of a new method involving Third Wave Cognitive Behavioral Therapy, DBT
(Dialectical Behavioral Therapy) in the classroom has made it possible to create a new systemic
intervention. Professional experiences in Sweden were reviewed at meetings of educators and
psychologists of Brageskolan with the objective of introducing a three tier systemic approach. It
was decided that the basis for the program would be DBT-validation training of teachers, school
psychologists and families. This model intervention is currently utilized at Brage School in Sweden.
The reduction of the number of classroom and family disruptive behaviors was set as the goal. The
intervention training, started with the school psychologist. Each participating professional was
provided a detailed manual including utilizing the DBT validation technique. The psychological
mechanisms (changed attachment patterns, efficient parenting patterns, contextual focus, validations
skills, importance of non verbal communication, shame and empathy) are explained as well as how
they support a structured and systemic intervention on all parts of school and family interactions.
Once trained and certified each professional psychologist supervised and trained teachers. The final
training of parents and relevant teachers was conducted in weekly one hour sessions. The
conclusions that can be used from this intervention are that it suggests a rational and effective way
to bring order back to schools and could include • Reduction of teacher stress related to burn out, •
Better control and classroom management resulting in more effective utilization of time for
curriculum instruction. • Reduction of referrals of individual students for administrative counseling
• Reduction of referrals to school psychologists for testing and classification • Less stressful
integration of mainstreaming and inclusion for students
Keywords: school failure; family and education; teacher burnout; systemic intervention.

PSYCHOSOCIAL SYMPTOMS AND RISKY HEALTH BEHAVIOR AMONG
ADOLESCENTS IN INDIA

Prerna Arora

A high number of Indian youth suffer from psychological concerns, with some studies
demonstrating differences between boys and girls (Deb et al., 2010; Sahoo et al., 2010).
Additionally, engagement in risky health behaviors is a particular concern among youth in India
(Sunita&Gururaj, 2014). While previous research has underscored the importance of family
relationships in Indian youth, its role a protective factor remains understudied (Aggarwal &Berk,
2014). Accordingly, this study sought to investigate the role of family relationships in the
development of psychosocial concerns and engagement in risky health behavior in Indian
adolescents. Methods: Data were collected as part of a larger study of health knowledge and health
related behavior among Indian adolescents. Individuals between ages 10 to 19 were recruited for the
study from schools in a Southern province of India. After obtaining consent, approximately 1000
individuals (Males = 712; Mean Age = 13.96 years; SD=1.57) participated in a structured interview
protocol. Adolescents reported on their depressive, anxiety, and anger symptoms (i.e.,
“psychosocial symptoms”), as well as the frequency with which they engaged in tobacco and
alcohol use (i.e., “risky health behaviors”). Results of the multiple regression analyses indicated that
reports of poorer family relationships were associated with higher psychosocial symptoms (β = .119, p

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA: UMA PARCERIA POSSÍVEL

Clara Raissa Fernandes de Melo

A família é considerada a primeira agência educacional do ser humano e é responsável,
principalmente, pela forma com que o sujeito se relaciona com o mundo. Entretanto, a relação
família-escola está permeada por um movimento de culpabilização de uma das partes envolvidas,
pela ausência responsabilização compartilhada e pela forte ênfase em situações-problema que
ocorrem no contexto escolar. Considerando esse cenário, objetiva-se relatar um recorte do resultado
da disciplina de Estágio Obrigatório do curso de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba
orientado pela professora Mônica de Fátima Batista Correia. Objetivou-se realizar uma intervenção
com responsáveis por alunos do 2º ano do ensino fundamental de uma escola pública de João
Pessoa. Inicialmente elaborei estratégias para atrair os pais para a escola, pois a falta de participação
deles era um queixa da escola. Realizamos uma reunião com os mesmos e participaram também a
diretora geral, uma psicóloga, duas supervisoras, uma orientadora e uma assistente social. Foram
tratados os seguintes temas: dificuldade de aprendizagem x distúrbio de aprendizagem, a
importância da parceira família-escola, a falta de comunicação entre as instituições, a importância
da não culpabilização, estereótipos, diagnóstico, medicalização, entre outros. O resultado foi
positivo, os responsáveis foram participativos, partilharam experiências e a reunião promoveu
reflexões críticas, rompeu com comportamentos passivos, modificou representações cristalizadas e
inadequadas sobre o processo educativo e mediou conflitos entre as instituições. Nesse sentido o
presente estudo contribui para construir uma parceria família-escola baseada em fatores positivos e
gratificantes relacionados ao aprendizado, desenvolvimento e sucesso dos alunos. Diante disso, um
importante desafio é modificar esta relação no sentido de que ela possa contribuir com os processos
de socialização, aprendizagem e desenvolvimento.
Palavras-chave: família; escola; psicólogo escolar educacional.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM MOVIMENTO: DESAFIOS PARA ELABORAR O
ESTRANHO EM FAMILIAR

Maria Isabel Antunes Rocha
Welessandra Aparecida Benfica
Cristiene Adriana da Silva Carvalho
Luiz Paulo Ribeiro
Karol Oliveira de Amorim Silva

A reflexão que aqui se apresenta vem sendo tecida no escopo de pesquisa do Grupo de Estudos em
Representações Sociais – GERES, em funcionamento na Faculdade de Educação/Universidade
Federal de Minas Gerais. O GERES se organiza com profissionais de diferentes campos do
conhecimento cujo foco de interesse é a produção de saberes sobre as representações sociais em
mudança, que denominamos de representações sociais em movimento. Busca compreender no
espaço de suas discussões os desafios teóricos e metodológicos para a pesquisa em diferentes
contextos sócio-culturais. Cabe esclarecer que o familiar é, para nós, o conhecido, a confirmação de
nossas crenças, enquanto que o não-familiar desafio para a dúvida, para Nessa perspectiva,
inserimo-nos no eixo temático – aprofundamentos teóricos com o objetivo de abrir um espaço para
debater as possibilidades e limites do estudo das representações sociais em contextos geradores de
mudança. Nesse sentido, voltamos nosso interesse para os dois principais processos envolvidos na
elaboração das representações: a ancoragem e a objetivação. A ancoragem como o movimento que
mantém os sujeitos em significados já estabelecidos e a objetivação como a busca de novas formas
de classificar e denominar o novo objeto. A linha teórica segue a abordagem processual, pois
centramo-nos na construção da representação, sua gênese, seus processos de elaboração. O caminho
metodológico é orientado pelas possibilidades de análises de conteúdo e discursiva bem como pelo
uso da observação participante e entrevista narrativa. De um modo geral, os resultados das nossas
investigações apontam que os sujeitos diante do estranho podem articular três movimentos: pode
recusar a vivenciar o novo; aderir integralmente o estranho, quase sempre anulando o que lhe era
familiar; ou inicia um processo de reelaboração do familiar na perspectiva de integrar o novo.
Observamos que não há uma linearidade ou mesmo uma sucessão na apropriação destes três
movimentos. O que parece circunscrever as possibilidades de escolha está inscrito nas condições
sócio-culturais de cada um e do grupo como um todo. No estágio atual de nossos estudos
observamos que a dimensão afetiva ocupa lugar central nesse processo. Nessa perspectiva,
buscamos um espaço de estudo a partir dos desafios teóricos e, também, metodológicos que se
impõem à teoria no contexto contemporâneo, bem como pensar acerca do estado da arte e dos
desdobramentos futuros da teoria. Pretendemos contribuir para o desenvolvimento interdisciplinar,
embasando-nos em pesquisas sobre as articulações entre diferentes áreas do conhecimento, com
vistas ao aprofundamento e diversificação da produção no campo de estudo das representações
sociais.
Palavras-chave: representações sociais; psicologia social; psicologia da educação; educação.

SENTIDOS E SIGNIFICADOS EDUCAÇÃO E FUTURO DE ADOLESCENTES DO
INTERIOR DA BAHIA

Pâmela Pitágoras Freitas Lima
“Porque a geração atual anda tão infeliz?”. Diversos são os sinais que indicam que a nova geração
vem experimentando uma espécie de “limbo” em que, as baixas expectativas quanto ao futuro
modela cada vez mais a trajetória dos adolescentes brasileiros: crescente desemprego e dificuldade
de entrada no mercado de trabalho, além do abandono escolar e da evasão universitária. Esse
fenômeno, que vem ganhando destaque nas últimas duas décadas no Brasil, conforme apontado por
Araújo & Gunther (1998); Costa & Koslimski (2006); Caierão (2008) e outros autores, deriva de
processo social de esvaziamento de significado do espaço escolar para uma parcela da população.
Essas questões refletem uma mudança sobre como às gerações constroem suas expectativas quanto
ao futuro. Dessa perspectiva, um dos grandes desafios da educação contemporânea é fazer com que
a vivência escolar tenha determinado sentido para os estudantes (DUARTE, 2004). Mas como
ocorre o processo de atribuição de sentido pessoal e significado à experiência educacional? Visando
apresentar essa problemática, é proposta deste trabalho descrever e analisar quais são os
significados produzidos pelos adolescentes sobre educação e quais sentidos atribuem a ela em seu
futuro. Para tanto, a proposta de execução desse estudo é ser realizado em duas etapas: estudo
quantitativo e um qualitativo. Para essa explanação, serão apresentados os dados quantitativos
preliminares. Participarem dessa etapa 600 alunos, entre 10 a 18 anos, cursando o 6º e 8º ano de
ensino fundamental de uma escola pública de uma cidade no interior da Bahia. Como resultado
parcial, foi possível identificar que para a maioria dos adolescentes a escola e a educação não figura
como fator importante no impacto para suas perspectivas quanto ao seu futuro.

TEACHING PARENTS TO MOTIVATE THEIR LOW ACHIEVING STUDENTS

Ernesto Alvarado

This workshop has the goal of teaching participants methods of assisting parents to motivate their
low achievers. Yearly school districts proclaim the importance of parents participation in their
children’s education. Unfortunately, this often means merely inviting parents to visit the classroom.
The children are the benefactors when the parents are taught techniques of motivating them in
academic success. Motivation is a key component in the academic achievement of students and
parents should be the primary source of motivation. A power-point presentation will introduce the
participants to the components of high academic achievement. Discussion will address the issue as
to why students fail. What is the achievement formula? The facilitator will guide the participants in
active role play to be utilized with the parents in motivation of students. What are the attributes of
low income parents who produce successful students? The facilitator will cover successful
experiences in the public schools that addressed the problem of “high potential- low achievers” in
school based groups. These groups are tied to parent training in the evening and special conferences
sponsored by the schools to address motivation and low achievement. The process follows and
outline of achievement formula which is composed of 1. I think I can 2. I want to succeed and 3. I
am rewarded Each of these factors are discussed and are of important value to teachers as well as
the parents. Often teachers are not taught this practical formula that places ‘reward theory’ at the
end of the process of achievement. One of the several methods utilized in the schools involved the
pre-school teachers developing a ‘calender program’ where by the parents were advised the weekly
curriculum being taught in school so that they may assist their children at home. The methods
taught have been shown effect in the schools where the parents income was the lowest in the state.
Low income schools are most often the lowest achieving schools. The results of these efforts is
higher performing students.

TRABALHO COM FAMÍLIAS PARA A PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS

Pandora Pimenta Hardt Araujo
Fátima Regina Pires de Assis

O relato da presente intervenção foi produto da parceria entre o curso de Psicologia da Faculdade de
Ciências Humanas e da Saúde da PUCSP, Campus Barueri e uma Escola de Ensino Fundamental,
que apresentava alto índice de jovens usuários de drogas, em um município da Grande São Paulo. A
população alvo foram os pais dos jovens de 8º ano, tendo por objetivo principal iniciar a
organização dos pais e fortalecer as relações intrafamiliares, entre os pais e a escola e entre os
próprios pais. Foi decidido também não tratar diretamente da temática “consumo de drogas” a não
ser que ela fosse trazida pelos pais, em uma tentativa de evitar estigmatização da população e
enrijecimento das discussões. Inicialmente foi distribuído convite a todos os pais do 8º ano,
iniciando-se o trabalho com o grupo a partir da participação de seis pais. O procedimento constou
de um encontro inicial para a explicitação dos objetivos, combinação das regras para o trabalho em
grupo e aplicação de um instrumento auto aplicado de mensuração para identificação de hábitos
parentais. Posteriormente foram desenvolvidos sete encontros semanais com aproximadamente duas
horas de duração, baseados no livro “Programa de Qualidade na Interação Familiar – Manual para
Aplicadores” de Lígia Weber (2011) com os seguintes temas: limites, regras, implicações nocivas
do uso da punição e formas alternativas positivas. Nos encontros foram aplicadas as atividades
propostas por Weber, além de realizar discussões específicas baseadas na demanda dos
participantes. A cada encontro as atividades eram avaliadas em supervisão e programado o encontro
seguinte. Como resultado foi identificada a alta adesão dos participantes. No encontro final houve
relatos de mudanças referentes ao comportamento dos pais em casa e no trabalho e ao
comportamento dos filhos, por parte da escola. Ocorreram diversos pedidos de continuidade e
ampliação do serviço. Foi relatada também a intenção desse grupo em iniciar uma rede de pais para
a discussão de questões de educação dos filhos. Concluímos que o trabalho alcançou as metas
iniciais, deixando como sugestão a utilização do livro de acordo com a demanda do grupo e a
utilização de exemplos do cotidiano de trabalho dos pais para a sensibilização sobre as questões dos
filhos.
Palavras-chave: formação de pais; relação família-escola; família.

VISÃO DE ADOLESCENTES DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMÍLIA E DA ESCOLA PARA
A ESCOLARIZAÇÃO

Haller Elinar Stach Schünemann

Há várias evidências que a escola exerce um papel de reprodução das desigualdades sociais. Por um
lado, a interpretação do senso comum atribui esse resultado ao desinteresse das famílias de classes
populares. As pesquisas com famílias populares contudo indicam que elas estão muito interessadas
no sucesso escolar dos filhos, pois já assimilaram a importância da escolarização. Por outro lado, há
poucos estudos a respeito da contribuição da escola. O objetivo deste trabalho foi investigar junto a
alunos do último ano do ensino médio qual a contribuição percebida de suas famílias e da escola
para o seu sucesso escolar, entendido como ter concluído o ensino básico sem reprovação. A coleta
de dados foi feita junto a 30 alunos concluintes do ensino médio, em três escolas estaduais da região
sul do município de São Paulo, mediante uma entrevista semiestruturada individual na qual foram
solicitados a descrever a contribuição da família e da escola em sua trajetória escolar. Os resultados
obtidos indicaram que em relação a família, as contribuições relatadas foram apontadas de um
modo geral como cobrança dos estudos e busca de recursos extras em momentos de dificuldade de
aprendizagem. Em relação a escola houve uma maior dificuldade em apontar as contribuições da
instituição, ficando mais limitado a elogio a professores que estimulavam a persistência no estudo.
Houve raras menções a ações extraclasse de apoio à aprendizagem. Os resultados apontaram que de
um modo geral as contribuições da família e da escola foram percebidas de forma vaga e de caráter
apenas de valorização dos estudos. Isto no sugere, que as ações de apoio efetivo para garantir uma
boa escolarização não estão sendo percebidas, ou pela sua ausência ou pela sua baixa efetividade.

FORMAÇÃO DO EDUCADOR

A CRIATIVIDADE NO ENSINO INFANTIL: A FORMAÇÃO DO EDUCADOR

Denise Bragotto

Conforme a complexidade do mundo aumenta, cresce a necessidade da criatividade para enfrentar
os desafios emergentes. A criatividade dos indivíduos é um bem individual e também força
transformadora da sociedade. Neste sentido, é preciso pensar a formação do indivíduo, ao longo do
seu percurso escolar, visando a sua educação criativa de maneira séria e abrangente. O presente
trabalho refere-se a um relato de experiência sobre o desenvolvimento da criatividade do educador
em um centro de educação infantil da cidade de Londrina no Estado do Paraná. O trabalho teve
como propósito disseminar os conhecimentos científicos sobre criatividade, bem como desenvolver
a criatividade dos professores e instrumentalizá-los para desenvolver as habilidades criativas de
seus alunos. Foi oferecido aos professores um programa de desenvolvimento da criatividade
abrangendo sete encontros quinzenais com duas horas de duração. Participaram do programa 14
professoras e a diretora do centro educacional. O programa envolveu reflexões e discussões sobre a
importância da criatividade no processo educacional e a aplicação de estratégias de estimulação da
expressão criativa do professor, vivências sobre o processo criativo e exercícios para minimizar os
efeitos das barreiras que dificultam a emergência da criatividade. Os resultados indicaram que o
programa contribuiu, favoravelmente, para o desenvolvimento das habilidades criativas dos
professores. Estes passaram a expressar mais as suas ideias perante o grupo e a ter menos receio de
serem mal compreendidos ou mal avaliados pelos seus pares. As práticas pedagógicas dos
professores tornaram-se mais originais e elaboradas e observou-se ganhos significativos em termos
de autoestima, auto confiança e maior motivação para o trabalho. De acordo com os relatos dos
participantes, os conhecimentos adquiridos foram úteis para a vida profissional e pessoal destes.
Considerando o fato do centro educacional ter uma metodologia de ensino e aprendizagem que
utiliza, diariamente, as histórias infantis no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, essa
prática diária, parece estimular a imaginação dos docentes, o que facilitou o trabalho com os
docentes. Outras experiências poderiam investigar centros educacionais que utilizassem outros tipos
de metodologia no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: criatividade; ensino infantil; aprendizagem; professores.

A DIMENSÃO ESTÉTICA DA LITERATURA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORAS ALFABETIZADORAS

Wallisten Passos Garcia
Miriam Aparecida Graciano de Souza Pan

A relevância dos alunos e professores estabelecerem relações estéticas com a leitura e escrita como
possibilidade de transformação da falta de sentido nessas práticas, freqüentemente tomadas apenas
em seu aspecto técnico e instrumental, vem sendo discutida por diferentes autores. Este trabalho
resulta de um processo de formação continuada com dezoito professoras das séries iniciais de uma
escola pública do Paraná que tinha como objetivo específico proporcionar as participantes uma
experiência estética com a literatura, com intuito de incentivar práticas significativas e criadoras
com a leitura e escrita no espaço escolar. O trabalho foi coordenado por um psicólogo. A
metodologia utilizada para alcançar tal intuito consistiu em discussões em grupo; dinâmicas de
grupo; leitura de textos em voz alta. Essas atividades foram mediadas por textos literários e
poéticos: trechos de romances, crônicas, contos, poemas, músicas e livros infantis. O material de
análise resultou desse processo de formação continuada, e consistiu-se das transcrições dos
encontros realizados, que foram gravados em áudio e vídeo. A compreensão dos dados deu-se a
partir da análise do discurso fundamentada em Bakhtin, ancorada em sua filosofia da linguagem e
teoria estética da criação literária. No momento da análise, a preocupação do pesquisador foi
encontrar momentos/acontecimentos/diálogos onde ocorreu o processo de criação das professoras
por meio da relação estética com a literatura. Os resultados apontam que, inicialmente, houve
estranhamento das professoras frente aos textos literários de autores descritos por elas como
complexos e difíceis. Entretanto, à medida que foram tendo experiência com diferentes textos
estabeleceram relações de prazer e interesse pela literatura. Afirmaram estarem lendo mais em
conseqüência das discussões realizadas nos encontros. No trabalho com os livros infantis,
evidenciou-se o interesse, envolvimento e criatividade durante a atividade. As professoras tiveram
muitas ideias para trabalhar com os livros em sala. Trabalhariam com diferentes versões de uma
mesma história, construindo junto com as crianças diferentes sentidos a partir de uma história,
questionando as verdades existentes. Criariam com os alunos outras histórias baseadas nos livros.
Os resultados evidenciam que as discussões e debates ampliaram a compreensão por parte das
professoras sobre a importância da literatura em relação ao ensino da leitura e escrita, já que antes
afirmavam que os livros literários eram pouco usados, por distraírem os alunos e contribuir para a
indisciplina em sala. As professoras constataram que muitas vezes a rotina escolar, a burocracia, o
fato de terem a obrigação de cumprir o planejamento para “dar conta” dos conteúdos, dificulta a
criação de um espaço para pensar, refletir, criar por meio da literatura. Entretanto, quando existe
este espaço, os alunos e elas mesmas se envolvem e demonstram prazer em realizar uma atividade
que exige não reprodução, mas criação, novidade. Destarte, afirma-se a necessidade dos professores
estabelecerem relações estéticas com a literatura para posteriormente terem condições de
desenvolver um trabalho estético que invista em aspectos perceptivos, especialmente as artes

visuais, a literatura, o teatro, o cinema, ainda pouco explorados no campo das práticas formativas
dos alunos e professores.

A ESCRITA DE EDUCANDOS (AS) NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PARA AS ESCOLAS DO CAMPO- LECAMPO: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Welessandra Aparecida Benfica

A escrita acadêmica, no âmbito de estudos diversos (STREET, 2003; MACEDO 2005; MARINHO
2010; CARVALHO, 2010) nos permite dizer que alguns estudantes vivenciam desafios ao se
depararem com as exigências que ela impõe. O presente trabalho de pesquisa pretende compreender
os significados de uma formação acadêmica de nível superior investigando quais são as
‘representações’ sobre o objeto escrita e os seus desdobramentos sociais relacionados aos usos e
funções previstos para essa modalidade. No conjunto de indagações que motivam a pesquisa,
destacam-se questões sobre a existência de “uma escrita academicamente elaborada anteriormente e
que perpassa as práticas desses educandos dentro da sala de aula e que a partir do embate vividoexperiência e, também sobre os desafios afetivos, práticos e cognitivos são vistos nesse percurso”.
O objetivo geral é compreender o processo de apropriação da escrita acadêmica para os
educandos(as) por meio da identificação dos percursos adotados no processo. Pretende compreender
quais são os processos afetivos e cognitivos presentes na elaboração da escrita acadêmica pelos
educandos e as implicações que os percursos adotados tem sobre a formação do professor para as
escolas do campo. Nessa pesquisa, as entrevistas narrativas (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002)
serão trabalhadas para entender o que se passa com esses sujeitos em suas relações com a escrita
acadêmica desde o momento que entram para a universidade. . Consideramos pertinente trazer para
o trabalho a Análise do Discurso considerando que a área de estudos da linguagem tematiza de
forma intensa os condicionantes sócio-históricos das manifestações de linguagem.Partindo-se de
estudos que evidenciam condições específicas de elaboração conceitual sobre a escrita acadêmica
(CARVALHO, 2001;BARROS, 2001;CARVALHO, 2010) pretende-se conduzir o trabalho de
pesquisa por meio da abordagem das Representações Sociais em sua vertente processual liderada
por Jodelet e tendo-se como pressupostos epistemológicos as discussões de Marx, Gramsci e Freire.
A pesquisa está em andamento e já foram realizadas as primeiras aproximações com o campo de
pesquisa. Atualmente estamos trabalhando na elaboração dos capítulos iniciais e nos instrumentos
de pesquisa escolhidos para a pesquisa de campo.
Palavras-chave: escrita-licenciatura em educação do campo; representações sociais; análise do
discurso.

A FORMAÇÃO CONTINUADA DO SOCIOEDUCADOR

Mauro Mathias Junior

O sistema socioeducativo é tema recorrente de debates e pesquisas no que se refere às metodologias
de atendimento do adolescente autor de ato infracional e, mais especificamente, sobre a política de
formação dos profissionais que atuam nesse sistema. Por socioeducadores são considerados todos
os profissionais que atuam na socioeducação no desenvolvimento de diferentes atividades e ações.
O campo da socioeducação origina-se no trabalho social junto às crianças e adolescentes em
situação de pobreza, abandono ou marginalidade, desde o último século. Na pesquisa realizada, dois
enfoques foram percebidos no trato do tema: a preocupação com a necessidade de um atendimento
mais humanizado, considerando a garantia do adolescente como sujeito de direitos, e a formação
continuada como uma ação que possibilita contribuir para transformações das práticas na execução
do atendimento. Os parâmetros da formação continuada encontram-se dispostos em diversos
documentos como legislação, resoluções, planos e produções bibliográficas e técnicas. Na busca por
registros de como a formação se configura, foram pesquisadas nos Estados Brasileiros publicações
que pudessem apresentar os princípios, objetivos, metodologias e conteúdos dos programas
formativos. Os registros sobre a formação continuada no território nacional indicam que não é
possível afirmar que a formação continuada dos socioeducadores se configura como uma política
nacional de formação, porém, registra-se avanço significativo em alguns Estados da federação. Os
resultados da pesquisa apontam que o enfrentamento das culturas punitivas e violentas são temas
recorrentes nos princípios e objetivos dos programas de formação continuada, sendo também as
condições de trabalho dos socioeducadores conteúdos presentes em todas as propostas de formação.
Palavras-chave: formação continuada; socioeducadores; atendimento socioeducativo.

A FORMAÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Thaís Oliveira de Souza

A brincadeira de faz-de-conta é comumente vista por pais e educadores como uma ação natural da
criança pequena e assim, algo que não necessita da intervenção do adulto para a sua realização. Para
a teoria Sócio-histórica as potencialidades do brincar para o desenvolvimento psíquico infantil
dependem dos conhecimentos que são ofertados à criança, desta forma, defendemos a importância
da formação docente na educação infantil. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a prática do
brincar na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental, considerando o papel da
psicologia na formação de professores. Esta produção textual é oriunda de discussões e leituras que
emergiram de trabalho de doutorado, ainda em andamento, realizado no Programa de PósGraduação em Psicologia da UNESP/Assis, com apoio da FAPESP (Processo nº 2013/23046-6).
Para alcançar nosso objetivo, a partir de um levantamento bibliográfico de documentos oficiais,
livros e artigos da área, primeiramente iremos contextualizar no âmbito das políticas educacionais a
formação de professores da educação infantil no Brasil. Em um segundo momento, relatar as
principais ideias da Teoria Sócio-histórica acerca do brincar da criança pequena, fazendo referência
ao papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Por último, discutiremos os desafios da
psicologia para expansão do espaço do brincar na educação infantil e no primeiro ano do ensino
fundamental. Ao brincar a criança põe em funcionamento inúmeras funções psíquicas que se
desenvolvem nesta prática, considerada pela teoria sócio-histórica como atividade principal da
criança em idade pré-escolar. Acreditamos que é necessário assegurar uma formação inicial e
continuada que possibilite o educador fomentar um ambiente propício a brincadeira. Entendemos
que o papel do psicólogo é fundamental para tornar o conhecimento acerca da aprendizagem e
desenvolvimento infantil acessível a toda comunidade escolar.
Palavras-chave: brincar; educação infantil; formação docente.

A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA INCLUSÃO: PARA UMA NOVA
METODOLOGIA FORMATIVA

Fabiana Luzia de Rezende Mendonça

A formação docente no contexto da inclusão: para uma nova metodologia O presente trabalho
discorre acerca da formação docente no contexto da inclusão. A partir dos preceitos da psicologia
histórico-cultural, o estudo focalizou a análise das práticas pedagógicas com alunos deficientes
intelectuais incluídos, as condições de trabalho do professor e de seu coletivo. O objetivo foi
proporcionar ao coletivo docente um espaço de experiência formativa que lhes possibilitasse refletir
sobre sua prática pedagógica, identificar e analisar criticamente as estratégias pedagógicas em
situações de sala de aula envolvendo alunos deficientes intelectuais incluídos. Para isso foram
implementados os princípios teórico-metodológicos de formação profissional da clínica da
atividade, formulados por Yves Clot. Em uma escola de ensino fundamental, que atende alunos do
primeiro ao quinto ano, constituiu-se um coletivo profissional com 17 professoras, 1 orientadora
educacional e 1 pedagoga, realizando-se 11 encontros quinzenais, no período de março a setembro
de 2012, nos quais foram elencadas as demandas como relação à temática estudada. Intercaladas a
esses encontros realizaram-se 3 videogravações em sala de aula, acompanhadas de 3
autoconfrontações simples (análise das filmagens envolvendo a pesquisadora e professora filmada)
e de 3 autoconfrontações cruzadas (análise das filmagens envolvendo pesquisadora, professora
filmada e outra professora). Voltava-se então, para o coletivo profissional para um processo de
coanálise das videogravações produzidas e discussão das questões que emergiam das
autoconfrontações. Sinalizaram-se duas temáticas investigativas centrais: A – (Ausência de)
autonomia dos alunos com deficiência intelectual em sala de aula e B – Limitação cognitiva dos
alunos com deficiência intelectual. A partir dessas temáticas, foi possível problematizar as
concepções de desenvolvimento associadas às práticas pedagógicas adotadas com os alunos
deficientes intelectuais incluídos. Observou-se ainda, ao fim do processo formativo, a importância
da ressignificação dos coletivos profissionais para uma efetiva transformação da práxis docente e a
relevância da clínica da atividade para, a depender da qualidade das intervenções do pesquisador,
possibilitar tal ressignificação.
Palavras-chave: formação docente; inclusão; deficiência intelectual; clínica da atividade.

A INFLUÊNCIA DAS ESCOLAS DE REGGIO EMILIA NO BRASIL

Sandra Mara de Ramos da Silva

Este painel discute e aprofunda os estudos sobre a Região de Reggio Emilia na Itália e sobre sua
influência no cenário da Educação Infantil no Brasil e nos percursos de aperfeiçoamento dos
professores. Focaliza a rotina educativa nesta fase através de documentações que registram os
avanços e as investigações que as crianças realizam ao brincar e explorar os espaços destinados
além de apresentar a qualidade das intervenções dos professores perante a aprendizagem das
crianças As documentações realizadas pelo professor fazem total diferença sobre os avanços das
crianças, pois permitem explicar os processos da infância. A valorização da infância implicou
diretamente no “espaço da escuta” que o adulto possibilita ao documentar o percurso realizado pelas
crianças. O olhar investigador da criança encontra força e parceria quando o professor disponibiliza
espaços e materiais para que os avanços aconteçam, entendendo que as crianças tem modalidades
diversas de aprendizagem.Muitas linguagens são sugeridas por Reggio Emilia, caindo por terra
teorias que tornam a criança um ser que simplesmente reproduz o que o adulto impõe. Transformar
a escola num local onde se educa e onde nos educamos, lugar onde se transmite valores e saberes e
especialmente um lugar onde se elabora cultura pessoal e coletiva. Este lugar é parte integrante de
um Projeto em Bologna – Emilia Romana, Itália – o qual, a mais de 20 anos é reconhecido por
contextualizar a educação para as crianças pequenas no norte da Itália, versar sobre a trajetória de
Loris Malaguzzi e seus inúmeros interlocutores inclusive Gardner, da Universidade de Harvard, que
encantado com suas “Cem Linguagens” dedicou seu tempo e estudos sobre esta abordagem tão
encantadora. O universo das cem linguagens abrange todas as formas de participação. As crianças
são seres sociais e que produzem arte através de linguagens diversas. Suas pesquisas são elaboradas
quando escutadas, quando as documentações nos mostram que caminhos percorreram, suas dúvidas
e como os professores e suas famílias fazem mediações para que avancem em suas descobertas. As
modalidades de aprendizagem discutidas pelos educadores de Reggio Emilia surpreendem pela
simplicidade da provocação aos teóricos. Documentações poderiam mostrar os caminhos
percorridos pelas crianças? Como incentivar as crianças a serem mais inventivas, criativas, para que
caminhem com maior liberdade e imaginação em direção ao conhecimento, para serem intérpretes e
criadores dela? Com todas estas questões latentes educadores e pesquisadores brasileiros
encontraram algumas inspirações para questões que assombram a infância nas escolas do país.
Movimentos relacionados ao respeito pela infância e sobre como “escutar” esta criança que está
pesquisando o mundo e usando seus saberes para superar suas dúvidas sobre tudo que o cerca. O ser
humano nasce curioso e instigado pelo movimento da vida e aos poucos se torna passivo e menos
investigador. Apresento neste painel uma prática de educação infantil em São Paulo, com inspiração
Reggiana e que de forma diferente, entende esta abordagem para a realidade do local da escola
propondo uma sala de experimentações ao alunos desta faixa etária, com materiais não estruturados.
Palavras-chave: educação infantil; Reggio Emilia; documentação; investigação; brincar.

A RELAÇÃO COM A TERRA COMO MEDIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE
PROFESSORES E ALUNOS: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

Maria Isabel Antunes Rocha

O artigo aborda os desafios vivenciados por professores, que atuam em escolas localizadas no
contexto da luta para terra, para alterar formas de pensar, sentir e agir com relação aos alunos que
residem em assentamentos e acampamentos criados a partir da luta pela terra. Problematizou-se essa
relação a partir da busca de elementos que pudessem contribuir na compreensão dos conflitos
existentes nas escolas situadas nesse contexto. Dentre um conjunto de fatores observou-se que os
docentes encontram-se diante de uma situação que interroga saberes historicamente consolidados na
sociedade brasileira sobre o perfil das pessoas para se constituírem como proprietários de terra. Essa
condição está associada a um conjunto de atributos vinculados ao pertencimento a grupos sociais
com maior poder econômico, situação não partilhada pelos alunos. Participaram 36 (trinta e seis)
entrevistados que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados indicaram que
todos os professores sentiram medo nos tempos iniciais da experiência. Ao longo da convivência
com os alunos o medo foi reelaborado e na leitura desse processo delimitamos três caminhos:
docentes que mantinham suas formas de pensar sobre o direito dos alunos a terem terras;
professores em situação de transição; e professores que estavam alterando seus saberes. O grupo
que mantinham seus saberes assumia duas estratégias: idealização (6 docentes) e depreciação (1
docente). Os professores que mantiveram suas representações numa perspectiva depreciativa
mostram uma trajetória de vida com vínculos familiares e/ou de amizade com a grande propriedade.
Os docentes em transição (23) relatam a vivência de conflitos, mas informam que estão recebendo
apoio familiar ou da escola. O grupo que está se movimentando em torno de uma posição que
denominei de assumir o desafio de mudar é composto por seis professores. É frequente a expressão
eu mudei. Um ponto em comum nesse grupo é a presença dos alunos como educadores, isto é, os
professores narram situações de sala de aula em que os alunos os ensinaram de diferentes formas,
que eram sujeitos com condições para possuir e usar uma terra. Nas considerações conclusivas
observa-se que analisar os saberes dos professores comorepresentações em movimento permitiu
uma compreensão processual das formas de pensar, sentir e agir. Os participantes desta pesquisa,
cada um dentro de suas possibilidades e limites, mantiveram, reelaboraram e criaram elementos
com os quais organizaram suas representações sociais sobre os alunos. Nas considerações
conclusivas observa-se que o acesso a informações através de cursos, leituras, palestras e
aproximação com a realidade dos alunos e de suas famílias se constituiu como elemento provocador
de movimento.
Palavras-chave: formação de professores; representações sociais; educação do campo; psicologia
da educação; reforma agrária.

A SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING INTERVENTION WITH 5 AND 6-GRADE
CHILDREN

João Nogueira

The indiscipline in classrooms is a prevalent problem in schools. A positive climate is essencial for
preventing discipline problems. This paper aims to study the impact of a SEL intervention program
in several variables. Participants were 13 female teachers of portuguese language and their 489
students of 5th and 6th grades in 2 schools. The questionnaires about classroom atmosphere, selfdiscipline, academic engagement, and teacher self-efficacy, were complemented with classroom
observation. 21 judges classified those observations using rating scales with the same variables
assessed in questionnaires. Individual notes and reflections of the participant teachers were also
recorded. The participant teachers were trained in a SEL program and apply it for a 5-month period.
During this time, the 13 teachers had regular meetings. The results show positive tendencies in all
the assessed variables (more evidenced in the observational data). We discuss the implications for
teacher education with the role of school psychologists in helping classroom management in mind.
Keywords: self-discipline; social and emotional learning; teacher education.

A TALE OF TWO ROLES: STIGMA AND FEARS IN HIV/AIDS

Jaw Akande
ModupeAdewuyi
MM Serere
Generally, in Africa, to be HIV infected is to bring disgrace to one’s family milieu. Stigma and
fears associated with the epidemic continues to avert effective action and effective responses to the
epidemic. The data (obtained in rural Zambia) were used to test the ability of stigma and cultural
value dimensions derived from the work of Ross and Hunter (1992) to predict the dual role of fears
and stigma in HIV/AIDS. While replicating previous studies. There were significant differences on
the factor scale measuring fear of sex, with females and younger respondents having significantly
greater fear, and on the scale measuring fear of outsiders males scored significantly higher than
females. The implications of the findings are discussed in terms of School psychology and human
rights focus based on effective therapeutic interventions with integrated culturally sensitive
approaches that can decrease perceptions of shame, blame, anxiety, disgrace or dishonor associated
with this now manageable disease.

ADENTRANDO ESPAÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: UM ESTUDO NA
PERSPECTIVA DA PSICOGENÉTICA WALLONIANA

Silvia Cristina Herculano
Laurinda Ramalho de Almeida

O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa em andamento sobre como se dão as relações
de aprendizagem do coordenador pedagógico nos diferentes espaços de interação, no contexto
escolar. Sendo o coordenador pedagógico o profissional responsável pelos processos de formação
docente, do acompanhamento da aprendizagem discente, da interação com a equipe gestora e com a
família dos alunos (as), seu campo de experiência e aprendizagem tem sido objeto de estudo no
âmbito da formação inicial e continuada e de pesquisas voltadas para os processos formativos dos
educadores. Serão realizadas entrevistas com três coordenadores pedagógicos de escolas municipais
de educação infantil de São Paulo, previamente selecionados (as) a partir das seguintes
características: coordenador pedagógico iniciante na função, coordenador pedagógico com alguns
anos de experiência e coordenador pedagógico que se encontra no final de carreira. O referente
teórico que subsidiará a discussão será a psicogenética walloniana.
Palavras-chave: coordenador pedagógico; espaços de formação; psicogenética walloniana.

AFERINDO A AUTOEFICÁCIA DE ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

Danielle Ribeiro Ganda
Evely Boruchovitch

Um dos principais fatores que afetam o processo de aprendizagem é a crença do aluno em sua
capacidade para aprender determinado conteúdo ou de um professor em ensinar uma matéria
específica. Na área da Psicologia Educacional, essa crença é teoricamente definida como
autoeficácia. Em contexto educacional, sentir-se ou não autoeficaz tem um impacto enorme na
motivação, no comportamento e nas expectativas de resultado de alunos e professores em todas as
etapas do ensino. Frente a importância dessa variável, buscou-se aferir o nível de autoeficácia de
109 universitários ingressantes do curso de Pedagogia, de idades entre 18 e 42 anos (M=20,62). A
coleta dos dados foi realizada em dois momentos, no início e no final do semestre letivo, na qual se
aplicou uma escala em formato Likert, composta por 19 itens, validada e traduzida para amostra
brasileira. Primeiramente, estimou-se a consistência interna do instrumento, por meio do alfa de
Cronbach, obtendo altos índices nos valores de 0,84 e 0,91. Na análise dos escores totais, observouse que os escores médios da amostra na primeira (127,14) e na segunda aplicação (127,90) se
revelaram acima da média da escala (90,0), indicando que, de modo geral, os alunos se sentem
muito autoeficazes para realizar as atividades acadêmicas. Entretanto, uma análise mais detalhada
indicou que parte dos alunos demonstrou uma queda do nível de autoeficácia do início para o final
do semestre, cujas causas estão sendo investigadas no momento. Ressalta-se a necessidade de se
fomentar o ensino e a reflexão sobre as crenças que afetam a relação entre ensino e aprendizagem,
especialmente de universitários que estão em cursos de Pedagogia e Licenciaturas, para que possam
usufruir do conteúdo tanto como alunos como quanto futuros professores.
Palavras-chave: autoeficácia; formação de professores; ensino superior.
Agencia financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP.

AS ATRIBUIÇÕES CAUSAIS DE FUTUROS PEDAGOGOS FRENTE AO SUCESSO E
FRACASSO ACADÊMICO

Danielle Ribeiro Ganda
Evely Boruchovitch

A teoria da Atribuição de Causalidade diz respeito ao modo como as pessoas interpretam as
situações que ocorrem em suas vidas. No ambiente educacional, as causas atribuídas pelos alunos e
professores diante das experiências de sucesso e fracasso influenciam o comportamento, a
motivação, as emoções e o desempenho dos estudantes. Tendo em vista a relevância do tema,
trabalhou-se o assunto, dentro de uma disciplina da área da Psicologia Educacional, por meio de
aula expositiva, de atividades teórico-práticas e da realização de um levantamento sobre as crenças
atribuicionais dos alunos. Participaram 60 universitários do curso de Pedagogia de idades entre 18 e
42 anos (M=20,87) que responderam um questionário de autorrelato contendo dez questões abertas
sobre as atribuições causais em situações de sucesso e fracasso acadêmico. Os alunos atribuíram o
seu sucesso predominantemente ao esforço (91,67%), à ajuda de outros (5,0%) e à
capacidade/inteligência (3,33%). Eles disseram que essa situação gerou emoções de satisfação
(43,34%), felicidade (28,33%), orgulho (8,33%) e alívio (20,0%). Para o fracasso, as causas citadas
foram: desmotivação (30,0%), falta de esforço (28,33%), dificuldade da tarefa (23,33%), falta de
concentração nas aulas (6,67%), ansiedade (6,67%) e culpa de terceiros (5,0%). Os participantes
relataram que essa experiência provocou frustração (51,67%), tristeza (18,34%), crença de
incapacidade (11,66%), culpa/arrependimento (11,66%) e vontade de superação (6,66%). No que
concerne à classificação das atribuições, de modo geral, a maioria dos alunos afirmou que as causas
de seu sucesso e fracasso são predominantemente internas, passíveis de controle e estáveis.
Destaca-se a importância de que se promovam, nos cursos de formação de professores, propostas
educativas que incitem a reflexão dos alunos sobre as crenças subjacentes à sua aprendizagem e à
de seus futuros.
Palavras-chave: atribuição de causalidade; ensino superior; formação de professores.
Agencia financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP.

AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM: INVESTIGAÇÕES QUE INVESTEM NO
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA APRENDER

Lourdes Maria Bragagnolo Frison

Este trabalho apresenta investigações realizadas com foco na aprendizagem em contexto escolar,
por se considerar que cada vez mais os estudantes precisam ser ensinados a utilizarem seus recursos
pessoais, com os quais possam refletir sobre as suas ações, exercendo com mais controle os
próprios processos de aprendizagem, reforçando as competências para aprender. Neste sentido,
trabalham em parceria dois grupos de pesquisa: o grupo PEAAR - Programa de estudos de
aprendizagem autorregulada, sediado na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Psicologia e o
Grupo de Estudos e Pesquisas da Aprendizagem Autorregulada – GEPAAR, registrado no CNPq,
sediado na Universidade Federal de Pelotas. Pretende-se apresentar um quadro conceptual geral,
onde se enquadram os estudos e as aplicações da autorregulação da aprendizagem em contextos
educativos e apresentar estudos inseridos em duas das linhas de investigação. Estes estudos
exemplificam algumas das diversas vias que a investigação pode seguir, sendo alvo de discussão as
opções metodológicas e resultados já encontrados, os quais são motivo para um debate sobre as
funções dos formadores, professores e estudantes, no desenvolvimento da autorregulação na
aprendizagem.

CARACTERIZAÇÃO DE ALUNOS DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DA CIDADE DO KUITO\BIÉ EM ANGOLA E EXPECTATIVAS DA FORMAÇÃO

Rosalina Mone Navita Cangoi

A educação como meta prioritária dos governos implica em investimentos dentre os quais a
qualidade da formação de professores é um dos itens fundamentais. Angola, um país em paz há
aproximadamente dez anos, ainda tem na educação um dos assuntos preocupantes, com escassez de
pesquisadores sobre o assunto. Assim, a formação de professores na cidade do Kuito\Bié em
Angola, seus desafios e as expectativas dos alunos em formação, em relação ao curso é o objeto de
interesse de uma pesquisa em andamento. Neste trabalho apresentam-se dados parciais relativos a
um questionário aplicado para 71 alunos de duas classes, 31 ingressantes e 40 finalistas de uma
escola de nível médio de formação de professores. Inicialmente nos propusemos em aplicar o
questionário em mais de 700 alunos, mas devido há alguns entraves no campo de pesquisa,
concluímos a coleta de dados com 71 participantes, que responderam a 3 questões fechadas que os
caracterizava e 5 questões abertas como, quais eram suas expectativas para com o curso de
formação de professores, como os participantes vêm a educação em Angola, sua motivação para a
escolha do curso e quais são suas maiores dificuldades dentro e fora do ambiente escolar. Os
resultados permitem caracterizar os alunos como originários de famílias de baixa renda, com
esperança em melhor formação dos filhos em ambas as classes; preocupação com injustiças em sala
de aula por avaliações duvidosas dos professores e dificuldades de interação professor e aluno nas
classes de finalistas; dificuldades de lidar com colegas de sala de aula, nos ingressantes;
reclamações quanto a falta de materiais didáticos e escolares; desejo de serem bons professores nos
finalistas. Esses resultados, embora parciais, confirmam a literatura pesquisada no que diz respeito
às dificuldades que Angola enfrenta quanto à falta de professores qualificados, o abuso de poder
dentro e fora da sala de aula e deficiências de infraestrutura. Há um anseio no país para a mudança
dessa realidade.
Palavras-chave: formação do professor; psicologia educacional; direitos humanos; Angola.

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO PIBID/UERN A PARTIR DA ANÁLISE SÓCIOHISTÓRICA

Jailma Nunes Viana de Oliveira
Silvia Maria Costa Barbosa

O presente trabalho enfoca o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
instituído na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e pontua algumas reflexões
teóricas a partir dos resultados apresentados pelos integrantes. Observa-se no projeto um enfoque
teórico-metodológico na ação-reflexão-ação, ou seja, na prática de um trabalho coletivo reflexivo
por parte dos professores envolvidos. Tal concepção implica na discussão sobre a concepção de
homem, escola, educação, assim como das relações que constituem a trama institucional (GALDINI
e AGUIAR, 2003). Assim, empreendemos considerações referentes aos objetivos e impactos no que
concerne ao desenvolvimento dos discentes bolsistas envolvidos e suas licenciaturas, inferindo
algumas discussões voltadas para a compreensão desses princípios formativos e a sua consequente
ampliação no âmbito do Programa. Quanto aos aspectos teóricos e metodológicos utilizamos a
abordagem Sócio-Histórica de L. S. Vigotski e colaboradores. Nessa perspectiva, destacaremos as
seguintes categorias: homem, historicidade, mediação e subjetividade. Assim, analisamos as falas
dos bolsistas a partir das leituras e análises dos artigos publicados pelo PIBID/UERN nos livros:
"Formação Docente no PIBID/UERN" (2013) e "Concepções e Práticas de Formação de
Professores" (2014). Os resultados com esse programa têm se mostrado positivos, acarretando
novas percepções, para todos os bolsistas envolvidos na sua execução. Para Batista, Carvalho e
Barbosa (2014) o confronto entre a experiência escolar e experiência acadêmica, mediado pela ação
do PIBID, é um elemento que torna o referido Programa um dos principais eixos articuladores da
formação docente no âmbito da UERN. Entendemos que o cotidiano escolar e atuação do professor
devem ser o ponto de partida para as reflexões e discussões das atividades escolares e que esse
Programa possibilita a troca de experiência, conhecimento e teoria entre Universidade e escolas
parceiras.
Palavras-chave: atividade docente; formação de professores; pibid/uern; sócio-histórica.

CONTRIBUIÇÕES DA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA PRÁTICA
DOCENTE: CONCEPÇÕES DE LICENCIANDOS

Adriana Rosa Borborema
Cirlei Evangelista Silva Souza

A disciplina Psicologia da Educação visa contribuir para que os licenciandos discutam os princípios
e as informações oriundos das teorias e pesquisas psicológicas acerca do comportamento humano,
permitindo que o futuro docente esteja preparado para tornar mais significativo o processo ensino
aprendizagem para professores e estudantes de todos os níveis de ensino. Dentro dessa perspectiva,
este projeto de pesquisa visou investigar a importância das contribuições teóricas e práticas da
disciplina Psicologia da Educação para a formação de estudantes de cursos de licenciatura da
Universidade Federal de Uberlândia e desenvolver estratégias de intervenção que permitam ampliar
saberes e práticas perante as demandas formativas apresentadas por eles. Participaram da pesquisa
217 estudantes que cursaram a disciplina em 24 cursos, que responderam a um questionário que
passou por uma análise estatística, na qual foi utilizado o programa SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences). Dentre os resultados da pesquisa verificamos que 72,5% consideram a
disciplina importante para a sua atuação profissional;57,9% acreditam que ela contribui e 64,8%
que é relevante para a mesma. Sobre a aprendizagem efetiva, 54,5% dos discentes apontaram ter
sido suficientemente boa e excelente. Tais dados denunciam aspectos já detectados em pesquisas
anteriores realizadas na área que dizem respeito à falta de compreensão dos licenciandos de como
este conhecimento psicológico foi produzido, a quem serve e como ele pode ser utilizado,
apontando para uma prática formativa do professor desarticulada da realidade educacional e das
necessidades de formação dos licenciandos. Nesse sentido, faz-se necessário que os formadores que
atuam com a Psicologia da Educação continuem investindo em sua própria formação, podendo
assim contribuir para que a disciplina assuma efetivamente uma dimensão teórico-prática, que
permitirá ao licenciando aproximar-se das questões referentes à realidade educacional da qual fará
parte e assim desenvolver uma prática mais crítica e emancipatória.
Palavras-chave: psicologia da educação; licenciatura; formação de professores; formadores de
professores.
Agência financiadora: FAPEMIG

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA A FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES

Itale Luciane Cericato

É notória e amplamente divulgada por relatórios oficiais a escassez de professores para atuação na
educação básica em virtude da baixa atratividade do magistério e da ausência de políticas públicas
educacionais de acolhimento ao professor em início de carreira. Diante dessa problemática, esse
estudo propõe analisar como uma professora iniciante, atuante na escola pública paulistana, pensa e
significa sua profissão e seus alunos, de modo a identificar como esses fatores interferem na forma
como exerce seu trabalho cotidiano. Os dados, coletados por meio de entrevistas, foram analisados
à luz da psicologia histórico cultural, com foco nas categorias sentido e significado. Os resultados
mostraram menosprezo pela formação (inicial e continuada) diante dos aprendizados propiciados
pela prática docente; insatisfação com a profissão e desejo de abandoná-la; além de
descontentamento com os alunos que são considerados desmotivados, violentos e indisciplinados.
Os dados levam a reflexão sobre como modificar os sentimentos apresentados que geram
paralisação e não contribuem para uma atuação docente que eleve a qualidade da educação
oferecida aos estudantes. Duas alternativas foram levantadas: (a) investimento na formação inicial e
continuada para dar aos professores a segurança exigida para ensinar bem todos os alunos; (b) a
criação de políticas educacionais sistemáticas de acolhimento aos professores em início de carreira
de modo que suas angústias e desejos transitem o espaço escolar e nele recebam amparo e auxílio
para problemas reais, mas não insolúveis. Nesse sentido, o psicólogo escolar surge como figura com
a qual se pode contar na qualidade de mediador na busca por acolhimento, orientação e
aprimoramento profissional.

CORPORAL PUNISHMENT IN A PROBLEM-SOLVING FRAMEWORK: NOT THE
SOLUTION FOR SCHOOLS

Melissa Gonzalez
Lisa Guerrero

In the United States, much controversy surrounds the current practice and legalization of corporal
punishment—a discipline method practiced in schools. Corporal punishment is loosely defined
empirically (Hick-Pass, 2009), but definitions in the law and literature distinguish the practice from
physical abuse. Currently legal in 19 states within the United States, it is disproportionately
administered to some groups more than others (Rollins as cited in National Association of School
Psychologists, 2014; Little & Atkin-Little, 2008). Studies have found that the effects of corporal
punishment are often dependent on parental variables (Deater-Deckard et al., 2003; Simons et al.,
1994; McLoyd & Smith, 2002). Furthermore, research shows that according to teacher perceptions,
corporal punishment is one of the least effective methods for eliminating problem behaviors (Tulley
& Hwang Chiu, 1995). It was also found that corporal punishment is more common in schools that
have fewer resources, and that it is associated with higher levels of child-directed violence (Han,
2011; Arcuss, 2002). Numerous meta-analyses have consistently found that corporal punishment is
associated with various deleterious outcomes (Gershoff, 2002; Paolucci & Violato, 2004; Ferguson,
2013). Although this technique is easy to administer, it has a short-term effect, as it does not teach
children appropriate behavior (Gershoff, 2002). Using a Multi-Tiered Systems of Support (MTSS)
framework for managing student behavior and promoting a positive school climate should be
considered in lieu of punishments for problematic behaviors (Sugai, Simonsen, Bradshaw, et al.,
2014, p. 310; Bliese, 2013). In an MTSS model, Tier 3 is defined as specialized and individualized
prevention support for students that show high-risk behaviors (Bliese, 2013)., There is empirical
evidence debunking the effectiveness of corporal punishment as an intervention, while supporting
the strengthening of Tier 1 services, such as School Wide Positive Behavior Support (Bliese, 2013).
This presentation will discuss alternate methods to reduce problematic behaviors in school settings
using multi-tiered systems of support and implications and resources for school psychologists.
Keywords: corporal punishment; behavior; schools.

CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA NA TRANSIÇÃO PARA A DOCÊNCIA

Leidiane Almeida Araujo

A transição da universidade para o trabalho docente é um período crítico no desenvolvimento do
professor. Os trabalhos nessa área apontam que a autoeficácia favorece a adaptação, pois atua como
preditora da ação e fortalece o indivíduo para o desempenho e a superação dos desafios iniciais da
profissão. Todavia, o foco dessas pesquisas está na percepção da autoeficácia na formação inicial do
docente sem considerar a atuação inicial como integrante da transição para a docência. Propôs-se,
nesse trabalho, verificar a presença de diferenças entre as percepções de autoeficácia docente em
estudantes concluintes de pedagogia e professores iniciantes que atuem em anos iniciais da
educação básica no Distrito Federal. Como instrumento utilizou-se a Escala de Crenças Docentes –
versão curta, constituída por 12 itens em formato de perguntas, divida em três subescalas: eficácia
no engajamento do estudante, nas estratégias educacionais e no manejo da sala de aula. A escala de
resposta é do tipo Likert de 10 pontos, variando de “nada capaz” a “totalmente capaz”. No grupo de
estudantes, os dados foram coletados em instituições de ensino superior públicas e privadas e no
grupo de professores, em escolas públicas. Os resultados apresentaram diferenças entre as crenças
de autoeficácia docente de estudantes e professores, indicando oscilações ao longo do período de
transição para a docência.

CURSO DE PSICOLOGIA INSERIDO NO PIBID: RELATO DE EXPERIÊNCIAS EM
ESCOLA PÚBLICA

Eliene de Andrade Pimentel
Maria de Fátima Aveiro Colares
Natasha Pereira Barbosa

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem como subsídio o estímulo à
docência de estudantes de Graduação com atuação em contextos do ensino fundamental e médio nas
escolas públicas estaduais. Nesse sentido o objetivo dessa apresentação é compartilhar a experiência
de estudantes de Psicologia do UNIFACEF no interior de SP, inseridos no PIBID. O projeto
ocorreu em uma escola estadual situada na área central da cidade de Franca-SP durante o 2º
semestre de 2014, favorecendo a atuação do estudante de Psicologia em escolas públicas (Ensino
Fundamental e Médio). A experiência aconteceu em uma sala de aula composta por 40 alunos
pertencentes ao 9°ano/8ªsérie de uma escola estadual na cidade de Franca SP. O objetivo da aula foi
discutir com os educandos a importância das diferentes percepções psicológicas de cada indivíduo
através do sentido da visão. Mostrou-se aos alunos por meio de Datashow figuras de dois homens
de raças diferentes (um negro e outro branco) os quais supostamente haviam cometido delitos. Em
seguida foram levantadas opiniões a respeito dos homens sobre quais delitos haviam cometido ou se
eram inocentes. Posteriormente foi explicada a percepção psicológica para que os alunos refletissem
que cada indivíduo possui uma percepção diferente apesar de verem a mesma imagem,
reconhecendo as variadas interpretações de um objeto ou sujeito e por isso devemos respeitar a
singularidade e as diferenças de percepção. Durante a aula os alunos participaram ativamente da
discussão do tema o que possibilitou a reflexão sobre a importância das diferentes percepções
psicológicas de cada indivíduo. Percebe-se que as opiniões em relação às figuras dos homens foram
semelhantes e estereotipadas de acordo com a raça de cada homem e conclui-se que os objetivos da
experiência foram alcançados com êxito. Observa-se a importância da Psicologia no contexto
escolar, pois contribui para mudanças de paradigmas no ensino tradicional incentivando uma
formação crítica e reflexiva possibilitando que os alunos possuam um papel ativo no seu processo
de aprendizagem. Desse modo, recomenda-se a utilização de recursos como imagens, dinâmicas,
vídeos e discussões para melhor assimilação de conteúdos e participação dos estudantes durante as
aulas.
Palavras-chave: pibid; psicologia; percepção psicológica.

DIALÉTICA OBJETIVIDADE-SUBJETIVIDADE NA TENSÃO REALIDADE-DESEJO:
SENTIDOS DE UM PROFESSOR EM FORMAÇÃO CONTINUADA

Geovana Camargo Vargas

Em uma perspectiva sócio-histórica pode-se dizer que o homem se constitui na relação estabelecida
com a sociedade e com a História; e, ao se apropriarem dessa história, os homens se objetivam
como humanos, objetivam sua subjetividade. Os sentidos, nessa direção, são as expressões
singulares produzidas na dialética afetividade-cognição, a soma de todos os eventos psicológicos
evocados na consciência graças à palavra. A Psicologia nos últimos anos tem se voltado ao estudo
das produções de sentido como possibilidades de transformação da práxis profissional. Observa-se,
entretanto, que as pesquisas direcionadas a se pensar a produção de sentidos estão distantes da
análise à luz das prescrições sociais e da possibilidade que a transformação de sentidos produza
algum tipo de transformação na ação. Assim, a presente investigação objetivou analisar o processo
de construção de sentidos de um professor (Guilherme) em formação continuada e o impacto disso
na reconfiguração da sua ação. Os dados foram obtidos através de entrevistas por pauta e dos
planejamentos realizados pelo docente e analisados de acordo com a proposta dos núcleos de
significação. Guilherme trouxe uma clareza das contradições vividas e que se refletiam na prática
profissional. Afirmava que sua vida era gerenciar a tensão entre aquilo que ele desejava e as
condições materiais que o entravavam. Ao buscar uma solução para o conflito e não encontrar
resposta única, acreditava ser mais simples agir junto aos sujeitos, conscientizando-os, pois o foco
(cognitivista) dado pela instituição nas formações continuadas – elaboração de estratégias para uma
aprendizagem mais efetiva – parecia, a ele, não cumprir o papel desejado. Nesse sentido, é possível
assumir que não está (apenas) nas singularidades o potencial de uma transformação social, e indicar
que existem possibilidades concretas de desenvolver atividades com um caráter emancipador,
humanizador, em que os sujeitos sejam implicados e confrontados com as condições que assim o
constituíram.
Palavras-chave: produção de sentidos; formação continuada; objetividade-subjetividade.
Agência financiadora: Cnpq

DIFERENÇAS DE GÊNERO NOS PROCESSOS DE ENSINO- APRENDIZAGEM NA
ÁREA DE QUÍMICA

Sheila Carla de Souza
Maria Claudia dos Santos Pereira

No contexto de ensino-aprendizagem, observam-se as possíveis diferenças de gênero para a
compreensão de conteúdos na área de Química (SANTOS, 2012). Considerada esta variável, a
questão de gênero na prática de sala de aula para o ensino de Química pode requerer diferentes
habilidades do docente que teria, então, hipoteticamente, olhares diferenciados para as demandas
provenientes de meninos e meninas acerca da compreensão da disciplina de química tornando-a
mais efetiva. O objetivo geral do presente trabalho é compreender de que maneira os professores
que ministram tal disciplina identificam as diferenças de gênero nas aprendizagens e quais são as
práticas pedagógicas mais adotadas pelos mesmos. Para investigar o assunto, foi escolhida pesquisa
de campo de análise quantitativa e qualitativa optando-se pela aplicação de um questionário
multimodal composto de 12 perguntas, aplicados em 5 professores e 5 professoras regentes no
ensino de química na Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Os resultados encontrados
foram que os professores percebem diferenças de aprendizagem, pois acreditam que meninos
possuem maior facilidade para o raciocínio lógico-matemático e meninas para leitura e escrita,
porém não consideram tais diferenças para trabalhar com as metodologias e conteúdos da área de
Química. Conclui-se que a diferença no desempenho de meninos e meninas não ocorre apenas por
suas características biológicas, mas por outros fatores que influenciam uma aprendizagem
significativa, como as práticas e metodologias utilizadas. Desta forma, a questão da diferença de
gênero nas aulas de química é perceptível nesta pequena mostra de professores. No entanto, apesar
de observarem tais variáveis, os docentes não se mostram flexíveis para adequar suas estratégias
visando contemplar meninos e meninas igualitariamente, permitindo uma melhor compreensão e
interesse na disciplina de química.
Palavras-chave: gênero; ensino-aprendizagem; química.

DIFICULDADES VIVIDAS PELO PROFESSOR NO TRABALHO NA ESCOLA

Silvia Maria Costa Barbosa
Este trabalho emergiu do Projeto de Pesquisa “Trabalho docente e desenvolvimento profissional:
estudo sobre a dimensão subjetiva das formas de enfrentamento às dificuldades vividas por
professores do ensino fundamental em sala de aula”. Nosso objetivo foi identificar e apreender os
sentidos e significados produzidos pela professora de uma escola pública acerca da sua atividade
pedagógica, tendo como foco as estratégias de ensino para enfrentar as dificuldades vivenciadas
durante as aulas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual está fundamentada teoricamente à
luz da Psicologia Sócio-Histórica de Lev S. Vigotski e colaboradores e da ergonomia francesa de
Clot. Para produção dos dados recorremos à entrevista semiestruturada de história de vida,
focalizando aspectos relacionados à escolha pela docência e processo de formação. Também
realizamos entrevista sobre a atividade docente, e realizamos seis vídeos gravações. Em seguida,
selecionamos os episódios que mais respondessem ao objetivo da pesquisa. A seguir, realizamos
duas autoconfrontação simples (ACS), segundo o procedimento adotado por Yves Clot (2006). Para
tanto, trabalhamos com uma professora do Ensino Fundamental que fez parte da pesquisa
voluntariamente. No que se refere à análise da produção das informações, tomamos como base a
proposta de Aguiar e Ozella (2006), a qual resultou em, primeiro lugar, no levantamento dos préindicadores que foram em grande número, em seguida, articulamos e aglutinamos os préindicadores em indicadores. Por fim, a articulação desses nos núcleos de significação, para depois,
efetuarmos a interpretação das informações. Durante as ACS a professora reconheceu as
dificuldades vividas nas suas aulas. Ela externava preocupações constantes com a aprendizagem do
aluno e, sempre procurava alternativas para superação das dificuldades. A nossa conclusão está na
direção que a professora não se acomodou diante dos conflitos vividos na sala de aula, sempre
buscava estratégias diante de cada questão levantada.
Palavras-chave: trabalho docente; dificuldades pedagógicas; estratégias.

EDUCAÇÃO E ALTERIDADE À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS

Sheila Carla de Souza
Rita de Cassia Faya Silva

A educação em Direitos Humanos apresenta uma pesquisa em três pontos: O estudo dos Direitos
Humanos; a igualdade de direitos, o estudo da alteridade, finalizando num instrumento de estudo e
formação docente (Secretaria Educação São Paulo, 2014). O objetivo do artigo é compreender o
pensar e o agir do professor, diante do processo de ensino e aprendizagem no contexto de uma
escola aberta às diferenças, levando-os à prática da ação-reflexão-ação, bem como, no que concerne
algumas considerações sobre o relacionamento dos Direitos Humanos com a concepção
contemporânea de educação. Questiona-se qual é o papel da educação em Direitos Humanos, e
quais as maneiras de se implementar, de forma real, além dos princípios éticos que o cercam. A
investigação desta temática é importante cientificamente para a comunidade acadêmica, pois auxilia
à formação docente propondo um estudo, a fim de atender as expectativas dos reclamos deficitários
do ensino e aprendizagem no que se refere a educação contemporânea. Socialmente, suas
contribuições amparam-se no reconhecimento amplo dos Direitos Humanos como um dever e
prestação de qualidade na educação assegurando o sucesso na construção de um novo cidadão. Num
primeiro momento, buscou-se delinear o processo de estudos dos Direitos Humanos, cujo marco
inicial foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; a Constituição Brasileira de 1988
que se relaciona com os instrumentos de proteção dos Direitos Humanos ratificados pelo Estado
brasileiro no que tange a educação como um direito. Desta maneira, optou-se por uma revisão de
literatura utilizando-se os conceitos de Direitos Humanos em educação, formação docente,
desenvolvimento do educando e o exercício da cidadania em nossa sociedade. Conclui-se o estudo
contatando-se a necessidade de se buscar soluções para a melhoria de uma educação mais igualitária
e inclusiva acreditando no processo de formação docente.
Palavras-chave: direitos humanos; educação; igualdade; alteridade.

EDUCANDO CRIANÇAS DE ZERO A UM ANO: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA
PERIODIZAÇÃO EM ELKONIN

Eliza Maria Barbosa

Apresentamos as contribuições da teoria da periodização do desenvolvimento de Elkonin (1987),
recortando a atividade principal de comunicação emocional. Esta perspectiva é utilizada, em síntese
com os princípios educativos da Pedagogia Histórico-Crítica, para sustentar as ações do Programa
Cresça e Apareça, que por sua vez visa qualificar as práticas educativas dos agentes educacionais,
responsáveis pelo cuidado e educação dos bebês na rede municipal de Araraquara/SP. A rede
municipal de Araraquara atende aproximadamente dez mil crianças em quarenta Centros de
Educação e Recreação. O atendimento às crianças de zero a três anos é realizado
predominantemente por agentes educacionais, profissionais com formação em nível médio. A rede
atende neste ano de dois mil e quinze aproximadamente mil bebês. As iniciativas que levaram a
criação daquele programa resultam de pesquisas anteriormente realizadas na rede. Os trabalhos de
Barbosa (2008) Silva (2008) denunciam a presença de um referencial teórico eclético, mas que pode
resumir-se na terminologia das Pedagogias do aprender a aprender de Duarte (2004), caracterizando
práticas assistemáticas, não-intencionais e insuficientes do ponto de vista de assegurar às crianças
seu direito fundamental de aprender os conhecimentos próprios de nossa cultura. Em Martins
(2010) nos baseamos para, respeitando o princípio da integralidade do desenvolvimento humano,
produzir uma proposta de currículo para a educação das crianças menores de três anos,
privilegiando ações que se produzem à partir dos conhecimentos de natureza operatória que visam
desenvolver, por meio de práticas intencionais, as operações ligadas às funções psicológicas,
favorecendo o desenvolvimento do pensamento, realizando assim a conversão dessas primeiras em
funções psicológicas superiores, distintivo fundamental do ser humano. Apresentamos as ações do
programa realizadas até o momento, tendo em vista a construção do currículo e das práticas para o
berçário I.

EDUCATING FOR SOCIAL JUSTICE: PERSPECTIVES FROM THREE
PROFESSIONAL PROGRAMS IN THE USA

Mary M. Chittooran
Deborah Anne Stiles

Contextualizing the Experience: Social justice is the hallmark of a society that provides its members
with a fair distribution of wealth, opportunities, and privileges. Given our increasingly diverse
world, it is the responsibility of universities to prepare professionals who are equipped to create a
socially just society. We are faculty members in professional programs at two universities in the
Midwestern United States. The first program, which prepares undergraduate students to be teachers,
is housed within a private, Jesuit, Catholic university that enrolls primarily Caucasian, affluent
students. The other two programs, which prepare graduate students to be school psychologists and
counselors, respectively, are housed within a private, nonprofit university that aims to transform
students for global citizenship and enrolls a racially and socioeconomically diverse student body.
The Purpose of the Experience is to prepare undergraduate students in teacher education and
graduate students in school psychology and professional counseling for social justice. Objectives of
the Experience include helping students a) interrogate their own as well as others’ attitudes, biases,
and behaviors, b) examine concepts of power and privilege, and c) identify and address social
inequities. Conduct of Experience: Despite our outward differences, our programs share a focus on
social justice and a goal of preparing professionals who will transform the communities to which
they belong. The teacher preparation program includes courses in ethics, multiculturalism, and
service learning, as well as field placements in diverse settings. The school psychology program
employs a human rights focus and is aligned with state requirements for credentialing as well as the
goals of the International School Psychology Association. The professional counseling program
considers social justice to be integral to the training of counselors, includes courses in counseling
ethics and multicultural counseling, and offers fieldwork in oppressed communities. Results suggest
both similarities and differences across programmatic efforts to educate for social justice. Students
become increasingly aware of disparities in wealth, opportunity, and privilege. Their observations
and reflection papers demonstrate a deeper understanding of social inequities and many seek out
professional opportunities and careers that require a commitment to social justice. The teacher
preparation program has hosted community events related to social justice, the school psychology
faculty and students have published and presented on social justice and international children’s
rights, and the counseling program has examined the intersection of global injustice and mental
health. Conclusions and Recommendations for Other Experiences: Educating for social justice is
complex, multifaceted, requires an ongoing commitment from all stakeholders, and is both
rewarding and challenging. The presenters will share stories about their ongoing efforts to educate
for social justice, offer recommendations for other programs that want to engage in similar work,
and encourage participants to share ideas and successes with one another.
Keywords: social justice; professional preparation; helping professions.

ENCONTROS REFLEXIVOS SOBRE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO COM
PROFESSORES NO TERCEIRO SETOR

Arthemis Nuamma Nunes de Almeida

A partir de uma formação em psicologia pautada em ênfase, e por isso mesmo, com uma
abrangência que supera a divisão em áreas, o estágio curricular no 4º ano na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), na Ênfase Psicologia e processos Sócio-Institucionais (ênfase II),
foi realizado em uma comunidade periférica da cidade de Natal/RN em três dispositivos sociais.
Aqui será apresentada a experiência de estágio desenvolvida em uma Organização nãogovernamental que promove ações educativas em prol da promoção do exercício de cidadania para
crianças, adolescentes, jovens e famílias da comunidade. Após realização de diagnóstico
institucional, constatou-se a necessidade de fortalecimento do planejamento participativo e
identidade institucional entre o grupo de professores. Assim, objetiva-se descrever e analisar a
intervenção realizada com os docentes do turno matutino como intuito de discutir o planejamento
participativo e identidade da instituição. Como método, foram realizados seis encontros reflexivos
como os referidos professores com uma proposta de intervenção estruturada em dois eixos:
desenvolvimento do Planejamento Participativo e consolidação da Identidade da instituição.
Percebeu-se uma evolução da participação dos professores ao longo do processo e o
reconhecimento por parte deles da importância desses encontros. Ademais, reconhece-se que esse
foi um importante passo inicial para transformações na ONG e espera-se a continuidade desse
processo de constante construção após a saída dos estagiários. Como recomendação, acredita-se que
um maior número de encontros seria interessante, considerando, claro, a dinâmica institucional para
essa realização e, se possível, acompanhamento e avaliação decorrido algum tempo da ação.
Palavras-chave: planejamento participativo; encontro com professores; terceiro setor.

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE NA ESCOLA

Cristina Maria D'antona Bachert
Janete Tonete Suárez

A dinâmica da sociedade atual está pautada pelas mudanças e pelo avanço tecnológico. Adaptar-se
a elas significa tornar-se uma pessoa mais atenta ao que ocorre à sua volta, capaz de aprender
constantemente e de conviver com pessoas de diferentes culturas e formações técnicas. Para
adequar sua estrutura a estas demandas da sociedade, a escola deve torna-se cada vez mais um
ambiente que estimula as pessoas a serem mais tolerantes, capazes de aprender de forma
cooperativa por meio da resolução de problemas. O foco desta mudança deve ser o professor;
principal articulador do processo de ensino e de aprendizagem. Esta oficina tem como objetivos
definir a criatividade no contexto escolar e oportunizar o exercício e o desenvolvimento de
habilidades criativas do professor da Educação Básica com o intuito de enriquecer o planejamento
das atividades pedagógicas e as intervenções que garantam o fortalecimento da identidade do
docente bem como as condições de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Para tanto serão
utilizadas diferentes dinâmicas focadas nas características da pessoa criativa, técnicas de resolução
de problemas, estilos de ensinar e de aprender, bem como condições do ambiente que podem
favorecer ou não o desenvolvimento do potencial criativo de alunos e professores. Resultados
esperados: permitir ao professor contextualizar e dar um significado às metodologias de ensino que
utiliza tendo como base as suas características pessoais; melhorar as condições de enfrentamento
dos desafios de sala de aula e aumento da qualidade de ensino por meio da inovação de suas
práticas pedagógicas tendo como foco as características de seus alunos, do ambiente e do currículo
adotado pela instituição escolar em que leciona.
Palavras-chave: educação criativa; estilos de ensinar; estilos de aprender; desenvolvimento de
potencial criativo.

EXPERIÊNCIA DE UM CURSO DE PSICOLOGIA INSERIDO NO PIBID

Eliene de Andrade Pimentel
Maria de Fátima Aveiro Colares
Natasha Pereira Barbosa

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-CAPES) oferece bolsas de
iniciação à docência aos alunos de cursos de Graduação que se dediquem ao estágio nas escolas
públicas para que quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede
pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula da rede
pública. Dessa maneira, o propósito deste trabalho é apresentar a experiência de bolsistas do PIBID
em curso de psicologia da UNIFACEF, da cidade de Franca (SP). O curso de Psicologia está
inserido no PIBID, este atuando em escolas públicas na cidade e vinculados às disciplinas de
Ciências e Biologia, tendo o foco em temas voltados a prevenção e promoção da saúde. O relato da
presente experiência ocorreu em uma escola estadual situada na cidade de Franca – SP, durante o 1º
semestre de 2015. Trata-se de uma sala de aula composta por 30 alunos pertencentes ao
6°ano/5ªsérie de uma escola estadual. O objetivo da aula foi trabalhar com os educandos a questão
da cooperação, associada à importância desta com o meio ambiente e a saúde. Foi apresentado o
tema que seria abordado e em seguida pediu-se que cada aluno definisse o que entendia por este
assunto. Logo após, complementando o que tinham dito, definiu-se o conceito da palavra
“cooperação”. Em seguida, associou-se esse tema à questão da “dengue” e as consequências
negativas advindas da ausência de colaboração entre as pessoas, no combate a ela, concernente à
saúde da população. No decorrer da apresentação, outros assuntos relativos ao meio ambiente
(referentes à grade curricular da disciplina de ciências) foram abordados. Para finalização da
atividade os alunos foram divididos em quatro grupos, para que o tema fosse trabalhado
integrativamente, utilizando-se recursos tais como cartolinas e revistas, com a intenção da
construção de um portfólio sobre o tema. A técnica desenvolvida possibilitou a participação integral
dos estudantes, demonstrando motivação e empenho nas atividades, com a exposição do produto
final. Assim, conclui-se que o objetivo foi alcançado, pois os alunos participaram, demonstrando
suas opiniões e ideias com criatividade, expressadas na confecção dos cartazes. Observa-se a
importância da Psicologia no contexto escolar, pois contribui no refletir sobre o ensino
participativo, incentivando uma formação crítica e estimulando a pró-atividade no processo de
aprendizagem, em contraposição ao tradicional. Deste modo, recomenda-se a utilização de recursos
como imagens, dinâmicas, vídeos, trabalhos em grupos e debates, para melhor assimilação dos
conteúdos do saber, e tornar estimulante a participação dos estudantes durante as aulas.
Palavras-chave: pibid; psicologia; cooperação.

FAZERES EM PSICOLOGIA ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE
EDUCADORES DA INFÂNCIA

Camila Turati Pessoa
Luciana Guimarães Pedro

Este artigo visa apresentar um relato de experiência sobre a atuação do psicólogo escolar por meio
de oficinas oferecidas a alunos e profissionais ligados à educação. As oficinas ocorreram em duas
cidades, Uberlândia e Araguari – ambas pertencentes à região do Triângulo Mineiro – e tiveram o
caráter teórico/vivencial, pois em cada oficina foram apresentadas concepções teóricas com
posterior vivência prática com o intuito de troca de experiências e conhecimentos. A temática guia
na construção das oficinas foi o “brincar e suas possibilidades de inserção para a qualidade na
educação infantil”, sendo que as concepções teóricas fundamentaram-se nas contribuições da
abordagem histórico-cultural de Vigotski e dos critérios mediacionais universais propostos por
Feuerstein. Nas oficinas foram convidados profissionais da área para contribuir a partir de seus
olhares em um trabalho coletivo que procurou refletir e conversar sobre uma educação de
qualidade. Pela proposta realizada foi possível compreender como é importante a criação de espaços
que possibilitem discussão acerca da educação bem como proporcionar atividades em que os
indivíduos possam refletir sobre uma visão crítica da educação na sociedade atual. Com isso, a
atuação do psicólogo escolar ocorreu com a finalidade de construir possibilidades de formação
profissional e contribuir para o avanço dos conhecimentos na área.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE FORMADORES DE PROFESSORES: SUBSÍDIOS
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cirlei Evangelista Silva Souza

Muito se tem discutido, no Brasil, sobre a relevância do professor para a melhoria da qualidade do
ensino e estudos apontam para a necessidade de se pensar sobre a pessoa do professor formador, sua
identidade, seus saberes, suas práticas e como esses aspectos podem influenciar os estudantes na
universidade, e consequente, sua atuação profissional posterior nos contextos educacionais. Nessa
perspectiva, com o objetivo de discutir acerca das necessidades formativas de sete professores, que
atuam em cursos de licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia, em relação às práticas
pedagógicas que desenvolvem junto aos estudantes, realizamos uma proposta baseada teóricometodologicamente na Pesquisa Coletiva e na Formação Continuada de Professores em Serviço. O
trabalho consistiu na participação de sete docentes em um curso de formação continuada,
desenvolvido em encontros quinzenais, que visava o cumprimento de três etapas: identificação e
levantamento das necessidades formativas; formulação de planos de ação para serem desenvolvidos
no e pelo grupo; e discussão sobre os processos vivenciados e seu impacto na formação e prática
pedagógica do formador de professores. Verificamos nas demandas trazidas para o coletivo
temáticas como a necessidade de espaços institucionais de formação continuada; identidade
profissional; saberes docentes e da experiência; relação teoria-prática; paradigmas de formação
docente; culpabilização do aluno pelo seu insucesso acadêmico; metodologias de ensino e as novas
tecnologias de informação; necessidades formativas do professor; relação professor-aluno; e
formação de grupo, que foram trabalhadas durante o curso realizado. Ao final, os docentes
avaliaram positivamente sua participação neste processo formativo, considerado por eles como um
espaço de socialização importante para seu desenvolvimento profissional que lhes: propiciou
momentos de reflexão sobre as dificuldades vivenciadas em sua prática cotidiana; possibilitou que
muitas dessas fossem refletidas e sanadas; ofereceu novas ferramentas para a sua prática docente; e
permitiu compreender o estudante e o processo ensino aprendizagem.
Palavras-chave: formação continuada; necessidades formativas; formadores de professores;
pesquisa coletiva; desenvolvimento profissional.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: UMA PROPOSTA DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A MEDICALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Lucy Duró Matos Andrade Silva

Trata-se do relato de uma experiência de formação continuada para os professores do Colégio
Puríssimo Coração de Maria, uma escola particular, localizada na cidade de Rio Claro, estado de
São Paulo. Foi a partir de um artigo, escrito por nós, à revista do Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino do Estado de São Paulo: “Escola Particular” que surgiu um convite para o desenvolvimento
de um minicurso sobre a relação da medicalização com os problemas no processo de aprendizagem.
O objetivo foi conscientizar os professores sobre o aumento expressivo de diagnósticos e prescrição
de medicamentos a crianças e jovens por problemas de aprendizagem, além de promover uma
discussão acerca dos inúmeros fatores implicados no processo de escolarização que conduziriam
alunos ao fracasso. Assim, foi desenvolvida uma proposta com o objetivo de promover um espaço
de reflexão, tendo como pano de fundo uma crítica epistemológica, ou seja, uma crítica ao método
que oferece suporte à formação de professores. Do mesmo modo, foi apresentado um conjunto de
argumentos de renomados profissionais da saúde e da educação sobre o equívoco de medicalizar e
estigmatizar crianças e adolescentes por apresentarem supostos transtornos relacionados a
aprendizagem. O eixo teórico foi pautado na perspectiva histórico-cultural. A metodologia utilizada
contou com exposição dialogada, dinâmicas, apresentação de filmes e documentários pertinentes ao
tema. O resultado, segundo o depoimento de alguns professores, bem como da direção e da
coordenação da Escola apontou para um avanço significativo de conhecimento sobre o tema
proposto. A conclusão desde trabalho indicou a necessidade premente de outras experiências no
campo da formação continuada de professores no sentido de conscientizá-los sobre os novos
fenômenos que acompanham a contemporaneidade.
Palavras-chave: educação; aprendizagem; medicalização; formação de professores.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Nadia Cristina Sousa Ferreira
João Roberto de Souza Silva
Victória de Angelis

A Educação Inclusiva pode ser definida como uma prática de inclusão de todos em escolas e salas
de aula regulares. Também pode ser vista como um movimento que busca repensar a escola, para
que esta deixe de ser homogenia e se torne heterogenia, ou seja, aberta a todos, independentemente
de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural. Este trabalho tem como objetivo
uma revisão bibliográfica sobre o tema formação de professores para educação inclusiva. Para isso,
foi feita uma busca na base de dados SciElo com o seguinte descritor: educação inclusiva,
totalizando 71 artigos, dos quais foram selecionados 15 referentes à formação de professores. É
consenso que a atuação profissional não está sendo satisfatória, uma vez que desde o início da
formação existem falhas, e estas se mantém ao longo do seu percurso docente. A formação dos
professores para a educação inclusiva deve estar alicerçada nas questões conceituais sobre o que é a
diferença funcional e suas particularidades, além de estratégias em ensino-aprendizagem, orientação
e apoio, para que estes alunos possam ter suas necessidades educacionais especiais reconhecidas e
atendidas, proporcionando o desenvolvendo máximo de suas potencialidades. Assim, fazem-se
necessárias mais pesquisas que problematizam e discutam a formação de professores, pois a
educação inclusiva deve atuar juntamente com a inclusão na comunidade e no mercado de trabalho
como forma de inserir e tornar a pessoa um ser participativo dentro de nossa sociedade.
Palavras-chave: educação inclusiva; formação de professores; inclusão.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FILOSOFIA NA UERN - CAMPUS CAICÓ/RN:
UMA PROPOSTA REFLEXIVA

Umberto de Araujo Medeiros

A sociedade atual passa por mudanças constantes, que devem ser levadas em consideração na
formação dos futuros professores, observando-os como sujeitos do processo. Neste contexto,
desenvolve-se o Curso de Licenciatura Plena em Filosofia, da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN, Campus Caicó, que tem como base principal a articulação constante
entre teoria e pratica, através do processo de ação-reflexão-ação na vivencia de situações problema
contextualizadas. Assim, propõe-se neste trabalho apresentar algumas considerações de cunho
bibliográfico, que tem como objetivo analisar a atual formação de professores no Curso de Filosofia
– Campus Caicó e sua prática pedagógica na perspectiva reflexiva, baseando-se nas discussões de
Freire (1996), Dewey (1977) e Schön (2000), bem como o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Ao
se fazer uma análise dos teóricos que dão suporte à formação da prática reflexiva nos futuros
professores, é importante analisar se o curso de Filosofia da UERN/Campus Caicó tem tido a
preocupação de formar seus alunos nesta perspectiva, com base nos problemas educacionais e
sociais no contexto local.
Palavras-chave: formação; filosofia; professor reflexivo.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES LEITORES E ESCRITORES: CONTRIBUIÇÕES À/DA
PSICOLOGIA ESCOLAR

Wallisten Passos Garcia
Miriam Aparecida Graciano de Souza Pan

Este trabalho configura-se como relato de uma experiência de formação continuada com professoras
alfabetizadoras, realizada pela Secretaria Municipal da Educação de Piraquara/Pr, e coordenada por
um psicólogo e uma fonoaudióloga que compunham a equipe de um centro municipal de
atendimento que oferecia apoio psicopedagógico às escolas e crianças com dificuldades acentuadas
de aprendizagem. A formação aconteceu na escola que mais encaminhava alunos para atendimento
no centro, onde a principal dificuldade referia-se a aprendizagem da leitura e escrita. Nesse
contexto, o trabalho com as professoras direcionou-se para as diferentes dimensões dos processos
envolvidos com a linguagem, com foco nas práticas de leitura, escrita e oralidade dos alunos e
professoras. Participaram dezoito professoras dos três primeiros anos do ensino fundamental,
responsáveis pela alfabetização dos alunos. A formação teve duração de dois anos. No total foram
realizados vinte encontros quinzenais de três horas de duração que ocorriam após o encerramento
do expediente das professoras.A proposta fundamentou-se teoricamente na dimensão social e
discursiva da linguagem, postulada por Mikhail Bakhtin. Com objetivo de proporcionar um
aprofundamento teórico e a articulação com a prática, de incentivar às professoras para práticas
significativas de leitura e escrita, e com intuito de criar espaços de criação por meio da leitura e
escrita, a metodologia utilizada consistiu em discussões com o grupo todo, ou, inicialmente em
pequenos grupos, em seguida com o grupo todo; dinâmicas de grupo; práticas de oralidade (leitura
de textos em voz alta, narrativas de histórias de vida e lembranças relacionadas à escola), e práticas
de escrita individuais e coletivas (produção de textos, atas ou registros coletivos e caderno de
memórias das professoras). As discussões realizadas foram mediadas por textos de diferentes
gêneros: científico, trechos de romances, charges, tirinhas, propagandas escritas, contos, textos
biográficos, crônicas, poemas, livros de literatura infantil, músicas, além de filmes e vídeos.
Constatou-se que o trabalho, a partir da dimensão discursiva e estética da leitura e da escrita,
favoreceu a constituição e o reconhecimento das professoras enquanto autoras. A partir desse
reconhecimento, elas atribuíram diferentes sentidos às suas práticas de letramento. Reviram e
ressignificaram suas próprias compreensões e relações com a leitura e escrita. Conscientizaram-se
de seu compromisso com a transformação da realidade educacional e social da qual faziam parte.
Evidenciaram práticas de ensino mais criativas, significativas e transformadoras. A experiência
revelou que para formar leitores e escritores, os próprios professores precisam ser leitores e
escritores, estabelecendo relações estreitas e significativas com as diferentes dimensões da leitura e
escrita. Da mesma maneira, evidenciou que o psicólogo tem uma contribuição importante ao campo
da leitura e escrita no contexto escolar ao trabalhar com a constituição do professor enquanto leitor
e escritor no processo de formação continuada. Entretanto, é oportuno ampliar a compreensão de
linguagem para além de seu aspecto biológico e cognitivo, compreendendo-a em sua dimensão
formadora, discursiva, social e política. A parceria responsiva ativa, fundamentada no dialogismo

bakhtiniano, a articulação com profissionais de outras áreas e campos do conhecimento,
configuraram-se como recursos pertinentes no trabalho realizado pelo psicólogo com as professoras.

FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTEXTOS E INTERAÇÕES

Thaís Oliveira de Souza

O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas discussões levantadas em pesquisa de
mestrado, concluída em 2013, no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade
Federal da Paraíba, com apoio da CAPES. A pesquisa possuiu, entre outros objetivos, o de
investigar a formação docente na creche, crianças de zero a três anos. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, desenvolvida em cinco instituições de Educação Infantil da cidade de João Pessoa,
Paraíba. Os procedimentos de coleta de dados envolveram entrevistas com diretores, professores e
auxiliares de educação infantil e observações da prática docente em creche. Os instrumentos
utilizados foram extraídos e adaptados do Manual do Projecto Desenvolvendo a Qualidade em
Parcerias - 2009. Os dados obtidos foram analisados a partir do Manual DQP e da Análise de
Conteúdo. Observamos que ainda é possível encontrar na prática docente elementos ligados ao
assistencialismo e a visão maternal de educação infantil. O nível de formação inicial
consideravelmente baixo dos educadores, assim como uma formação continuada que parece não
considerar os contextos específicos de trabalho e o desenvolvimento profissional de cada sujeito,
leva-nos a refletir acerca da perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, considerando os
contextos, as relações entre estes contextos, as interações existentes e os papéis desempenhados
pelos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Acreditamos que é preciso reconhecer
a importância dos contextos profissionais e das interações que ocorrem dentro do ambiente escolar
para avaliar e fomentar ações pedagógicas que contribuam para o bem-estar infantil e criação de
experiências significativas as crianças. O psicólogo pode atuar nas instituições escolares
contribuindo com a formação continuada dos educadores e com a implementação de práticas
pedagógicas que considerem as características especificas da criança, onde o educador reflita sobre
sua própria prática docente.
Palavras-chave: educação infantil; formação docente; creche.

FORMAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA DE UMA PROFESSORA DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Rosivania Maria da Silva
Júlio Ribeiro Soares

Na contemporaneidade, é necessário se considerar que a formação humana se configura não apenas
a partir da dimensão objetiva da realidade, mas também da dimensão subjetiva, com seus valores e
suas crenças, todos partilhados através da cultura. Assim, a trajetória de formação de cada um é
uma história de vida. Objetivou-se, nessa pesquisa, reconstruir a memória da formação e da prática
pedagógica de uma professora do ensino fundamental em seus percursos vividos/assumidos, suas
experiências, dificuldades e superação encontradas durante todo o seu trajeto. O estudo surgiu do
desejo de se reconstruir a trajetória do processo de formação no Curso de Pedagogia e da prática
pedagógica, com intuito de fomentar e fortalecer os debates em torno das memórias de formação da
profissão docente. A questão norteadora do estudo foi: como se deu o processo formativo da
professora e como a prática pedagógica inicial pode refletir no fazer atual? Esta indagação foi
primordial para se compreender quais elementos da formação inicial são importantes para o
desenvolvimento profissional do professor. Reflete-se e questiona-se sobre as contribuições do
Curso para a formação e para a prática docente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica,
ancorada nos métodos que envolvem a narrativa autobiográfica. Constatou-se ser relevante a
reconstrução das memórias posto que podemos, por meio destas, inovar e aperfeiçoar as práticas
didático-pedagógicas, contribuindo para o desenvolvimento profissional do sujeito e refletindo em
torno dos processos de formação vivenciados pelos educadores. Percebemos que o Curso de
Pedagogia constitui-se o berço da formação profissional do professor, além de possibilitar a
reflexão sobre a prática pedagógica e sobre a importância da necessidade de mudanças inovadoras
do saber-fazer no ensino fundamental.
Palavras-chave: memórias; formação; prática pedagógica.

FORTALECENDO A APRENDIZAGEM AUTORREGULADA DE FUTUROS
PROFESSORES: O USO DE DIÁRIOS DE APRENDIZAGEM E EXERCÍCIOS
AUTORREFLEXIVOS

Evely Boruchovitch
Danielle Ribeiro Ganda

Pesquisadores convergem quanto a relevância de se fomentar a autorregulação da aprendizagem
durante ao longo da escolarização e defendem a necessidade de uma maior atenção aos estudantes
universitários, sobretudo aqueles que aspiram ser professores. Existem vários modelos de
aprendizagem autorregulada. Embora distintos, nas ênfases que concedem aos fatores que
promovem a autorregulação, esses modelos compartilham do pressuposto de que a aprendizagem
autorregulada envolve aspectos cognitivos, metacognitivos, motivacionais, afetivos e
sociais.Investigações mostram a viabilidade e a relevância de se facilitar a capacidade de aprender
dos futuros professores por meio de instrumentos que favoreçam o desenvolvimento metacognitivo
e a tomada de consciência, como a autoanálise das estratégias, os diálogos coletivos, os portfólios,
os ciclos de reflexão. O objetivo de dessa apresentação é relatar procedimentos de intervenção e
resultados de um conjunto de experiências realizadas com estudantes de Pedagogia, numa disciplina
de Psicologia Educacional, com essa finalidade. O cerne da proposta de ensino era um convite feito
aos estudantes para que aproveitassem o conteúdo programático do curso numa dupla vertente:
como graduandos e como futuros docentes, por meio da autorreflexão sistemática ativada durante o
curso.Cada aula seguia uma dinâmica comum na qual o conteúdo teórico era antecedido de
atividades autorreflexivas a ele referentes, bem como de atividades autorreflexivas, que
instrumentalizariam a construção de um diário de aprendizagem. O uso do diário estruturadode
aprendizagem realizado durante o curso associado a outras atividades autorreflexivas e ao trabalho
com o conteúdo teórico mostraram-se valiosos no que concerne ao fortalecimento dos processos de
estudantes matriculados no curso.Como aprender a ensinar envolve um aprendizado, destaca-se a
necessidade de se examinar e conhecer, em profundidade, como os futuros docentes lidam com a
própria aprendizagem, como vivenciam o aprender a aprender. Tem-se a expectativa que essa
proposta pedagógica de caráter inovador possa ser mais amplamente utilizada e legitime a
necessidade da autorreflexão na formação docente como um meio de fortalecimento de seus
processos autorregulatórios. Conteúdo: Atividades autorreflexivas

HORÁRIO DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO: ESPAÇO DE REFLEXÃO DA
PRÁTICA PEDAGÓGICA?

Janaina Karla Pereira da Silva Rodrigues Firmino

O presente trabalho é um projeto de pesquisa em fase inicial que versa sobre a Formação
Continuada dos Docentes tendo como base a LDB da Educação 9394/96, artigo 67º, inciso V que
sobre hora-atividade dos profissionais da educação define que “Os sistemas de ensino promoverão a
valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e
dos planos de carreira do magistério público período reservado a estudos, planejamento e avaliação,
incluído na carga de trabalho”. Imbernón (2010) discute tal temática, defendendo que é preciso
entender a formação continuada como um processo permanente na construção da qualificação
docente. Em maio de 2013 a Secretaria Municipal de Educação de Catalão - GO implementa o
Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC dos professores do Ensino Fundamental como
modalidade de cumprimento da hora-atividade. Surgindo indagações: O planejar ocorre
Coletivamente? Quais as perspectivas que tal modalidade traz? A formação continuada acontece?
Tais questões suscitaram no problema dessa pesquisa: Uma modalidade de Formação Docente a
exemplo do HTPC compreende um espaço de reflexão e construção da prática pedagógica? O
interesse em estudar o tema tem como objetivo através de pesquisa que retrate essa prática
ocorrendo, ser possível uma compreensão de como e se essa formação continuada se efetiva. O
intuito é buscar apoio no referencial teórico sócio-histórico-cultural, embasado por Vygotsky (19341987) onde os sujeitos da pesquisa são os professores que participam desse horário em Catalão,
registrando suas impressões através de entrevista semiestruturada para descrição de um estudo de
caso. Resultados primários apontam para uma necessidade desse momento realmente ser
COLETIVO no tocante a participação de forma mais ativa de todos os envolvidos e na ampliação
da concepção desse espaço não somente para atividades de planejamento escolar.

INSERÇÃO DA PSICOLOGIA NO ESTUDO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Natasha Pereira Barbosa
Maria de Fátima Aveiro Colares
Eliene de Andrade Pimentel

O objetivo desse relato é apresentar a experiência obtida por duas bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa à Iniciação Docência (PIBID) do UNIFACEF, subprojeto Psicologia na
cidade de Franca .O projeto ocorreu em uma escola estadual situada na cidade de Franca-SP durante
o 2º semestre de 2014. O PIBID favorece a atuação docente do estudante de Psicologia em escolas
públicas (Ensino Fundamental e Médio) contribuindo para a formação critica dos mesmos no
âmbito do estímulo e formação docente na área de Psicologia, sendo que a experiência está inserida
no contexto das disciplinas de Ciências e Biologia, tendo como foco a prevenção e promoção da
saúde, constituindo um espaço de discussão e estudo entre os alunos da escola e a instituição de
ensino superior. A experiência aconteceu em uma sala de aula composta por 40 alunos pertencentes
ao 9°ano/8ªsérie de uma escola estadual na cidade de Franca. O objetivo da aula foi estimular a
conscientização dos discentes sobre a importância dos sentidos, principalmente do tato e a reflexão
sobre a deficiência sensorial e as dificuldades enfrentadas. Como estratégias didáticos pedagógicas
foi utilizado um vídeo demonstrando uma experiência sobre como o nosso cérebro interpreta os
estímulos táteis. Posteriormente foi lido um texto que narrava a história de Helen Keller, uma
criança surda e cega que aprendeu a utilizar o tato para se comunicar. Na sequência colocou-se um
vídeo que ilustrava a história do texto para sensibilizar os estudantes com posterior discussão sobre
texto e vídeo em que os alunos opinaram sobre as dificuldades enfrentadas por indivíduos que
possuem alguma deficiência sensorial. Para finalizar realizou-se uma dinâmica na qual os alunos
tateavam a mão de um colega com os olhos fechados até descobrirem quem era a pessoa. Percebeuse que os alunos associaram o conteúdo da aula com as suas histórias de vida, demonstrando
conscientização sobre o tema, pois relataram que não valorizavam os sentidos que possuem. Como
resultados obteve-se participação ativa dos alunos, permitindo a reflexão dialogada sobre o tema
utilizando diversidades de estratégias educacionais. Os resultados dessa experiência didática
contribuíram para a visão mais ampliada do uso de recursos educacionais diversificados, que
permitam uma melhor associação de conteúdos estimulando inclusive a pro-atividade dos
educandos, além de permitir uma postura crítica e reflexiva sobre o tema.
Palavras-chave: pibid; psicologia; sentido do tato.

MEDIAÇÃO E ATIVIDADE: ESTUDO SOBRE NECESSIDADES FORMATIVAS DO
PROFESSOR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Antonia Batista Marques
Silvia Maria Costa Barbosa

Este estudo se insere nas pesquisas sobre formação e prática pedagógica do professor com foco na
compreensão do papel desse profissional na contemporaneidade. Compreendemos que não devemos
homogeneizar as necessidades formativas, visto que, o professor deve ser um sujeito autônomo,
autor do fazer pedagógico. Optamos pelo enfoque Histórico-Cultural, cujo alicerce teórico está
vinculado ao materialismo histórico-dialético. Discutimos sobre duas das suas categorias centrais:
mediação e atividade. Mediação é um processo que se dá na relação com o outro, possibilitando e
sustentando a relação social, o contato com a cultura e a historicidade. É tão somente na relação
com o outro e com o lastro histórico e cultural já produzido pelo homem, que se dá na e pela
atividade, que ocorre o conhecimento historicamente produzido e acumulado. Através da atividade
o homem transforma o seu entorno, e se transforma, num processo dialético de criação e re-criação
de ferramentas, instrumentos. O estudo teve como objetivo diagnosticar as necessidades formativas
do professor em relação à definição as categorias estudadas. Para isso, selecionamos, através do
processo de adesão voluntária, duas professoras que lecionam nos anos iniciais do Ensino
Fundamental na rede pública da cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte. Optamos pela
pesquisa colaborativa por possibilitarmos estudar os partícipes em sua totalidade. Utilizamos como
procedimentos: entrevista semiestruturada, ciclos de estudos reflexivos e sessões reflexivas. Os
resultados apontam que as professoras estão no nível de descrição das categorias estudadas, definem
atividade e mediação como sendo algo genérico, não considerando os processos mentais da
atividade que possibilitam a satisfação de necessidades, e, a integração das características sóciointerativas e individuais ligadas à definição de mediação. Verificamos a definição dos termos
mediação e atividade se constitui numa necessidade formativa que merece aprofundamento através
de estudos futuros com as professoras.
Palavras-chave: mediação; atividade; necessidades formativas; formação de professores.

MEETING THE EDUCATIONAL NEEDS OF CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS AND/OR DISABILITIES

Janet Muscutt
Dennis Piper
Award for Special Educational Needs Coordination’ (NASENCo) to assist in achieving the
following vision statement: ‘Our vision for children with special educational needs and disabilities
is the same as for all children and young people – that they achieve well in their early years, at
school and in college, and lead happy and fulfilled lives.’ Poulter, D. &Timpson, E. (2014) Special
Educational Needs and Disability Code of Practice 0-25. DfE, DoH. This workshop is based on the
concept that: the key facilitator to implementing a whole school approach to improving outcomes
for children with Special Educational Needs and Disability is the Special Educational Needs
Coordinator. Over the past four years Manchester Metropolitan University (MMU), in collaborative
partnership with specialist teams in nine local authorities from across the northwest of England,
have successfully educated and trained over 400 teachers to be these key professionals.The question
to be addressedin this workshopis: How does this National Award enableteachers to lead
sufficientchanges within their schools to include and meet the needs of children with Special
Educational Needs and/orDisabilities (SEND)? Objectives: Workshop participants will be able to
identify • the principles of Inclusive Education • the key strategies to improve outcomes for pupils
with SEND • the principles and practice of leadership in different contexts (SENCo role) • the
process of monitoring and evaluating outcomes Target Audience: Those who work with and support
teachers.
Keywords: teacher education; special educational needs and disabilities; inclusion; systems change.

O BEM-ESTAR DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE A PARTIR DA
ABORDAGEM SÓCIO-HISTÓRICA

Rosivania Maria da Silva
Júlio Ribeiro Soares

Na contemporaneidade, é necessário considerar as subjetividades como configuradoras das marcas
singulares de formação do sujeito referentes à construção de suas crenças e valores partilhados
através da cultura. Falamos de subjetividade não numa perspectiva metafísica, mas considerando
que ela se constitui na experiência histórica individual e coletiva do sujeito, cuja formação é sempre
mediada por sua história de vida. O objetivo deste artigo é analisar os significados e os sentidos
sobre o bem-estar constituído por uma professora da Educação Infantil da rede pública de ensino do
município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, objetivo este que tem sido primordial para nos
ajudar a compreender os elementos da formação e da prática docente apontados como
imprescindíveis para o desenvolvimento profissional do professor. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa ancorada na perspectiva teórico-metodológica da psicologia sócio-histórica. A coleta de
dados foi realizada através de entrevistas recorrentes e reflexivas, que, aplicadas junto a uma
professora de uma Unidade de Educação Infantil do Município de Mossoró/RN, permitiram-nos
avançar na compreensão do objeto de estudo aqui abordado. Os resultados indicam que a professora
apresenta um quadro de bem-estar docente, quadro esse caracterizado e revelado por meio de
algumas condições sociais e históricas, tais como: uma gestão qualificada e humana, trabalho
coletivo entre professores, boas condições de trabalho e confortável estrutura escolar, entre outros
fatores apontados e significados pela professora como mediações constitutivas do seu bem-estar.
Como considerações, percebemos um grau elevado de bem-estar docente da professora
entrevistada, o que, teoricamente, vislumbra a possibilidade de que a professora participante da
pesquisa desenvolve uma prática pedagógica comprometida com o processo de ensino e
aprendizagem, e que está próxima das necessidades educacionais de seus alunos.
Palavras-chave: bem-estar docente; educação infantil; prática pedagógica.

O CAMPO, A VIOLÊNCIA E A EDUCAÇÃO DO CAMPO:REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
SOBRE A VIOLÊNCIA ELABORADAS PELOS EDUCANDOS DO CURSO DE
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO – FAE/UFMG

Luiz Paulo Ribeiro

Essa pesquisa atém-se ao estudo das representações sociais sobre a violência elaboradas pelos
estudantes do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LECampo) da Universidade Federal
de Minas Gerais. Trata-se de um debruçar sobre como vivenciam a violência como sujeitos que
residem no Campo, e por isso trazem essa marca seja por experiência individual/familiar/grupo
social direta e/ou por meio da transmissão oral/escrita, e que na atualidade buscam se constituir
como educadores nas escolas situadas em suas comunidades. Porém, quais desafios o
ensino/aprendizagem sobre a violência traz para prática docente desses sujeitos que ocuparão um
lugar de formador em sua comunidade? Sabe-se que as práticas de violência no campo remontam a
chegada dos portugueses em 1500, até sua presença nos tempos atuais, é indicativo de uma
experiência cujos fios entrelaçam-se em diversas faces da vida desses grupos sociais. Desde então
temos expulsões de terra, assassinatos, chacinas coletivas, ameaças, dentre outras que vem se
repetindo junto aos povos do campo. Entre 2003 e 2012 houve uma média anual de 1483 conflitos
no campo, mobilizando/envolvendo por volta de 7.706.302 pessoas das quais 370 pessoas perderam
suas vidas (CPT, 2013). Entretanto, os povos do campo não vivenciam essa situação com
passividade. Há um extenso registro histórico da resistência: após tais violências emergem grupos
reivindicando direitos, como o acesso à terra. Na atualidade movimentos sociais e sindicais em luta
pela terra estão construindo o paradigma da Educação do Campo como uma referência para a
construção física, administrativa, política e pedagógica da escola do campo. É presente a
preocupação com o resgate, a problematização, análise e busca de alternativas para superar a
condição de expropriação que essa população vivencia. Nesse sentido pergunta-se: como a
violência pode se constituir em um conhecimento que possa trabalhado nas escolas do campo? A
hipótese é que os sujeitos envolvidos na Educação do Campo buscam saberes e práticas numa
perspectiva de superação de modelos dicotômicos, seja para compreensão e/ou para elaborar formas
de resistência. Para realizar essa pesquisa buscamos como referencial teórico uma abordagem do
Materialismo Histórico Dialético elaborado por Karl Marx. Isto porque possibilita uma
compreensão da realidade como historicamente produzida a partir das tensões provocadas na luta
pela sobrevivência. É nessa tensão que emergem os grupos constituídos pelos agricultores,
denominados atualmente por agricultores familiares, e o fazendeiro, hoje cedendo o lugar para o
empresário rural. Situar as formas de pensar, sentir e agir dos sujeitos nesse contexto nos remete à
teoria das representações sociais. Isto porque compreendemos que na perspectiva da Educação do
Campo esses sujeitos estão instaurando novas formas de produzir e reproduzir a vida, portanto de
recriar a escola. A escolha pelos educandos do LECampo ancora-se na compreensão de que esse
contexto é por excelência um espaço/tempo em que se materializa a busca da construção conceitual,
teórica e metodológica da luta dos povos do campo em busca da organização de uma subjetividade
capaz de superar o passado, enfrentar o presente e construir o futuro.

Palavras-chave: representações sociais; educação do campo; violência; campesinato.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E O ENFRENTAMENTO DA HOMOFOBIA NA
ESCOLA: UM TEMA SILENCIADO

Rodrigo Toledo
Rodnei Pereira

O coordenador pedagógico é o profissional considerado responsável pela formação continuada dos
professores, no contexto da escola, enquanto uma instituição que se relaciona com as práticas e
experiências de cada sociedade, considerando sua história e culturas. Neste trabalho
compreendemos a escola como um espaço de construção de novas práticas sociais e saberes
compartilhados. Nessa direção, a vida escolar não pode se resumir a um espaço de socialização
formal de jovens, pois dever ser também o espaço potencial de revisão e crítica de práticas sociais
injustas e discriminatórias. Com base nesses pressupostos, pretende-se problematizar o papel da
coordenação pedagógica no enfrentamento dos casos de homofobia que fazem parte do cotidiano
das escolas. Para organizar essa proposta de trabalho, que se sustenta em uma revisão bibliográfica,
elegeram-se os descritores coordenação pedagógica, homofobia e escola, bem como suas variações.
Efetuou-se um levantamento na base de dados Publicações Online em Educação (Educ@), na home
page da base de dados SciELO Brasil. É importante destacar que não foi localizado nenhum artigo
que relacione os descritores mencionados. Em um segundo levantamento, excluindo o descritor
coordenação pedagógica, foram localizados 12 artigos publicados nos períodos disponíveis na base
de dados no período compreendido entre 2000 e 2015. Os artigos discutem diferença e diversidade
sexual, educação sexual, representações sociais de professores e jovens, vulnerabilidade, entre
outros. Destaca-se que entre os artigos estudados não foi localizado nenhum deles que se propõe a
discutir o papel dos gestores escolares, principalmente da coordenação pedagógica, tratando-se de
um tema silenciado, que precisa ser debatido com urgência, seja no campo acadêmico, seja no
contexto de cada escola.

O DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS DE ZERO A UM ANO

Eliza Maria Barbosa
Janaina Cassiano Silva

Apresentamos as contribuições da teoria da periodização do desenvolvimento de Elkonin,
recortando a atividade principal de comunicação emocional. Esta perspectiva é utilizada, em síntese
com os princípios educativos da Pedagogia Histórico-Crítica, para sustentar as ações do Programa
Cresça e Apareça, que por sua vez visa qualificar as práticas educativas dos agentes educacionais,
responsáveis pelo cuidado e educação dos bebês na rede municipal de Araraquara/SP. A rede
municipal de Araraquara atende aproximadamente dez mil crianças em quarenta Centros de
Educação e Recreação. O atendimento às crianças de zero a três anos é realizado
predominantemente por agentes educacionais, profissionais com formação em nível médio. A rede
atende neste ano de dois mil e quinze aproximadamente mil bebês. As iniciativas que levaram a
criação daquele programa resultam de pesquisas anteriormente realizadas na rede. Estas pesquisas
denunciam a presença de um referencial teórico eclético, mas que pode resumir-se na terminologia
das Pedagogias do aprender a aprender, caracterizando práticas assistemáticas, não-intencionais e
insuficientes do ponto de vista de assegurar às crianças seu direito fundamental de aprender os
conhecimentos próprios de nossa cultura. Respeitando o princípio da integralidade do
desenvolvimento humano, buscamos produzir uma proposta de currículo para a educação das
crianças menores de três anos, privilegiando ações que se produzem a partir dos conhecimentos de
natureza operatória que visam desenvolver, por meio de práticas intencionais, as operações ligadas
às funções psicológicas, favorecendo o desenvolvimento do pensamento e realizando assim a
conversão dessas primeiras em funções psicológicas superiores, distintivo fundamental do ser
humano. Apresentamos as ações do programa realizadas até o momento, tendo em vista a
construção do currículo e das práticas para o berçário I.
Palavras-chave: berçário; psicologia histórico-cultural, comunicação emocional; cresça e apareça.

O ESTÁGIO COMO UM ELEMENTO CONSTITUTIVO DO PROFISSIONAL DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Altina Abadia da Silva

Esse trabalho é resultante de experiências como formadora de professores da Educação Infantil, seja
na formação inicial ou continuada e que teve como desdobramento a elaboração um projeto de
pesquisa que visa compreender com se dá a constituição do profissional da educação infantil, a
partir da disciplina Estágio em Educação infantil e Anos Iniciais I e II num curso de pedagogia de
uma universidade pública, tendo com instrumento de análise os Relatórios Finais de Estágio,
elaborados a partir de um projeto de investigação-ação desenvolvido pelos alunos durante a
realização das disciplinas, no 5º e 6º semestres do curso, que tem como foco a Educação Infantil. É
importante salientar que neste estudo damos ênfase nas interações sociais como forma privilegiada
para a promoção do processo de humanização. A confluência entre ação e reflexão foi se
corporificando a partir da situação de intervenção em uma instituição pública de Educação infantil
numa cidade do interior de Goiás, na qual objetivou-se apropriar-se dos registros feitos pelos alunos
estagiários que aliavam os objetivos e orientações referentes à disciplina ao sentido de tornar-se
professor de Educação Infantil. A partir dos relatórios Finais de estágio é possível inferir que para
os alunos estagiários, o estagio se configura num período de ensino e aprendizagem, em que ao
entrarem em contato com a docência de crianças de 4 meses a 05 anos, se aproximam do ser
professor. É um processo de aprendizagem com as professoras regentes e auxiliares da escola
campo e também com as professoras da disciplina de Estágio. Um processo que impulsiona a
reflexão da relação teoria e prática, ou melhor, a possibilidade da vivência da práxis social e de
possíveis identificações com a profissão docente.
Palavras-chave: formação de professor; estágio; educação infantil.

O PAPEL DA AFETIVIDADE NA ATUAÇÃO DO PROFESSOR TUTOR

Katia Martinho Rabelo
Laurinda Ramalho de Almeida

A ação de professores tutores tem sido adotada em algumas escolas, porém essa ainda é uma
atuação pouco estudada e difundida no Brasil. Esta comunicação científica traz o resultado de uma
pesquisa para o título de Mestre em Educação: Psicologia da Educação, que buscou compreender o
que seria a atividade de tutoria a ser realizada nos anos finais de Ensino Fundamental. O estudo
tomou por base o referencial teórico da psicologia genética de Henri Wallon, que considera a
imbricada relação entre as diversas dimensões do indivíduo (conjunto afetividade, cognição e ato
motor) e ainda o papel do meio como parte integrante da constituição dos indivíduos que dele fazem
parte, numa relação de dependência e transformações mútuas. Fez parte ainda do estudo um
levantamento documental sobre os pressupostos de Tutoria segundo a literatura de países como
Espanha e México que inseriram em seus sistemas de ensino, a partir das reformas educativas a
partir da década de 1990, a prática de professores tutores em todos os níveis da escola básica. O
estudo também ouviu, por meio de entrevistas semiestruturadas dois professores tutores que atuam
em duas instituições de ensino particular da cidade de São Paulo para identificar como se dão suas
ações. A análise das entrevistas, categorizadas em explicitação de significados, sentimentos
percebidos pela entrevistadora e os revelados pelos entrevistados, permitiu entrecruzar o resultado
aos pressupostos da literatura espanhola e mexicana sobre a atuação de tutores, e ainda ao
referencial teórico walloniano de afetividade, integração dos conjuntos funcionais e o conceito de
meio. O estudo indicou que o apoio oferecido aos alunos pelos professores tutores, no momento em
que vivem as transformações próprias do estágio da Adolescência e Puberdade, qualifica o processo
de aprendizagem e os apoiam sobremaneira. As entrevistas indicaram que essa ação pressupõe uma
responsabilidade do coletivo dos professores e que o papel articulador do tutor possibilita uma
ponte entre docentes, equipe escolar, estudantes e famílias, em prol do melhor desenvolvimento
acadêmico, emocional, social e integral dos alunos.
Palavras-chave: afetividade; professor tutor; psicogenética walloniana.

O PENSAMENTO PSICOLÓGICO: FUNDAMENTO OU CONTEÚDO PARA
EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA

Altina Abadia da Silva
Eliza Maria Barbosa
Janaina Cassiano Silva
Priscilla de Andrade Silva Ximenes

Em nossa atuação como formadoras de professores da infância, desenvolvemos pesquisas em torno
da formação de professores, prática pedagógica, atuação docente e vemo-nos às voltas com diversas
preocupações quando pensamos na indissociável função de educar/cuidar na Educação Infantil
proclamada pela Lei nº 9294/96 que se estrutura sobre a perspectiva de um trabalho pedagógico
intencional capaz de assegurar o desenvolvimento desta função respeitando assim alguns dos
preceitos constitucionais importantes referentes aos direitos das crianças brasileiras. Neste universo,
refletimos sobre quais elementos do cotidiano escolar revelam a intencionalidade ou sua ausência,
nas práticas educativas desenvolvidas com as crianças menores de seis anos? Dentre os elementos
presentes nos contextos educativos, consideramos que o planejamento pedagógico dos professores
da Educação Infantil revela atitudes, ações e situações do cotidiano de seu trabalho. Mais
profundamente, supomos que o planejamento revela os conteúdos previstos e prescritos que lhes
fornecem a base, permitindo estabelecer uma relação com seus fundamentos. O planejamento se
converte assim numa preocupação premente para a intencionalidade do trabalho educativo,
constituindo-se, em muitas situações, no único registro formal das diretrizes curriculares
estabelecidas para esta etapa educacional. Segundo nossa hipótese, há uma predominância nos
planejamentos da Educação Infantil de uma lógica pragmática, apoiada no paradigma evolutivocognitivo que toma como substrato a criança e seu processo de desenvolvimento psicológico,
convertida num planejamento que se orienta por áreas e aspectos que englobam o desenvolvimento
infantil. De acordo com resultados parciais deste estudo o planejamento concebido nesta
perspectiva preocupa-se em caracterizar a criança pequena, dentro de parâmetros da psicologia do
desenvolvimento, indicando uma preocupação primeira com as especificidades da criança de zero a
seis anos.
Palavras-chave: educação infantil; planejamento escolar; prática pedagógica.

O PIBID COMO POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES

Claudia Alves da Silva
Júlio Ribeiro Soares

A temática formação docente tem, cada vez mais, despertado o interesse de pesquisadores para
questões diversas do processo escolar, haja vista o entendimento, praticamente generalizado de
muitas das atuais discussões, de que a qualidade da educação passa pela qualidade da formação de
seus profissionais, especialmente os professores. Com debates iniciados a partir de meados dos anos
90, os estudos desenvolvidos trouxeram à tona a fragilidade que permeia essa profissão, fato
percebido através das lacunas deixadas pelos cursos de graduação na formação dos futuros
professores. Desde então, possibilidades de reverter essa situação vêm sendo aventadas das mais
diversas maneiras, como, por exemplo, a criação de programas, propostas e políticas públicas que
visam complementar essa formação. Com foco nas políticas públicas de formação continuada, este
trabalho visa discutir sobre o PIBID, um programa criado para fortalecer a formação docente inicial,
mas que cada vez mais se fortalece também como política pública de formação continuada. Assim
sendo, este trabalho se encaminha para apresentar alguns resultados de uma pesquisa bibliográfica
realizada sobre formação continuada e PIBID. Tais resultados apontam para os rumos que a
formação continuada tem tomado no Brasil nos últimos anos, bem como para o PIBID, apontado
por alguns estudos como programa de ações exitosas tanto no campo da formação inicial quanto na
continuada. Desta forma, o que se constata no material analisado nesta pesquisa é que o PIBID,
enquanto política de formação continuada, tem se configurado como um programa que pode gestar
tanto novas inquietações quanto novos olhares para o campo da docência e, assim, fortalecer ainda
mais o debate nesta área, que é a formação docente.
Palavras-chave: políticas públicas de formação docente; formação continuada; PIBID.

O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO CARCERÁRIA

Alisson José Oliveira Duarte
Helena de Ornellas Sivieri Pereira
O presente trabalho se propõe fomentar as investigações propostas no projeto de pesquisa “Celas de
aula: A constituição da identidade profissional de professores do sistema prisional” apresentado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação (stricto sensu) da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM). A proposta tem por finalidade refletir como a experiência de dar aulas para
alunos/detentos, no cenário da educação carcerária, pode influenciar na significação ou
ressignificação da identidade docente. A opção metodológica para o desenvolvimento desta
pesquisa é o modelo qualitativo, a partir de referenciais teóricos em que se apóiam os estudos da
constituição da identidade pessoal e profissional do professor. Embora a educação nos presídios não
seja fato recente na história de nosso país, esse ainda é um tema negligenciado pelas políticas
educacionais e pela própria universidade, principalmente no que se refere à figura do educador.
Nesse cenário tão específico da realidade educacional, o indivíduo a quem o professor se destina,
além de aluno, encontra-se privado de liberdade e as salas de aula, também são “celas de aula”. As
inquietações dessa pesquisa visam refletir como as especificidades encontradas no “mundo do
cárcere” podem influenciar na constituição da identidade profissional de professores que atuam
nesse campo sem uma formação complementar que os norteie em sua prática docente. O estudo da
experiência pessoal dos educadores abre portas para a compreensão de como o professor atua em
seu meio, construindo e transmitindo sua identidade, sendo notável, no âmbito das pesquisas mais
recentes a ênfase que se tem posto sobre a constituição da identidade docente.

PERCEPÇÃO DE GRADUANDOS DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
SOBRE TALENTO/SUPERDOTAÇÃO

Janete Tonete Suárez

Estudantes talentosos/superdotados possuem alto nível de desempenho, notável capacidade natural,
aprendem mais rapidamente e de maneira mais complexa, o que torna imprescindível a busca por
meios que atentem para tais aspectos. Neste contexto, a falta de capacitação de professores,
contribui para o pouco avanço obtido no cumprimento dos direitos educacionais destes estudantes.
Este estudo investigou a percepção de futuros professores sobre o tema talento/superdotação bem
como sua formação a respeito deste assunto. Obtido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
de cada participante, utilizou-se um questionário, com seis questões abertas, incluindo questões
sócio-educacionais respondidas individualmente em classe por 170 formandos (F 145, M 25). Estes,
eram procedentes de duas universidades particulares da região metropolitana de Campinas, SP e de
outras três estaduais do interior do estado do Paraná. Investigou-se os dados por meio da análise de
conteúdo segundo Bardin, categorizando-os e comparando-os por frequência e porcentagem. A
compreensão sobre talento indicada por 40% dos graduandos foi definida como algo adquirido ao
longo do tempo. Já a superdotação apontada por 55% dos graduandos é a de ser uma habilidade
específica que facilita a aprendizagem. A implantação de programas para o desenvolvimento de
habilidades com auxílio de especialistas, foi sugerida por 70% dos participantes como estratégia a
ser utilizada. Para 82% dos formandos o curso de graduação não se referiu ao tema
talento/superdotação em momento algum ou se referiu de maneira superficial. A despeito de tais
índices, 85% das respostas conferiram à escola a função de identificar, desenvolver e direcionar o
potencial desses estudantes e que esta responsabilidade pertence aos professores e gestores
educacionais. Os resultados do estudo apontaram para algumas coerências perceptivas dos
graduandos. No entanto, a falta de instrução específica sobre a temática leva a concluir que os
futuros professores graduandos destas instituições não estão preparados para acompanhar estudantes
talentosos/superdotados.

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PARÁ: SENSIBILIZANDO A
DOCÊNCIA RIBEIRINHA DESAMPARADA

Aline Beckmann de Castro Menezes

A Política Nacional de Educação Especial (PNEE), criada em 2008, visa a orientação de sistemas
de ensino de forma que possam garantir, entre outros aspectos, o atendimento educacional
especializado (AEE); a formação de professores compatível com este atendimento e a acessibilidade
universal. Desta forma, além de garantir as matrículas, a PNEE visa propiciar condições de acesso
universal a uma educação de qualidade. Para a implantação destas políticas, é fundamental a
qualificação do corpo docente. Pode-se destacar, neste cenário, o Plano Nacional de Formação de
Professores (PARFOR), proposta esta que se caracteriza como uma iniciativa governamental para
propiciar a formação no nível superior de professores da rede básica de ensino. O presente relato
visa apresentar as dificuldades relatadas pelo corpo docente de Cametá, no interior do Pará, durante
a disciplina de Estágio Supervisionado em Inclusão do curso de Licenciatura em Matemática do
PARFOR. Participaram desta experiência 29 educadores, atuando em diferentes escolas da região
ribeirinha. O objetivo da disciplina era propiciar o contato com experiências de inclusão e a reflexão
acerca das possibilidades de implementação da PNEE, através de práticas como acompanhamento
em sala de aula, observações, entrevistas e reflexões críticas sobre a realidade do educando com
necessidades especiais. Pôde-se perceber que as escolas acompanhadas funcionam em uma
realidade ainda distante do que preconiza a PNEE, especialmente no que se refere à acessibilidade
(escolas isoladas, ausência de carteiras, ausência de adaptações estruturais etc.) e à qualificação
docente (ausência de formação específica para a inclusão). O AEE mostrou-se desconhecido pela
maioria dos profissionais observados e, na análise dos educadores participantes, muitas vezes se
configurando apenas com a manutenção de práticas excludentes de classes especiais. Entretanto,
foram observadas iniciativas inovadoras e inclusivas, desenvolvidas por docentes interessados na
realidade particular do aluno com o qual atuavam. O uso de recursos da natureza, como gravetos e
folhas, para a construção de material lúdico e tátil para alunos cegos é um dos exemplos registrados.
Ao final da experiência, os educadores relataram que o estágio exerceu não só uma função de
aprendizagem, mas acima de tudo de sensibilização, favorecendo um olhar diferenciado para a
inclusão e suscitando a demanda para a capacitação contínua ante esta temática. Sugere-se que
demais cursos de formação de professores provoquem o contato com a inclusão como parte
obrigatória da construção de um novo corpo docente, mais apto a enfrentar os desafios impostos à
consolidação de um modelo inclusivo de educação.

POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DOS CURSOS DE PEDAGOGIA PARA A
CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE

Juliana Trindade Barbaceli

Este trabalho apresenta os resultados de pesquisa sobre constituição da identidade docente de alunos
do curso de Pedagogia da Universidade de São Paulo. Para tanto, foi empreendido um estudo que se
valeu de metodologias e fontes combinadas: revisão da legislação, documentos oficiais e produções
acadêmicas e fontes empíricas de coleta de informação junto a graduandos do curso (questionário e
entrevistas). A revisão bibliográfica e histórica do conceito de identidade, os questionários e as
entrevistas realizadas com estudantes foram analisados a partir de dois conceitos principais: o
conceito de vozes, de Bakhtin, e o de gênero, de Clot. Percorrer as representações da docência
presentes nos textos legislativos contribuiu para o reconhecimento de permanências e mudanças no
tempo, além de indicar tensões entre as prescrições legais e a cultura docente. Em consonância com
esses modelos, identificam-se papéis docentes, tomados como representações sociais sobre a
profissão, a partir das atividades docentes valorizadas em cada período: professor sacerdotal,
professor facilitador, professor cuidador, professor formador de cidadãos. As reformas mais
recentes, com ênfase na formação por competências, sugerem a busca por um novo papel: o
professor polivalente. O estudo identifica também três ambiguidades que marcam a história da
formação de professores e constituem, ainda hoje, um desafio para as instituições formadoras: teoria
versus prática (que diz respeito ao foco do currículo dos cursos de formação de professores),
generalização versus especialização (relativo ao tipo de formação proposta) e função especialista
versus docência (no tocante à atuação dos profissionais egressos dos cursos). Os resultados apontam
uma função primordial dos cursos de pedagogia: a aproximação dos estudantes com o gênero
docente, processo que ocorre durante o curso de graduação, constitui a identidade universitária
desses sujeitos e continua a acompanhá-los em sua atividade profissional.
Palavras-chave: identidade profissional; formação de professores; ensino universitário.
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PRÁTICAS ARTÍSTICAS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

Cristiene Adriana da Silva Carvalho

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento sobre as práticas
artísticas dos licenciandos em Educação do Campo da FaE-UFMG, pertencentes à habilitação em
Língua, Arte e Literatura. Partimos do entendimento das práticas artísticas enquanto concepção,
compreensão e fruição das manifestações de arte pelos sujeitos. Barbosa (2008) propõe que a
compreensão destas práticas engloba um conjunto de valores, crenças e linguagens artísticas,
marcado pela dicotomia existente entre o erudito e o popular. Tomamos como referencial a
perspectiva teórica das Representações Sociais proposta por Moscovici (1978), desta forma
objetivamos analisar como os sujeitos modificaram as formas de pensar, sentir e agir com relação às
suas práticas artísticas após a sua inserção no curso de licenciatura em educação do campo. A
pesquisa apresentada é caracterizada por uma abordagem de qualitativa do tipo exploratório, que
tomou como base a Abordagem Processual da Teoria das Representações Sociais, definida por
Jodelet (2001) como uma forma de se estudar os processos de construção e elaboração das
representações dos sujeitos. Considerou-se que estudar representações sociais que estão em fase de
movimento é uma forma de perceber como a vivência da experiência de futuros docentes em suas
práticas artísticas pode se constituir em um processo de mudança para a sua formação e também
para a sua instituição formadora. Este estudo, de abordagem qualitativa do tipo exploratório, coletou
os dados a partir da aplicação de questionários semiestruturadose entrevistas narrativas, Para isso
baseou-se em Jovchelovitch e Bauer(2013), autores que consideram que este método permite uma
compreensão mais aprofundada das informações. Como resultados preliminares, percebeu-se de
cruzamento das práticas populares e eruditas na construção destas representações sociais dos
alunos, sujeitos que se encontram em processo de formação docente e que podem conduzir
alterações nas propostas de ensino de arte das escolas do campo. As disciplinas cursadas no
LeCampo possibilitaram a mudança no conceito sobre práticas artísticas, ampliando-se as
possibilidades de fruição, reflexão e criação presentes neste conceito. Em relação ao estágio notouse que as práticas artísticas das disciplinas colaboram com metodologia e temáticas a serem
desenvolvidas pelos alunos enquanto docentes.
Palavras-chave: práticas artísticas; representações sociais; educação do campo; formação de
professores.

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES, TEACHERS’ EFFICACY BELIEFS, AND
THEIR EFFECTS ON JOB SATISFACTION

Ryan Hinojosa

Introduction Associations between teacher self-efficacy (TSE), teacher collective efficacy (TCE),
professional learning communities (PLC) perceptions, and teacher job satisfaction were
investigated. Consideration of these factors for school districts relates to the potential to identify
possible program implementation that may enhance teacher job satisfaction, thereby affecting
student achievement, as well as decreased teacher attrition. Method Teachers from three school
districts and graduate students were sent an email with a survey link requesting them to complete an
online survey. Participants provided consent and then completed established scales measuring TSE,
TCE, PLC perceptions, and job satisfaction levels. Results Global scores on TSE, TCE, and PLC
perceptions correlated with each other (r’s > .43, p’s .25, p’s < .01), and TCE and PLC perceptions
correlated with individuals’ overall views of their job, promotion opportunities, and views of
supervision (r’s > .38, p’s < .01). Results from multiple regression analyses indicated that PLC
perceptions were predictive of various job satisfaction subscale scores (β’s > .75, p’s < .01), which
were not mediated by efficacy beliefs. Discussion Results from this study replicated previous
findings indicating that there is a relationship between TSE, TCE, and PLC perception and
substantiated the relation between PLC perception and job satisfaction. Results further suggested
that higher levels of PLC perceptions were associated with higher job satisfaction levels,
particularly with regards to their colleagues, the overall job in general, administration, and
opportunities for promotion. The findings from this study pose a number of directions for future
research, for instance, the importance of strong leadership.
Keywords: teacher self-efficacy; teacher collective efficacy; professional learning communities;
job satisfaction.

PROMOÇÃO DE RESILIÊNCIA EM INSTITUIÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Vania C. Sequeira

Promoção de Resiliência em instituições socioeducativas com crianças e adolescentes Prof. Dra.
Vania Conselheiro Sequeira , Universidade Presbiteriana Mackenzie vaniacsequeira@gmail.com
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de discutir o conceito de resiliência como ferramenta para
intervenções em instituições socioeducativas. A Psicologia tenta compreender porque algumas
pessoas saem mais fortalecidas de eventos traumáticos do que outras, que não conseguem superálos. A capacidade do humano de crescer e se desenvolver, apesar das adversidades, nos leva a
querer investigar fatores promotores de resiliência, especialmente aqueles que podem ser
desenvolvidos com crianças e adolescentes em situação especial ou de alta vulnerabilidade social
como instituições que aplicam a medida de proteção ou a medida socioeducativa prevista no
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Também é necessário explicitar que a discussão desse
conceito merece considerações éticas, porque este termo muitas vezes tem sido utilizado de uma
maneira perigosa, com excessiva valorização de características individuais em detrimento de
discussões socioeconômicas e políticas muito importantes. Nas histórias de vida dos resilientes
encontramos pessoas que foram referências, muitas vezes professores, que possibilitaram a
construção de uma relação com valor de referência afetiva. O encontro pode até ser mudo, mas será
carregado de sentido se o educador consegue olhar aquela criança em suas potencialidades e não
apenas a partir de um rótulo que pode esmagar o desenvolvimento dela. O professor pode nem tocar
no assunto referente a dor da criança, mas ao incentivá-la nas atividades diárias e acreditar em sua
capacidade, pode levá-la a uma transformação. Cyrulnik (2005) usa o termo tutores de resiliência
para designar tutores afetivos promotores de desenvolvimento. É comum nas instituições
socioeducativas que isso ocorra aleatoriamente, dependendo da disponibilidade para um encontro
afetivo. Porém, é fundamental para a promoção de resiliência que a instituição socioeducativa se
transforme em um lugar acolhedor e que as pessoas que lá trabalham possam servir de referência
afetiva para as crianças, sendo potencialmente tutores de resiliencia. E também que o educador
enxergue essa potencialidade em seu cotidiano.
Palavras-chave: resiliência; abrigo; educadores; tutores de resiliência.

PSICOLOGIA ESCOLAR E PRODUÇÕES DE NOVOS SENTIDOS PARA LEITURA E
ESCRITA NAS PRATICAS FORMATIVAS

Wallisten Passos Garcia
Miriam Aparecida Graciano de Souza Pan

Este trabalho resulta de uma pesquisa de mestrado que teve objetivo de investigar a constituição do
professor enquanto leitor e escritor em um processo de formação continuada, e as contribuições do
psicólogo escolar para esse percurso. Partindo da compreensão de Bakhtin que considera a
linguagem uma prática social e discursiva, por meio da qual os sujeitos atribuem sentidos que
produzem efeitos em sua realidade, este trabalho abordará um dos aspectos investigados na
dissertação: a análise dos sentidos da leitura/escrita para professoras alfabetizadoras e as
implicações em sua prática pedagógica. O material de análise resultou de um processo de formação
continuada com dezoito professoras das séries iniciais de uma escola pública do Paraná, coordenado
por um psicólogo, e consistiu-se das transcrições dos encontros realizados que foram gravados em
áudio e vídeo. A compreensão dos dados deu-se a partir da análise do discurso fundamentada em
Bakhtin. No momento da análise, a preocupação do pesquisador foi encontrar, por meio dos textos
produzidos por todos envolvidos nos encontros, momentos/acontecimentos/diálogos onde se
evidenciavam os diferentes sentidos atribuídos à leitura e escrita pelas professoras e os efeitos que
tais sentidos produziam em sua prática, de acordo com suas reflexões. Os resultados evidenciaram
diferentes sentidos atribuídos a leitura/escrita. Constatou-se tanto professores como alunos
inseguros e com sentimentos negativos em relação à leitura/escrita. Tais práticas tinham sentido
técnico, burocrático, instrumental e utilitário, geralmente com objetivo de dar conta das tarefas
escolares. Valorizava-se a linguagem em seus aspectos formais, em detrimento dos discursivos.
Diante desse quadro, o psicólogo procurou encorajar as professoras a lerem e escreverem por meio
de diferentes atividades que envolviam tais práticas. Aos poucos, observou-se que as professoras
foram assumindo seu lugar como leitoras/escritoras e outros sentidos foram sendo produzidos para
seu trabalho. Verbalizavam que seus alunos precisavam, assim como elas, serem encorajados a ler e
escrever, mas que tais práticas deveriam ser significativas e transformadoras da consciência e
realidade dos alunos. Da mesma maneira, freqüentemente as professoras relatavam desinteresse,
desmotivação, distração, insegurança, incapacidade, falta de imaginação e criatividade, baixa autoestima, por parte dos alunos. Entretanto, a partir das discussões nos encontros de formação e dos
novos sentidos que estavam sendo produzidos, esses aspectos passaram a ser compreendidos não
mais como problemas individuais ou a causa das dificuldades de aprendizagem dos alunos, mas
como resultado de práticas instrumentais de leitura/escrita realizadas na escola, o que provocou
mudanças na forma de ensinarem seus alunos a ler e escrever. Os resultados desse trabalho
evidenciam a importância do incentivo e da promoção de uma experiência profunda e significativa
com as diferentes dimensões da leitura/escrita no campo das práticas formativas, sejam dos alunos
ou professores, que ultrapasse a dimensão cognitiva e contemple a dimensão social e discursiva da
leitura e escrita. Destaca-se também a contribuição do psicólogo escolar no processo de produções
de novos sentidos para as práticas de leitura e escrita no contexto escolar, pois, ao conhecer esses

sentidos, pode criar intervenções mais efetivas no campo das práticas formativas de leitura/escrita e
de formação de professores.

QUE PROFESSOR QUEREMOS FORMAR? INFLUÊNCIAS DA PRÁTICA
PEDAGÓGICA DOS FORMADORES DE PROFESSORES

Cirlei Evangelista Silva Souza

Considerando-se a natureza histórica e social da constituição do profissional docente, acreditamos
que investigar as práticas desenvolvidas pelo formador de professores é fundamental, pois não
somente os conteúdos com os quais ele trabalha, mas também as maneiras como o faz e os valores a
ele associados se constituem em referenciais que podem influenciar sobremaneira a formação e
atuação do futuro graduado. Nesse sentido, a partir de uma abordagem quanti-qualitativa,
realizamos esta pesquisa que teve como objetivo observar o formador de professores em seu
ambiente de atuação, conhecendo assim a prática pedagógica que ele desenvolve, bem como refletir
sobre suas implicações para a atuação profissional do licenciado em contextos educacionais. A
pesquisa constituiu-se num estudo de caso fundamentado na psicologia histórico-cultural, em que
foram utilizados como instrumentos questionários, entrevistas semiestruturadas e observações de
aula. Participaram desta docentes que atuavam em 23 cursos de licenciatura de uma universidade
pública de Minas Gerais, ministrando aulas nas disciplinas do Núcleo de Formação Pedagógica. Os
resultados evidenciaram que em sua prática, os formadores utilizam como estratégias de ensino a
aula expositiva tradicional realizada como uma palestra; em se tratando de atividades coletivas, as
técnicas de dinâmica de grupo foram consideradas; o seminário foi utilizado por quase a totalidade
dos professores; houve pouca utilização (ou “tentativa de”) das novas tecnologias; a avaliação quase
foi pensada como momento de aprendizagem. Tais dados nos apontam para a necessidade de se
repensar a importância da interação professor-estudante e entre discentes, aspecto essencial para a
construção do conhecimento no âmbito acadêmico. Acreditamos que essas estratégias utilizadas
pelos professores em sua prática pedagógica, que não privilegiam a atividade coletiva e
participativa, certamente influenciará no graduando a compreensão de que o ato de ensinar assim se
executa e reforçará todos os paradigmas já constituídos e apropriados na sua trajetória estudantil.
Palavras-chave: formação de professores; formadores de professores; ensino superior; prática
pedagógica.

RACIAL PREJUDICE: UNDERSTANDING INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
WITHIN THE CLASSROOM

Patricia Sánchez Lizardi
According to the 2010 Brazil’s census data, its population is characterized by a multiracial makeup.
However, research in education covering racial themes in Brazil is limited. The purpose of the
present study was to know if and how teachers address racial relationships in the classroom with the
goal of promoting the development of inclusive values and respect within this educational context.
Five elementary schools were invited to participate in Manaus, Amazonas, but only one school
agreed to all parts of the study. We will discuss the school’s role in the ideological formation of
human beings and how the teacher’s daily practice might influence child’s racial views. This
study’s method was qualitative-phenomenological so that we could explore in depth what the
participants’ views and attitudes were about racial prejudice in the classroom. We conducted
classroom observations, in-depth interviews with the classroom teacher, the principal, and the
curriculum specialist, and also completed questionnaires with twenty-six 1st grade students. Student
questionnaires were designed as an adaptation of the now classic Clark’s dolls experiments of the
1940s. Results indicate that there is interest on the part of the school staff to better understand what
racial prejudice is as well as to knowhow to confront it in the classroom with the goal of preventing
or stopping racial discrimination.
Keywords: racial prejudice; inclusion; teacher’s practice.

REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO DO EDUCADOR A PARTIR DE UMA
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO

Tacyana Silva Peres

Compreendendo a necessidade de refletir sobre política global de formação e valorização dos
profissionais da educação foi desenvolvida uma pesquisa exploratória através de pesquisas
bibliográficas, relato de experiência com visão crítica e observações com o enfoque de discutir a
formação do educador e seus desafios. Buscou-se contemplar de forma articulada e prioritária a
formação inicial, formação continuada e condições de trabalho, com a concepção sócio-histórica do
educador. A pesquisa se desenvolveu, como proposta avaliativa da disciplina Estágio
Supervisionado em Educação Infantil do curso de Pedagogia da Universidade de Uberaba. Foram
realizadas observações em uma instituição particular da educação infantil da cidade de Uberaba Minas Gerais. Foram feitas dez observações, sendo a primeira e segunda um estudo exploratório do
local, a terceira e a quarta observação no setor administrativo, que engloba a diretora, secretária e
coordenadora pedagógica; e as demais diretamente nas salas de aula com os educadores, seja com
observações, entrevistas semi-estruturadas e histórico de vida. Nos relatos identifica-se que os
educadores percebem que a função política da educação está em naturalizar a beleza do mundo e em
anunciar que os sujeitos, enquanto seres que avaliam, que comparam, que escolhem, que decidem e
que agem, podem intervir no mundo, mudando-o, mas que para alcançar resultados é preciso
enfrentar muitos impasses. Por esse motivo, conclui-se que uma política promissora para a
formação inicial e continuada dos educadores deve fundar-se em condições que permitam a
participação ativa dos professores e de suas entidades nos processos de definição de sua formação e
nos rumos da educação pública em nosso país. Tal situação merece pesquisas e estudos, tendo em
vista o desejo da categoria em alcançar uma posição de referência e credibilidade junto à sociedade
em geral.
Palavras-chave: experiência de estágio; formação; educador.

RELAÇÕES ENTRE O PROFESSOR INICIANTE E O COORDENADOR PEDAGÓGICO
NA PERSPECTIVA WALLONIANA

Andrea Jamil Paiva Mollica
Laurinda Ramalho de Almeida

Este resumo apresenta resultados de uma pesquisa de doutorado que objetivou analisar as ações de
apoio dispensadas pelo coordenador pedagógico (CP) ao professor especialista iniciante. Tendo
como prioridade a análise do ingresso na carreira docente e do trabalho do CP destacando a
dimensão afetiva, as informações foram analisadas tomando como base aportes teóricos de
pesquisadores que discutem essa fase na carreira e do psicólogo francês Henri Wallon. A pesquisa
teve uma abordagem qualitativa e para a coleta de dados foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com três docentes iniciantes e dois CP de escolas da rede pública estadual e
municipal de São Paulo. Para auxiliar a análise desses dados, optou-se por organizá-los por meio de
transcrições, quadros e sínteses. Dentre os resultados discutidos destacam-se: o iniciante sente-se
confuso quando entra na escola, pois não conhece o meio de trabalho e os pares, e tem dúvidas
acerca de sua profissão, provocando diferentes sentimentos de tonalidades desagraváveis que
afetam sua atuação; tem dificuldade em integrar-se com o corpo docente, em atuar na sala de aula e
lidar com problemas relacionados ao sistema público de ensino, fazendo sentir-se desmotivado.
Ações direcionadas ao novato podem ser introduzidas pelo CP nas pautas das primeiras reuniões,
oferecendo informações sobre a escola, apresentando os colegas e sanando as primeiras dúvidas. O
apoio ao docente também pode existir em outros momentos do ano letivo, por meio da articulação
entre a equipe escolar e o desenvolvimento de atividades formativas bem planejadas, tendo em vista
as demandas específicas do educador especialista. As reuniões pedagógicas apresentam-se como
uma das principais ferramentas para auxiliar o ingressante; planejá-las com muita acuidade é
essencial.
Palavras-chave: professor iniciante; coordenador pedagógico; afetividade.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EDUCADORES PRISIONAIS ACERCA DA
EDUCAÇÃO PRISIONAL

Karol Oliveira de Amorim Silva

Esse texto refere-se a pesquisa em andamento sobre as formas de pensar, sentir e agir dos
educadores que atuam em estabelecimentos penais sobre a educação escolar. Considera-se que esses
educadores, formados para atuarem em instituições escolares, deparam-se com o desafio de atuar
em instituições prisionais. Dessa forma, diante da contradição do punir/reabilitar característicos do
ambiente carcerário; ao mesmo tempo em que a Educação Prisional está pautada como política
pública na execução penal, este estranho pressiona o educador para a inferência, instigando-o à uma
reelaboração em seus conceitos e conhecimentos prévios acerca da educação afim de conduzir sua
prática, exigindo reformulações em suas formas de pensar, sentir e agir com relação ao trabalho
educacional do encarcerado. Neste sentido, buscou-se a Teoria das Representações Sociais criada
por Moscovici (1978) como aporte teórico, na qual suas definições são amplas e permitem variadas
leituras. Para o propósito deste trabalho, assumimos o sentido da representação como um
conhecimento gerado nas trocas cotidianas e que se apresenta como lógico e criativo visando tornar
familiar o que nos é estranho, uma vez que as representações sociais, na perspectiva Mocoviciana,
são criadas para tornar familiar o não-familiar. Nesta perspectiva, o objetivo principal é
compreender o processo vivenciado por estes educadores para apreender o sentido/significado da
educação em prisões e como estão se reorganizando e conduzindo suas práticas diante deste
novo/estranho. Do ponto de vista analítico, supõe-se que, por ser o ambiente da contradição, exercer
atividade educativa torna-se um verdadeiro dilema. As pessoas que trabalham com os detentos não
estão preparadas para promover a sua reabilitação, mas unicamente a punição. Este tipo de atitude
vai indicando um perfil de profissionais que, na maioria, não tiveram acesso a informações sobre
Educação Prisional, só a partir do ingresso numa unidade prisional é que experimentam o contato
direto, na prática, com o tema, sem qualquer formação. É neste contexto que o educador prisional
encontra dificuldade em assimilar tal contradição, o que requer a habilidade de saber lidar com
conflitos, com riscos, com sentimentos antagônicos de raiva e compaixão. Diante disto, acredita-se
que novas formas de pensar/sentir/agir devem estimular a mudança da representação construída
acerca da educação prisional, da prisão e sua real função. Não há como passar inviolável pela
experiência de contato com um objeto que desafia o entendimento, questiona as práticas e mobiliza
as emoções, há sempre mudança, movimento e processo. Neste sentido, as Representações Sociais
tem como função contribuir exclusivamente para os processos de formação e orientação de
condutas, sendo este o principal foco de investigação da presente pesquisa.
Palavras-chave: educação prisional; representações sociais; formação de educadores.

RUSSIAN TEACHERS’ NEEDS IN SCHOOL PSYCHOLOGY SERVICES

Elena Savina

Teachers are regular recipients of school psychology services. Therefore, it is important to know
what types of problems teachers are willing to discuss with a school psychologist. Teachers from
two midsize cities in Russia participated in the study. In one city, school psychologists were
employed by a centralizedschool psychology agency; in another city, they were employed by the
schools. The study tested the potential impact of the school psychology services model on teachers’
needs in consultation with a school psychologist. A survey describing typical school-related
problems was developed specifically for this study. Teachers were asked to rate the probability of
consulting a school psychologist regarding the following: Instructional methods, relationship with
students, students’ internalizing and externalizing problems, peer relationship, students’ learning
difficulties, teacher’s relationships with parents and with colleagues. Teachers’ experiences and
satisfaction with previous consultations with a school psychologist were also measured. The results
indicated that 98% of teachers fromthecity with a centralized model had consulted with a school
psychologist compared to only 58% of teachers from the city with a school-based model. A
centralizedmodel of services was superior in terms of teachers’ satisfaction with consultations
received from a school psychologist. Regardless of the model, teacherswere most willing to consult
with a school psychologist about students’emotional-behavioral problems and peer relationships.
Teachers from the city with a centralized model were more willing to consult a school psychologist
regarding instructional methods and relationships with colleagues. At the same time, teachers from
the city with a school-based model demonstrated a stronger need for consultation regarding
students’ learning problems. Information about teachers’ needs regarding consultation with a school
psychologist is important for improving school psychology practice and training.
Keywords: school psychology services; teachers; needs.

TUTORES DE RESILIÊNCIA: POTENCIALIDADES DO TRABALHO DO EDUCADOR

Vania C. Sequeira

O acolhimento em abrigos é uma medida de proteção aplicada nos casos de crianças e adolescentes
com direitos violados, em situações de violência ou negligência, potencialmente traumáticas, e a
superação dessas adversidades tem sido preocupação dos profissionais da área da psicologia. Nesse
sentido, a resiliência torna-se uma ferramenta importante de intervenção nessa área. Ela é entendida,
a partir de Boris Cyrulnik (2001), como a capacidade humana de superar situações traumáticas e de
se desenvolver de forma plena. Trata-se de um relato de experiência de um estagio de Psicologia em
uma instituição de acolhimento (abrigo) da cidade de São Paulo, onde foi relaizado durante dois
anos grupos de reflexão com educadores sociais com o objetivo desenvolver neles, a possibilidade
de se tornarem tutores de resiliência. É fundamental que haja uma valorização desses profissionais,
além do oferecimento de um espaço para que possam lidar com suas próprias histórias,
desenvolvendo suas capacidades e potenciais para a resiliência. Também são importantes trabalhos
constantes que motivem as educadoras a vivenciarem momentos de maior interação e envolvimento
afetivo com as crianças, no sentido de que o cuidar não é apenas material e concreto. A conclusão
desse trabalho é de que os educadores possuem potencial para tornarem-se tutores de resiliência, já
que apresentaram boa vinculação afetiva com as crianças, embora precisem promover mais espaços
no cotidiano para que ocorram interações afetivas positivas.
Palavras-chave: resiliência; abrigo; educadores; medida de proteção; ECA.

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL

A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR EDUCACIONAL NO CURSO DE
PSICOLOGIA DA UNIVASF

Virgínia de Oliveira Alves Passos

O curso de Psicologia da UNIVASF em Petrolina (PE) oferece a ênfase de Processos Educativos e
Desenvolvimento-Aprendizagem como uma das Ênfases Curriculares. A partir do 8º período o
estudante vai aprofundar competências para atuar diante dos problemas psicológicos e psicossociais
significativos para o contexto educacional regional, a partir de atividades realizadas nas quatro
disciplinas obrigatórias da ênfase, perfazendo um total de 270h, e do Estágio Profissionalizante com
660h de carga horária. Na disciplina Educação e Políticas Públicas, abordam-se as políticas públicas
educacionais da região, evidenciando as contribuições da Psicologia e as possibilidades de atuação
do psicólogo. Em Orientação Profissional, o objetivo é que o aluno compreenda o campo da
orientação profissional na atualidade, conhecendo as diferentes perspectivas teóricas que
fundamentam o trabalho do psicólogo em atividades neste campo. Na disciplina Práticas
Psicopedagógicas, o estudante compreende os Fundamentos da Psicopedagogia e aprofunda
conhecimentos sobre estratégias e instrumentos utilizados para avaliação e intervenção,
compreendendo a especificidade da atuação do psicólogo em psicopedagogia. Na disciplina Teorias
e Processos de Desenvolvimento-Aprendizagem, a relação desenvolvimento e aprendizagem é o
principal aspecto estudado, tendo como base contribuições de diferentes perspectivas teóricas,
assim como considerando os diversos contextos educativos. Aborda ainda a aprendizagem em
domínios específicos e as principais dificuldades de aprendizagem e de adaptação escolar. Em todas
as disciplinas, há a realização de atividades práticas em contextos de atuação do Psicólogo Escolar
Educacional viabilizando a inserção dos estudantes nos campos onde poderá realizar o Estágio
Profissionalizante, nos 9º e 10º períodos. Muitas vezes o aluno desenvolve a atividade num único
contexto, contemplando a parte prática de todas as disciplinas da Ênfase. Os alunos vêm
desenvolvendo atividades em creches, em escolas públicas, nas salas de Acompanhamento
Educacional Especializado, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPSi e no Centro de
Estudos e Práticas de Psicologia – CEPPSI/UNIVASF. Ao longo do semestre letivo de 2014.2,
além das atividades práticas, os professores da Ênfase promoveram atividades integradas e a partir
de um tema norteador, realizaram-se debates envolvendo conteúdos trabalhados nas quatro
disciplinas com a participação de todos os alunos e professores. As atividades integradoras foram
realizadas a partir da discussão de dois filmes: Vocacional e Como Estrelas na Terra, e de dois
livros: Pinóquio às Avessas, de Rubem Alves, e A Formigadinha, de Rossana Ramos, este de
literatura infantil. Estas atividades proporcionaram maior integração entre conteúdos trabalhados
nas diferentes disciplinas e consequentemente ampliou a compreensão dos alunos sobre a atuação
do Psicólogo Escolar Educacional. Acreditamos que as atividades realizadas favorecem uma
reflexão crítica sobre a Educação e a Psicologia, assim como proporciona a construção de
referencial teórico-prático e ético-político para atuar na Educação Básica. Recomenda-se a
realização de atividades integradas não apenas entre alunos e professores da ênfase de Processos

Educativos e Desenvolvimento-Aprendizagem, mas também com os envolvidos na outra Ênfase
Curricular do curso de Psicologia da UNIVASF, a ênfase de Processos Clínicos e Saúde Coletiva.
Essa integração pode favorecer maior articulação entre as áreas da saúde e da educação assim como
entre profissionais desses campos de atuação

A QUEIXA ESCOLAR EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA AMAZONIA

Paola Renata da Silva Muniz
Iracema Neno Cecilio Tada
Eva Olimpia da Silva

O seguinte trabalho tem como objetivo descrever uma atividade desenvolvida em uma escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio da cidade de Porto Velho, Rondônia, no ano de 2013.
Estas atividades foram desenvolvidas a partir da disciplina de Psicologia Escolar e Problemas de
Aprendizagem I e II. Essas atividades consistiram, em um primeiro momento, observar o contexto
escolar, conversar com os funcionários da escola e com os alunos, para melhor entendermos os
funcionamentos da escola e podermos estabelecer a nossa proposta de intervenção, sendo feita
quatro visitas semanalmente. Diante das necessidades referidas por alguns profissionais da escola e
conforme os textos estudados, o que reforça que os problemas apresentados são similares em todos
os estabelecimentos de ensino, onde quer que estejam, percebemos que as principais queixas
escolares consistem na falta de interesse, de alunos e professores, e na indisciplina dos alunos. A
princípio propomos a formação de dois grupos de alunos e um grupo de professores. O objetivo,
segundo a diretora, era traçar um histórico escolar e familiar desses alunos, e o nosso objetivo era
compreender como esses alunos estão inseridos nesse meio (escolar e familiar), o que não os motiva
a aprender e a forma como eles percebem e compreendem esse fator.
Palavras-chave: psicologia escolar; problemas de aprendizagem; contexto escolar.

ACTION RESEARCH AS METHODOLOGY FOR PROGRAM PLANNING AND
EVALUATION: FROM THEORY TO PRACTICE

Jacquelyn May Allen

The purpose of this presentation is to demonstrate the link between theory and practice in the
training of school psychology students in a 3-year master’s program at the University of La Verne,
California, USA. Introduction: According to Mills (2007) Action Research is a systematic inquiry
conducted by teachers, administrators, counselors, or others who are invested in the teaching and
learning process or the environment of specific school or classroom in order to gather information
about the programs and practices of that school and the learning process including teaching and
student learning (Mills, 2007). The purpose of Action Research is to improve the quality of services
and programs (Henson, 1996; Johnson, 2008; McTaggart, 1997; & Schmuck, 1997). In the context
of the school psychology program, action research is taught as a data-based method for program
evaluation using a realistic approach which allows students to ask and answer questions about the
planning, development, and results of a specific program in the school system (Midkiff & Burke,
1987). Action research methodology provides the school psychology student with a valuable tool to
assist teachers, administrators, and school support personnel (counselors, nurses, speech therapists,
and school psychologists) a means of facilitating decision making that has the potential of real
impact for change on the school system (Midkiff and Burke , 1987) . The objective is to present the
course curriculum and benefits of embedding action research methodology in a school psychology
training program for enhancing trainee competency, program improvement, and community
outreach. Method: Trainees spend 16 weeks in the Program Planning and Evaluation class, SPSY
548, learning the steps of action research, a review of validity and reliability, qualitative and
quantitative research methods, the importance of triangulation in their research, and how to design,
implement, and report their action research. After the intensive instruction students approach their
local schools where they are completing their internships and collaborate with teachers,
administrators, and student support personnel to meet the needs of a local school by implementing a
meaningful research project at the school site. With the guidance of university professors, the
trainees complete their projects and prepare to present the results to their classmates, their school
community, and the school psychology program through an oral presentation, written report, and
poster presentation. Trainees are graded on all three aspects of the reporting of their results (Allen
& Runnels, 2014). Results: The Action Research paper and presentations is considered the capstone
project of the three-year school psychology curriculum. On site supervisors laud the contributions
made by the school psychology interns to the overall improvement of school programs. School
Psychology Symposium annual ratings of the poster presentations are very high. University
instructor rubric ratings demonstrate student competence in using action research methodology
(Allen & Runnels, 2012). Discussion: At the end of the presentation, attendees will be afforded an
opportunity to ask questions and make comments.
Keywords: action research; program evaluation; school psychology training program.

AFETIVIDADE E PLANEJAMENTO DE ENSINO

Sergio Antonio da Silva Leite

O presente curso é dirigido a todos os profissionais que atuam na área da Educação, tendo como
foco o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor em sala de aula. No caso, pretende-se
direcionar os conteúdos para psicólogos que atuam na área educacional.Propõem-se, como
objetivos do curso, identificar e analisar as principais decisões que um professor deve assumir, no
planejamento e desenvolvimento do seu processo de mediação pedagógica, tendo em vista o
sucesso da aprendizagem do aluno. Entende-se por processo de ensino-aprendizagemcom
sucesso,as mediações pedagógicas que possibilitem ao aluno apropriar-se dos conteúdos abordados
e, simultaneamente, estabelecer uma relação afetiva positiva com os mesmos; ou seja, não basta que
o aluno aprenda, é necessário que também se estabeleça uma relação afetiva positiva, nesse
processo, entre ele e os conteúdos abordados.O curso tem como base as concepções de Vygotsky e
de Wallon e apoia-se no conjunto de pesquisas desenvolvidas pelo Grupo do Afeto, vinculado ao
grupo de pesquisa ALLE da Faculdade de Educação da Unicamp.Serão analisadas cinco decisões
envolvidas nos programas de ensino, as quais, necessariamente, devem ser objetos de análise do
professor, independente da área curricular envolvida. Tais decisões relacionam-se com as seguintes
questões: para onde ir, de onde partir, como sequenciar, como ensinar e como avaliar. Os dados
disponíveis sugerem que: a) as decisões assumidas pelo professor, com relação a esses pontos,
podem facilitar ou dificultar as relações que serão estabelecidas entre o aluno e os respectivos
conteúdos de ensino; b) tais decisões produzem, inevitavelmente, impactos afetivos no aluno,
podendo gerar movimentos de aproximação ou afastamento, entre ele e os respectivos conteúdos em
questão. O conjunto de dados produzidos pela pesquisa sobre o professor inesquecível, uma das
linhas do Grupo do Afeto, possibilita caracterizar esses impactos, bem como identificar a
generalidade dos mesmos. Finalmente, entende-se que essas questões são de vital importância para
os psicólogos que atuam nas escolas, em especial com professores do Ensino Fundamental, que
lidam sistematicamente com o processo de ensino – aprendizagem. Conteúdo: Concepções
tradicional e interacionista de ensino e aprendizagem; conceitos de mediação, mediação pedagógica
e zona proximal; conceitos de emoção e afetividade e suas implicações no processo escolar. A
questão dos objetivos educacionais: dimensões relevância e clareza. O aluno como ponto de partida
do ensino: a avaliação diagnóstica. Identificação e organização dos conteúdos. Escolha das
atividades e procedimentos de ensino: o ensino ativo. O processo de avaliação na perspectiva
emancipadora.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: RELATO DE UMA
PRÁTICA

Fabiana da Silva Marinho
Viviane Prado Buiatti
Ana Lluiza de Mendonça Oliveira
Este trabalho tem como objetivo relatar uma prática desenvolvida durante a disciplina “Psicologia
Escolar II”, no ano de 2014, oferecida pelo curso de Psicologia da Universidade Federal de
Uberlândia. A disciplina envolvia uma parte prática e outra teórica. A prática realizada foi uma
avaliação psicoeducacional de queixas de dificuldades no processo de escolarização de uma criança
de sete anos. A queixa relatada pelos professores da escola era generalista e dizia respeito apenas a
“dificuldades de aprendizagem”. O trabalho teve como aporte teórico os estudos sobre avaliação
psicodiagnóstica, tendo como alicerce a teoria histórico-cultural e a concepção da psicologia crítica.
Buscou-se neste procedimento todos os envolvidos na queixa apresentada, tais como a escola, a
família e a própria criança. Foram realizados os seguintes procedimentos: entrevista com a mãe,
entrevista com o pai, encontros com a criança para avaliação dos aspectos afetivos e emocionais,
investigação da relação da estudante com a escola e professores por meio de desenhos e jogos
lúdicos, avaliação da leitura, escrita e números, entrevistas com professores e observações da aluna
na sala de aula e nos demais espaços da escola. Ao final da avaliação, as entrevistas devolutivas
objetivaram um trabalho de orientação e parceria, assim, junto à mãe, refletimos sobre a dinâmica
familiar, a rotina e condutas, e também discutimos a respeito das atividades escolares. Com as
professoras, discutimos algumas possibilidades e recursos abarcando o interesse e necessidades da
menina. Concluímos com este trabalho que a atuação do Psicólogo Escolar, tanto nas avaliações
quanto nos atendimentos das queixas escolares, deve considerar o contexto social, a história de vida
e a cultura em que o indivíduo está inserido. Vale acrescentar que a prática desta disciplina teve
grande relevância para nossa formação, porque possibilitou a interlocução entre a atuação com
conteúdos discutidos tanto na supervisão quanto nas aulas, além de contribuir para aprofundar os
estudos e pesquisas da teoria histórico-cultural, suas possibilidades e desafios no contexto
educacional.
Palavras-chave: formação do psicólogo; avaliação psicológica; teoria histórico-cultural.

BUILDING INNER WEALTH IN CHILDREN: THE NURTURED HEART APPROACH®
FOR CHALLENGING BEHAVIORS

Sally Antoinette Baas
Yadira Sanchez
Sarah How

Children around the world are faced with trauma, crisis, uncertainty and unrestsometimes within
their own communities or even homes. As school psychologists we help all children thrive and
promote positive mental wellness. When a children struggles to be resilient and turns to negative
and challenging behaviors as a way to communicate and connect their mental wellness and
relationships may be significantly impacted. This can prevent effective parenting and teaching.
Often parents and educators feel disempowered to transform these students’ negative behaviors.
The Nurtured Heart Approach® was created by Howard Glasser, a clinical psychologist, to build
inner wealth in children through positive relationships. This relationship methodology is based on
three stands; Absolute No - no relationship or energy when things are going wrong; Absolute Yescreate and celebrate in specific ways what is going right; and Absolute Clarity – have boundaries
and clear expectations. This empowering approach gives adults and children the tools to reframe
every situation. The NHA® aligns with the goals of positive psychology both in emotion,
engagement and positive relationships. This training is an introduction to the approachand will
provide participants with the tools to begin looking at relationships from a new perspective. This
upcoming evidence informed approach is gaining momentum due to the data coming from schools
that are implementing it along with parents who are using it. Come learn techniques that can be
immediately applied from Dr. Sally A. Baas, school psychologist, professor, trainer in the Nurtured
Heart Approach®, and Sarah How, a school psychologist in the US, an advanced trainer in this
approach, and children’s author of books that support this relational methodology. Objectives: 1.
Participants will be introduced to the core methodologies of the Nurtured Heart Approach® to build
Inner Wealth in all children and create a richer social-emotional environment. 2. Participants will be
able to explain the three stands of the Nurtured Heart Approach® and how stories help to recall and
support these stands in real life application both in a home and educational setting. 3. Participants
will have an understanding of how the Nurtured Heart Approach®aligns with current research
based practices in positive psychology and understand the current evidence based research in both
the parent and school environment.
Keywords: school psychologists; psychologists, educators; elementary school; teacher’s
development; mental health in schools; therapeutic interventions.

CONSTRUINDO NOVOS OLHARES SOBRE A FORMACÃO EM PSICOLOGIA
ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Natasha Pereira Barbosa
Daniela de Figueiredo Ribeiro
Eliene de Andrade Pimentel

Este artigo trata-se do relato de experiências vivenciadas por duas alunas do curso de Psicologia do
Uni-FACEF localizado na cidade de Franca-SP, durante a trajetória da disciplina de Psicologia
Escolar. Foram utilizados pela docente recursos como: vivências que relembraram experiências
escolares pessoais dos alunos, leituras e discussões teóricas, reflexões sobre filmes e documentários
atuais que retratam a relação entre escola e sociedade, visitas a escolas, com realização de
observações participantes e reflexões sobre o papel do psicólogo escolar. As autoras realizaram
observações em uma escola particular de ensino fundamental, especialmente uma sala de segundo
ano, composta por 15 alunos. Outros alunos de psicologia observaram realidades diferentes, no
contexto público e as informações foram trocadas no transcorrer da disciplina, refletindo sobre as
demandas de cada contexto, o que permitiu a visualização prática do que havia sido teorizado na
disciplina, possibilitando uma compreensão mais ampla das realidades escolares. Foram observados
o espaço físico, rituais institucionais e os processo em sala de aula de aula em cada contexto. No
caso da escola particular, observou-se que as salas eram coloridas e cheias de estímulos. Não havia
sinal para entrada, recreio ou saída dos alunos. Quando estes chegavam, sentavam-se em roda e
cantavam músicas. Em seguida a professora fazia uma oração junto com os alunos e os organizava
para que pudessem iniciar a aula. No recreio as crianças do ensino fundamental sentavam-se em
roda para alimentarem-se, dividindo os lanches entre si. Quanto ao processo de aula, observou-se
que apesar da inserção de métodos lúdicos, ainda há predomínio da educação tradicional. Foram
observados estigmas e preconceitos em relação aos alunos que apresentam dificuldades e um ensino
predominantemente inerte e linear, em que as crianças ficam sentadas em seus respectivos lugares,
não sendo estimuladas a curiosidade e criatividade no processo de aprendizagem. Apresar de
técnicas de disciplinarização serem menos utilizadas que na escola pública, as crianças no geral não
ousavam movimentar-se ou pensar com liberdade. Conclui-se que as mudanças de paradigma na
educação ainda encontram dificuldades de implementação, sendo um desafio para o Psicólogo
Escolar facilitar a emergência do desejo, como afirmação de Vida e fundamento dos processos de
aprendizagem, tanto no contexto público como no particular, uma vez que a autonomia das crianças
é ainda pouco explorada e suas potencialidades mal conhecidas.
Palavras-chave: formação em psicologia escolar; escola e sociedade; criatividade, autonomia.

CREATING INTERNET BASED SERVICES: PROFESSIONAL FRONTIERS IN A
DIGITAL AGE

Sarit Alkalay
Avivit Dolev
William Pfohl

In the 21st century, the Internet has become a common public space, particularly among the
younger generation and is increasingly visited by adults. It offers easy access to up-to-date
information, along with opportunities to bring people together and to overcomedistanceand time
constraints. This has led to a proliferation of professional services, such as tele-medicine (including
psychiatric services) provided through Internet based platforms. An important goal for school
psychologists is to “give psychology away” (Miller, 1969) and to help increasing numbers of
children, parents and educational professionals.However, the influence of many school
psychologists is limited by continuedreliance on services based on direct, face-to-face interactions.
We are often waryof expanding our work setting into the “new world” of technology: A world in
which many professionals are relative newcomers who need to overcome concerns about change
and acquire new skills. The goal of this workshop is to presentpractical skills and insights gained
from the establishment and operation of Web-based public school psychology services in Israel
over the last several years. The workshop will demonstrate how a designated website can be set up
and used for providing information as well as for counseling services using an Internet forum. The
workshop will offer practical guidelines for establishing Web-based school psychology services,
Participants are encouraged to bring laptop computers (smart-phones) so they can experience
creating informative posts and providing psychologically sensitive responses that meet the social,
emotional and developmental needs of Web-based clients, particularly those of young children,
families and educational staff. Throughout the workshop participants’ concerns about practicing in
new ways will be addressed. Ethical issues, including the need for precaution, with regard to
confidentiality will be discussed. Workshop Objectives: 1. Participants will become familiar with
opportunities and practical steps for establishing Web-based services. 2. Participants will
experience creating informative posts for children, families, and educational staff. 3. Participants
will learn to identify the psychological needs of clients posting toan online forum and respond
sensitively. 4. Participants will examine ethical considerations and precautions associated with
Web-based services. Target Public: All school psychologists, particularly those interested in
meeting the challenges of the Digital world of the 21stCentury
Keywords: web-based services; internet; tele-psychology.

DISCUSSÕES SOBRE A PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

Aline Lima da Silveira Lage
Maria Helena do Rego Monteiro de Abreu
Nira Kaufman
Marinaldo Silva Santos

A psicologia está presente no campo educacional, ela circula, permeia diversos espaços legitimando
práticas - modos de pensar e agir na profissão de psicólogo. Podemos dizer que a construção de
referências que visam nortear a atuação do psicólogo se dá através de uma relação de permanente
troca entre os diferentes territórios em que é convocado a atuar, interrogando as práticas “psi” que
neles são produzidas. Nesse sentido, a Comissão de Psicologia e Educação do Conselho Regional
de Psicologia do Rio de Janeiro tem insistido em alguns questionamentos para fomentar as
discussões sobre as relações entre a Psicologia e a Educação no Estado do Rio de Janeiro no que se
refere a limites, impasses e possibilidades. Que lugar a psicologia tem ocupado no desenho
curricular da formação de professores? Como tem atuado o psicólogo na Educação Básica? Como
tem se dado as relações intersetoriais? A construção destas referências só é possível com a reunião e
o debate entre profissionais e estudantes. A experiência que a Comissão de Psicologia e Educação
do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro pretende partilhar no XII CONPE consiste
em um relatório, fruto do intenso debate com estudantes e profissionais que atuam em diferentes
espaços (instituições de formação do psicólogo escolar e educacional; redes municipais e estadual,
públicas e privadas de educação; acompanhamento de projetos de leis direcionados para a
educação; formulação de políticas públicas voltadas para o campo educacional; lutas contra a
medicalização, a patologização, a judicialização e a criminalização da vida escolar), em torno de
três eixos (eixo 1 - psicologia na formação de professores; eixo 2 - formação do psicólogo escolar;
eixo 3 - produção da queixa escolar) trabalhados durante o I Seminário “Psicologia nas escolas: o
que o professor demanda e o que a psicologia produz?”. Esperamos apresentar esse painel e
dialogar com os colegas no evento acerca da importância de refletir as relações entre o contexto
social vivenciado pelos profissionais, as expectativas dos discentes e formação praticada nas
universidades. Financiamento: CRP-RJ, SindPsi-RJ, Instituto de Psicologia e Faculdade de
Educação da UFRJ.
Palavras-chave: formação; psicologia; educação.

EDUCAÇÃO À LUZ DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

Natália Pascon Cognetti
Maria Júlia Lemes Ribeiro

A Análise do Comportamento é definida como um sistema psicológico que se embasa na filosofia
do Behaviorismo Radical, sistematizada por B. F. Skinner. Esta filosofia compreende todo
comportamento a partir da relação com as consequências que produz no ambiente; tais
consequências passam a atuar como principais agentes de mudança na probabilidade de ocorrência
futura do mesmo comportamento que as produziu. O comportamento controlado por suas
consequências foi denominado por Skinner como Comportamento Operante, representado pelo
paradigma S (estímulo discriminativo) – R (resposta operante) – C (consequência). Os conceitos
sistematizados pela área, como o comportamento operante, contingências de reforço e o modelo de
causalidade de seleção pelas consequências podem ser aplicados a diferentes contextos de atuação,
entre estes, a Educação. Embora ainda pouco explorada, a análise educacional oferecida por Skinner
contém inúmeros elementos que auxiliam na compreensão do processo ensino-aprendizagem. Entre
estes, observa-se a análise da dimensão social, a descrição dos principais problemas educacionais e
a formulação de propostas de procedimentos de ensino. Por meio de revisão teórica, objetivou-se
analisar as possibilidades de aplicação e contribuições destes princípios a Educação. Numa
perspectiva analítica comportamental, a educação é uma agência controladora que tem entre suas
funções estabelecer comportamentos vantajosos para o indivíduo e o seu grupo. O planejamento ou
arranjo de contingências, que consiste na manipulação do ambiente pelos elementos pertencentes à
educação, especialmente educadores, contribuirá para a aprendizagem efetiva. Desta forma, práticas
que engessam a efetividade da Educação são incompatibilizadas, como por exemplo, o pressuposto
que há “sujeitos que não aprendem”. A Análise do Comportamento se apresenta como um
referencial que contribui eficazmente na compreensão do processo da Educação, proporcionando
avanços tanto no âmbito individual, como social ou cultural. Ainda que os estudos realizados por
Skinner não tivessem como objetivo principal de análise o campo educacional, defende-se que as
contribuições advindas de suas pesquisas podem colaborar, com relevância, para maior sucesso na
relação ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: análise do comportamento; behaviorismo radical; psicologia e educação.

ENTREVISTA PSICODRAMÁTICA POSSIBILITANDO UM OLHAR INTEGRATIVO
PARA A PRÁTICA DA PSICOLOGIA ESCOLAR

Rosiete Pereira da Silva
Verônica Maria Barbosa de Magalhães Mauricio

A experiência a ser compartilhada neste trabalho considera que as Diretrizes Curriculares Nacionais
para os Cursos de Graduação (DCN/PSI) do ano de 2004, definem que os estágios supervisionados
assinalam para o contato com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos,
habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais. Apontam também que os estágios
devem se estruturar em dois níveis - básico e específico. A partir do referencial das Diretrizes
Curriculares e da experiência como professora de Estágio Específico da Ênfase de Psicologia e
Processos Educativos no Curso de Psicologia do Centro Universitário CESMAC, na cidade de
Maceió/AL, no 10º período, semestralmente, utilizamos o enfoque psicodramático numa releitura
de Moreno, Romaña e Bermudez como instrumento de sondagem no início do estágio, buscando
entender como e porque o acadêmico escolheu fazer o estágio na referida ênfase que insere o aluno
em contexto da Psicologia Escolar/Educacional. Essa experiência investigativa tem nos
proporcionado um amplo entendimento na observação ao longo de mais de dez anos de utilização,
de como chega o aluno e quis são suas reais possibilidades e potencialidades de envolvimento no
seu papel de estagiário. A perspectiva da metodologia psicodramática tem nos proporcionado não só
um olhar para a fala do aluno, mas, como pensa e age no palco psicodramático mobilizando suas
estruturas cognitiva, afetivas e motoras, presentes na aprendizagem humana que serão mobilizadas
nas práticas interventivas durante seu estágio e de como proporcionará um envolvimento
satisfatório no campo e prática profissional.
Palavras-chave: psicologia escolar; entrevista psicodramática; estágio específico.

ESTÁGIO BÁSICO EM PSICOLOGIA ESCOLAR / EDUCACIONAL

Mariangela da Silva Monteiro

O relato apresenta reflexões sobre a formação em Psicologia, no curso de graduação da PUC-Rio,
através do estágio básico curricular, na área de Psicologia e Educação. Trata-se de um primeiro
envolvimento com a formação na área, através de estágio realizado em um semestre, com encontros
semanais com um grupo de no máximo 15(quinze) alunos, acompanhados por um professor
supervisor. Os espaços de estágios são escolhidos pelos alunos ou encaminhados pelo professor. O
estágio visa assegurar o contato do aluno com situações, contextos institucionais (privados, públicos
e ONGs), permitindo a apropriação de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à
formação do psicólogo que atua na área de Psicologia Escolar /Educacional. A proposta é que o
aluno realize observações e possíveis intervenções com a perspectiva do entrelace das reflexões
teóricas e as situações vividas, para a compreensão de atuações do psicólogo. Como processo
dinâmico e desenvolvido pela troca de experiências no grupo, o estágio básico apreende a
construção de sentidos e significados, analisando as práticas educacionais com crianças, jovens e
adultos. Tem-se registrado o prolongamento da permanência do aluno no campo de estágio na área
ou articulado a propostas interdisciplinares de formação. Observa-se também, como resultado da
experiência no estágio básico no âmbito escolar/educacional, que temáticas refletidas durante
aquele período são trazidas para elaboração de monografias de final de curso, o que assinala o
quanto foi relevante a experiência para o aluno.
Palavras-chave: formação; estágio; psicologia; educação.

ESTÁGIO BÁSICO: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO ALUNO DE PSICOLOGIA

Daniel Caldeira de Melo
Camila TYurati Pessoa

O currículo que embasa a formação de psicólogos nos cursos de graduação sofreu modificações
com o passar dos tempos. O estágio que antes localizava-se ao final do curso, caracterizando-se
como profissionalizante, no qual o aluno já se deparava com a prática psicológica com
experimentação profissional em sua vivência tendo como base todo seu arcabouço a partir das
disciplinas já realizadas, agora encontra-se reformulado e acrescido de um momento anterior: o
estágio básico. Este possui a proposta de o aluno entrar em contato com a atuação profissional por
meio do acompanhamento a psicólogos em diversas áreas da psicologia por meio da observação e
compreensão do exercício profissional. O estágio básico inicia-se a partir do meio da graduação,
estendendo-se a mais de um semestre letivo. Desta forma, é proposto que o aluno acompanhe a
preparação, execução e finalização de atividades juntamente com profissionais já formados.
Relatamos aqui o acompanhamento de dois grupos de alunos uma instituição federal de Minas
Gerais realizando estágio básico conhecendo a atuação do psicólogo em contextos educativos. Um
grupo foi encaminhado a uma escola de aplicação e o outro a uma instituição que acompanha jovens
que concluíram o cumprimento de medidas socioeducativas. Embora distintos, os locais convergiam
para atuação do psicólogo no cuidado a aspectos educativos de seus públicos, evidenciando os
diversos espaços nos quais a psicologia escolar está inserida. Entendemos que este novo formato
pode potencializar o processo de formação deste futuro profissional oferecendo espaços que
ultrapassem a observação, mas que possibilitem a construção de reflexões sobre a atuação
profissional em psicologia.

ETHICAL ISSUES FACING PORTUGUESE SCHOOL PSYCHOLOGY

Cátia Sofia Abreu Mendes

Since 2008, the access to and professional practice of psychology in Portugal is regulated by the
Order of Portuguese Psychologists (OPP). Within its scope of competence, the OPP has recently
approved the Code of Ethics of the Portuguese Psychologists and instituted a judicial ethics board to
handle complaints against their members. When compared to other psychology specialties, school
psychologists face specific challenges that stem from the configuration of the educational system
and the legal requirements to the profession.This study examines the ethical dilemmas and
difficulties encounteredby Portuguese school psychologists. As part of a larger nationwide survey,
participants were asked about ethical issues faced indaily practice and askedtodescribeethical
incidents. Of the 477 respondents, 274 reported a total of 441 ethically troubling or
challengingsituations. Responses were coded into a six-category system based on the code of ethics
of Portuguese psychologists.Ethical issues concerning privacy and confidentiality amounted to 53%
of the dilemmas reported, making it the most frequent category. Despite their relevance, the
remaining categories (i.e., psychological practice and intervention, relationships with other
professionals, psychological assessment, informed consent andself-determination, reports and
records) comprised a significantly lower number of dilemmas, though depicting a wide range of
situations. The results of this study illustrate the broad and complex range of ethical dilemmas faced
by school psychologists. They clearly show that the mere existence of an ethical code does not
guarantee practitioners’ ethical knowledge and thinking. Implications for the development of the
profession and future research will be provided.
Keywords: ethical dilemmas; school psychologists; survey; Portugal.

ETHICS EDUCATION FOR SCHOOL COUNSELORS: TURKEY

Umut Arslan

The purpose of this study was to investigate qualifications of ethics training in counselor education
programs in Turkey. The survey data were collected from 251 Turkish counseling students to
examine differences in ethical judgments between freshmen and seniors. Chi-square analysis was
used to analyze the data from an ethical practice and belief survey. This survey was used to assess
counselor candidates’ ethical judgments regarding Turkish counseling ethical codes and sources of
ethics information. Statistically significant differences were found between university seniors and
freshmen on items that are related to confidentiality, dual relationships, multicultural competency,
and professional relationships. Furthermore, patterns based on demographic information did not
showstatistically significant differences except gender. Female and male students have different
ethical judgments on items related to fees and dual relationships. The study also compares Pope and
Gibson (1993) results with Turkish samples to examine differences American and Turkish
counseling field, and results shows statistically significant differences in items related to dual
relationships, fees, and advertising. Turkish participants gave the highest rating of information
sources to Turkish counseling ethical codes.

EVALUATION OF OBJECTIVE STRUCTURED PROFESSIONAL ASSESSMENTS
(OSPAS) FOR TRAINING EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS

Sandra Dunsmuir
Cathy Atkinson

There is evidence that supervisor assessments of student practice on professional training programs
can be subjective and potentially unreliable. Nevertheless, supervisor report is still pivotal in
assessing professional competence. It has been argued that both continuous assessment in practice
and an objective assessment protocol are required for fair, reliable and valid assessment. This study
sought to evaluate Objective Structured Professional Assessments (OSPAs) undertaken at three
universities in the UK. Participating second year students on the three programmes (n=34) and
programme tutors (n=12) responded to an online questionnaire about their perceptions of the
OSPAs. Additionally, placement supervisors completed a questionnaire about their perceptions of
pre-existing assessment methods of student competence. With regard to pre-existing assessments,
supervisors reported using a variety of methods, including observation, supervision, written work,
and client and colleague feedback. Many reported that existing assessment criteria and rating scales
were difficult to use and inappropriate for skills assessment. Emergent themes related to tightening
of competency-based assessment criteria (including standardisation across UK universities and
clearer guidance on expectations) and provision of more support for both supervisors and students.
Student and tutor surveys identified consensus in relation to implementation of OSPAs. Scenarios,
developed with experienced practitioners, were considered authentic and relevant. Tutor feedback
indicated the marking scheme was a good basis for judgements, but required further calibration and
standardisation. Students reported examples of how their reflective practice had been enhanced by
participating in OSPAs, although some reported them to be anxiety provoking. Levels of
authenticity and complexity were deemed appropriate, although there were concerns over time
allocation, feedback protocols and how the assessment criteria were interpreted were identified.
Discussion will highlight how OSPAs address issues relating to assessment reliability by improving
objectivity, reducing bias and providing uniformity to students’ experiences. Developments based
on the evaluation data will be explored.
Keywords: assessment; competence; training Funding source: Higher Education Academy; UK.

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR: UMA PROPOSTA COMPARTILHADA DE
CURSO DE EXTENSÃO

Katia Miguel Colus

A experiência relatada acontece, semestralmente, na Universidade de Ribeirão Preto, na cidade de
mesmo nome, no estado de São Paulo, no curso de graduação em Psicologia, na sétima e oitava
etapas, na disciplina-estágio Psicologia Escolar e Educacional. Tal disciplina ocorre em dois
momentos ao longo do ano: no primeiro semestre destaca-se a psicologia escolar com ênfase
institucional e no segundo, com ênfase clínica, proporcionando ao aluno uma formação abrangente
quanto às possibilidades da atuação do psicólogo escolar na escola/instituição e no atendimento
clínico. Concomitantemente, oferece-se, aos alunos, um curso semestral de extensão, tendo como
objetivos o conhecimento de abordagens, autores e boas práticas contemporâneas na área da
psicologia escolar e das práticas educativas escolares, e o aprofundamento teórico e vivencial. Tal
curso parte de uma proposta de compartilhamento de experiências, desde sua estruturação em
estratégias e conteúdos. De forma compartilhada, docentes e discentes elencam as possibilidades de
aprofundamento teórico, visando conhecer autores e experiências não contemplados na disciplina
regular. A partir daí, buscam-se, compartilhadamente, as estratégias que oportunizarão alcançar o
objetivo: leituras coletivas, apresentações criativas elaboradas pelos alunos, discussão de filmes,
recepção de profissionais convidados e visitas técnicas à instituições e profissionais, que permitirão
a amplificação destas reflexões. Para contemplar as necessidades de atendimento social da clínica –
escola da Universidade procede-se a atendimentos clínicos, com a realização de supervisões
regulares. Ao final, realiza-se a avaliação do curso, pelos discentes e pela docente, para revisão e
correção de estratégias e conteúdos. Como resultados elenca-se a ampliação da capacidade de
reflexão e atuação dos alunos sobre as questões da psicologia escolar, o reconhecimento das boas
práticas escolares existentes na comunidade, o aumento da crítica e autocrítica quanto à postura
profissional do psicólogo escolar e educadores em geral, e um incremento da sua autonomia como
alunos ativos e criativos na condução do próprio processo de aprendizado. Conclui-se que, apesar
de tratar-se de experiência em constante aprimoramento, é bastante dinâmica, configurando-se
como rico instrumento didático para a formação do psicólogo escolar e educacional. Como
recomendação a outras iniciativas que possam nesta se inspirar, sugere-se a inserção cada vez maior
e mais ampla do aluno na elaboração de todas as etapas do curso de extensão, visto ser um
diferencial de extrema relevância no desenvolvimento deste.
Palavras-chave: psicologia escolar; graduação; formação discente.

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO PARA ATUAÇÃO EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS

Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro

O objetivo desta apresentação é relatar como temos propiciado formação básica para atuação do
psicólogo em contextos educacionais em consonância com as políticas públicas da área. O contexto
de nossa atuação é uma estrutura curricular que se inicia no sétimo período do curso de graduação
em psicologia da PUC SP denominada núcleo. Os núcleos compreendem disciplinas teóricas e
estágios que são pensados conjuntamente, pelo conjunto de professores do núcleo, de modo a
propiciar uma formação que integra embasamento teórico e atuação prática envolvendo
intervenções em campo. Com base em uma visão partilhada a respeito da formação do psicólogo,
professores com diferentes orientações teóricas oferecem supervisões semanais dos trabalhos em
campo, com duração de duas horas e meia, para grupos de 8 alunos, garantindo bom suporte para
intervenções e, para o conjunto de alunos, diversidade de práticas e de contextos de estágio. Este
trabalho aborda a forma como temos conduzido estágio para alguns grupos de alunos deste núcleo e
questionamentos relevantes para a formação do psicólogo que atua em contextos educacionais.
Temos propiciado, desde 2007, estágios em Educação de Jovens e Adultos, Centros de Educação
Infantil, Centros para Crianças e Adolescentes s e escolas de Ensino fundamental I. Os alunos
iniciam o estágio com um conjunto de visitas que denominamos observações diagnósticas
participantes, cujo objetivo é identificarem um foco de atuação para o qual planejarão formas de
intervenção a serem desenvolvidas em uma segunda etapa do estágio. Após as observações
participantes, planejam, executam e avaliam as intervenções ao longo de aproximadamente 13
semanas, com visitas semanais ao campo e finalizam com um relatório e devolutiva à equipe das
instituições. Como resultado e por meio de apresentação de relatos de estágio, serão discutidas: as
principais dificuldades experienciadas pelos alunos; a importância de compreederem a política
pública em que se insere o contexto em que fazem estágio; a importância da diversidade de campos
de estágio no grupo de supervisão; a relevância da articulação teoria-prática; e, finalmente, a
necessidade de se ir ao encontro da perspectiva do educador, exercendo uma postura crítica frente à
realidade sem criticar os profissionais que nela atuam.
Palavras-chave: formação em psicologia; psicologia educacional; contextos educacionais.

FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DOS ESTÁGIOS
BÁSICOS DE GRADUAÇÃO

Raquel Pondian Tizzei

Este trabalho tem por objetivo partilhar uma reflexão sobre a experiência de professoras de
psicologia partir do ensino e a prática em estágio básico de formação em psicologia de um curso de
graduação em uma instituição de ensino superior privada do interior do estado de São Paulo. Os
estágios da graduação, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, são parte importante da
formação profissional porque devem desenvolver competências e habilidades específicas alinhadas
às Ênfases Curriculares do curso que, no caso desta instituição, são as Políticas Públicas de Saúde e
Educação. Os estágios são desenvolvidos por estudantes de sétimo e oitavo período do curso que, a
partir das duas Ênfases, se dividem em 4 áreas (Social, Educação, Saúde e Trabalho) das quais os
estudantes devem percorrer duas delas em Ênfases diferentes, totalizando 160 horas de experiência
profissional. No que se refere a área da Educação, os campos de atuação são educação não-formal e
escolas de ensino infantil e fundamental, com as quais a instituição já tem parceria de estágio
estabelecida, o que permite continuidade das intervenções mesmo quando o semestre letivo é
finalizado. Os estagiários realizam atividades semanais em campo, com duração média de 03 horas,
tendo a supervisão semanal, com carga horária de 02 horas aulas. As atividades de estágio básico
não compreendem uma ação em um contexto mais amplo, mas em atividades dirigidas, muitas delas
como oficinas psicoeducativas, com atuações pontuais. Os alunos realizaram um processo de
avaliação da demanda, por meio de observação e coleta de dados com os diferentes agentes
educativos. As atividades possuem caráter de prevenção primária e/ou secundária, tendo amplitude
em sua aplicação. A experiência constitui um campo rico para formação do estudante e vem
demonstrando uma forma importante para o desenvolvimento da autonomia em campo a partir de
uma intervenção orientada e pontual do estudante. Podemos observar também que estas
experiências práticas têm sido fundamentais para que os estagiários de psicologia entrem em
contato com a realidade educacional, seja em contextos formais ou não formais de ensino e, ao
acompanharem a rotina institucional e dos diferentes agentes educativos nestes contextos,
desenvolvam determinadas habilidades e competências necessárias a atuação do futuro profissional.

FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR – POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM
A PARTIR DE TRABALHO EDITORIAL

Silvia Maria Cintra da Silva
Larice Santos Silva
Anabela Almeida Costa e Santos Peretta
Ana Luiza Faria Lima
Ana Luiza de Mendonça Oliveira
Ana Maria Pereira Dionísio

O Projeto Político pedagógico dos cursos universitários tem papel importantíssimo na formação dos
futuros profissionais e materializa-se na sala de aula e em outros espaços, como os laboratórios de
Ensino. Estes compreendem, entre diversas funções, a divulgação dos conhecimentos científicos
produzidos academicamente, sendo também relevantes para a formação dos discentes. Desde 2014 a
secretaria da Revista Psicologia Escolar e Educacional, editada e mantida pela Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional – ABRAPEE passou a funcionar na Universidade
Federal de Uberlândia, mais especificamente, no Laboratório de Psicologia Educacional (LAPE),
com a colaboração de estudantes de graduação e de pós-graduação do curso de Psicologia. As
Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia de 2004
preveem que o planejamento acadêmico garanta, em carga horária e planos de estudos, o
envolvimento do discente em atividades, individuais e coletivas, que abarquem as diversas
atividades acadêmicas. O espaço da editoração da Revista é lugar privilegiado para o aprendizado
relativo ao processo editorial de um periódico científico, pelo contato com as mais diferentes
publicações que envolvem atuação, formação e história da Psicologia no campo educativo, reflexão
crítica sobre a produção acadêmico-científica e relatos de pesquisas na área escolar e sua interface
com a Educação. Tendo em vista que a Revista Psicologia Escolar e Educacional recebe
manuscritos de diversos lugares do Brasil e do exterior, é possível conhecer a produção mais
recente em pesquisas e práticas desenvolvidas no âmbito educacional. O objetivo deste trabalho é
apresentar o impacto do trabalho de editoração para a formação das colaboradoras, que envolve
encontros semanais para a organização dos números a serem publicados, eleição de prioridades,
envio de e-mails e cartas-resposta aos autores e aos pareceristas etc. As implicações dessa prática
têm uma contribuição fundamental na formação profissional e pessoal de todos os envolvidos na
editoração.

INTEGRAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DO
PSICÓLOGO ESCOLAR EDUCACIONAL

Virgínia de Oliveira Alves Passos

A presente experiência foi realizada no curso de Psicologia da UNIVASF, em Petrolina (PE), com
os estudantes do 8º período da Ênfase de Processos Educativos e Desenvolvimento-Aprendizagem,
no semestre letivo de 2014.2, na disciplina Práticas Psicopedagógicas. Na primeira unidade da
disciplina, o conteúdo trabalhado são os Fundamentos da Psicopedagogia, sendo abordado
inicialmente surgimento, evolução e situação atual da Psicopedagogia no Brasil; enfocando também
o processo de aprendizagem como objeto de estudo da Psicopedagogia, seu caráter interdisciplinar,
como também o campo de atuação e, por fim, a especificidade da atuação do psicólogo em
Psicopedagogia. Com o objetivo de integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão foi
solicitado que os alunos participassem da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIVASF Scientex 2014, ocorrida entre os dias 12 e 14 de novembro, onde foram apresentados trabalhos
científicos de temas diversos. Como atividade avaliativa da disciplina Práticas Psicopedagógicas,
foi requisitado que os alunos identificassem algum trabalho na Scientex 2014 que tivesse relação
com as ideias que fundamentam a Psicopedagogia e construíssem um texto apresentando a síntese
do trabalho e a relação com os conteúdos estudados. Entre os trabalhos selecionados, dois foram
resultados de pesquisa sobre o processo de aprendizagem da leitura e da escrita: “Processamento
fonológico e alfabetização: um estudo com adultos e crianças com e sem dificuldade de
aprendizagem” e “O que nos informam os erros na leitura? Um estudo com adultos e crianças em
processo de alfabetização”. Também foi abordado um trabalho de iniciação à docência sobre o uso
de jogos na aprendizagem matemática: “O Bingo no aprendizado das quatro operações básicas da
Matemática”. Outro trabalho também considerado para a atividade foi realizado pelo PET Saúde,
um trabalho envolvendo o uso de drogas apontado pelos docentes com um dos principais problemas
do contexto escolar, e realização de oficinas sobre o itinerário de atenção a este aluno em condição
de risco: “Estudo de caso com educadores: um relato sobre o que é e como funciona a rede de
cuidados em Juazeiro – BA”. A realização dessa atividade através da construção de textos escritos
possibilitou que os alunos identificassem contextos diversos de aproximação das atividades de
pesquisa e extensão com a Psicologia Escolar Educacional, compreendendo a importância da
Psicopedagogia enquanto campo de conhecimento sobre os processos de aprendizagem e suas
dificuldades. Foi possível identificar as contribuições em diversos aspectos da atuação do psicólogo,
na área de avaliação, de orientação de outros profissionais, de acompanhamento individual ou
coletivo dos alunos, como também no incentivo a pesquisas e atualização constante do profissional
para melhor atuação no campo educacional. Acredita-se que a integração das atividades de ensino,
pesquisa e extensão contribui para uma aprendizagem mais significativa, favorecendo a formação
do Psicólogo Escolar Educacional com domínio mais aprofundado de competências para atuar
diante dos problemas psicológicos e psicossociais significativos no contexto educacional da região.
É importante que atividades de integração entre ensino, pesquisa e extensão venham a ser prática
efetiva da formação em Psicologia e não algo esporádico vivenciado em uma disciplina.

MANUALIZATION AND IMPLEMENTATION OF THE LEARNING PARTNERS
MODEL FOR STUDENT ACHIEVEMENT AND SOCIAL ENGAGEMENT

Ronda C. Talley

The Learning Partners Model was developed to promote academic retention and achievement and to
increase social engagement among students. In this presentation, the model’s creator will introduce
the new implementation manual that provides detailed adoption information. Lastly, a series of
exercises that may be used to create interest in and strengthen model implementation will be
offered. METHOD: The Learning Partners Model is based on a peer-to-peer engagement structure.
By adopting the model, the class instructornurtures the skills of students as teachers, using the
inherent knowledge that students bring to the learning process. All parties collaborate to develop the
learning environment and enrich the academic and social experiences of all participants. As
relationships develop, students are given increasingly complex tasks to complete as they develop as
partners in the learning process. Success criteria include documentation of (1) the process of
developing joint ownership of academic and social outcomes, and (2) the achievement and social
outcomes. RESULTS:Researchers found that students rate this model higher than any other
teaching method used in the classes in which it has been implemented. Currently, research on the
model is being collected in both the United States and Brazil. DISCUSSION: The Learning Partners
Model is a framework of student collaboration that benefits individuals involved in the learning
process while providing an easily-managed, engaging structure for academic instruction and social
skills development. The model provides school psychologists with an intervention framework to
share with teachers who wish to utilize students’ strengths to support mutual learning, collaboration,
and social competence. This psycho-social and academic engagement model may be used in
classrooms of all sizes at multiple academic levels in any subject area, thus making it transportable
across settings where the benefits of student collaboration may offer a foundation for future realworld success.
Keywords: education; collaboration; transcultural; school psychology; socialization.

“MEU EU BICHO CARPINTEIRO”: UMA EXPERIÊNCIA EM CONTEXTO
SOCIOEDUCATIVO COM NARRATIVAS INFANTIS

Ana Beatriz Domingues da Rocha Reis
Daniela Aparecida Zanetti
Sarah Raquel Batista Leão
Felypph dos Santos
Ana Luíza Passos Couto

Este projeto de estágio foi desenvolvido por meio da disciplina do 3º semestre de Psicologia da
UFMT, “Estágio Básico I: Contexto Socioeducativo”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Educação por meio do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância - GPPIN em seu projeto “Rede
de apoio à Educação Infantil: interfaces com a Psicologia e Pedagogia” que concebe o uso da
narrativa como instrumento psicológico promotor do desenvolvimento e da aprendizagem. A
experiência ocorreu no segundo semestre de 2014, numa Escola Municipal de Educação Básica da
cidade de Cuiabá, MT, com os alunos do 5º ano. A disciplina viabilizou a observação e a aplicação
prática das teorias de Vygotsky e Wallon no contexto educacional. Foi possível notar a grande
importância de compreender a criança relacionando-a aos fatores culturais e sociais implicados em
sua história. As atividades desenvolvidas, junto aos alunos, tinham como objetivo central provocar
transformações e, com isso, fomentar o desenvolvimento. Este processo se deu em três etapas, a
serem descritas a seguir. Na primeira etapa, ocorreu a discussão teórica que embasaria a ação
desenvolvida pelos discentes de Psicologia. Vygotsky em sua teoria histórico-cultural e Wallon com
a psicogênese da pessoa completa, foram conceitos norteadores para o desenvolvimento de todo o
projeto. Para a segunda etapa, o método utilizado foi a observação participante. Nesse momento,
percebeu-se que os alunos não tinham espaço para serem crianças, com necessidades e desejos
muito particulares de sua fase etária e eram sempre repreendidos se o tentassem, sem ao menos
serem ouvidos. Assim, era comum o conflito entre a vontade e a obrigação. Tal demanda vai de
encontro com o estudo de visibilidade social da infância de Sarmento (2007), que traz a concepção
social de criança como “ser em devir”, destituída de direitos e capacidade para apropriação e
produção de cultura. Partindo disso, foi escolhida a narrativa “Os bichos que tive (memórias
zoológicas)”, de Sylvia Orthof (1983), com foco no personagem Bicho Carpinteiro. Assim, na
terceira etapa, lançou-se o projeto “Meu EU bicho carpinteiro”. Um importante conceito adotado
como orientação para a formulação das intervenções foi o de sentido e significado de Vygotsky.
Através da narrativa, o bicho carpinteiro (entendido como a própria pessoa) tem o significado
comum de desordem, desobediência, o que pôde caracterizar o conceito atribuído às crianças. Por
meio das atividades desenvolvidas, foi possível que estas atribuíssem diferentes sentidos ao próprio
“bicho”. Ao final, os objetivos da prática foram alcançados. Verificou-se que por meio de
atividades que estejam alicerçadas em bases teóricas sólidas, torna-se possível ressignificar não
somente a vivência das crianças dentro da escola, mas provocar mudanças que proporcionam uma
nova maneira delas se posicionarem em relação a si e ao mundo. Isso indica a força que o trabalho
do psicólogo no contexto escolar/educacional possui e a necessidade de explorar e difundir, cada
vez mais, essa vertente da Psicologia.

Palavras-chave: psicologia escolar; educação; infância; narrativas.

O ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA
EXPERIÊNCIA DE REFLEXÃO COM OS EDUCADORES

Zuleika Leonora Schmidt Costa

O presente trabalho é um projeto de estágio que foi construido a partir do diagnóstico escolar, a
partir de observações, questionário com a equipe de funcionários, conversas informais bem como as
vivências no ambiente escolar. O Estágio profissionalizante em Psicologia e Processos
Educacionais na Comunidade da do curso de Psicologia da FACO - Osório -RS visa proporcionar
ao acadêmico um espaço de articulação entre a teoria e a prática. O objetivo deste projeto é
promover a integração entre a equipe escolar através do compartilhamento de suas histórias de vida,
para que se possa construir além de tudo um ambiente de troca e reflexões a partir de vivências e
experiências apresentadas pelo grupo. A metodologia utilizada foi a construção pelos educacores do
"Meu Llivro da Vida" fora do horário de trabalho, onde apresentaram a tarefa para o grupo ao longo
dos encontros que serão realizados no ambiente escolar. Participaram deste encontro toda a equipe
de educadoras, funcionárias e direção da escola infantil e terá duração de 5 meses. Para referenciar
teoricamente este projeto utilizou-se as Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil
(2010), CLOSS e ANTONELLO, PATIAS, BLANCO e ABAID. O atendimento em creches e préescolas como direito social das crianças se afirma na Constituição de 1988, com o reconhecimento
da Educação Infantil como dever do Estado com a Educação. A criança é um sujeito histórico e de
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010). Ao final do
projeto entendeu-se que a partir da análise de relatos de histórias de vida, é possível, portanto,
captar "o que sucede na encruzilhada da vida individual com o social". Segundo Closs (2011 apud
QUEIROZ, 1988), embora a vida de um indivíduo seja a unidade de análise de histórias de vida, o
papel do pesquisador é o de desvendar, por meio dos acontecimentos significativos relatados pelo
narrador, as relações estabelecidas com membros de seu grupo, de sua profissão, de sua camada
social, de sua sociedade global, buscando apreender algo que se insere nas comunidades às quais ele
pertence, indo além do caráter individual do que é transmitido. A Psicologia Escolar ou Educacional
é a especialidade da Psicologia que trabalha com pessoas sobre questões que ocorrem nas escolas e
que envolvem alunos, professores, especialistas em educação, pais e a comunidade onde estão
inseridos. Deste modo, cabe ao psicólogo desse contexto conhecer as forças que se entrecruzam
junto à escola, bem como as respectivas reações e relações de poder. Portanto, esse profissional
aplica técnicas e conhecimentos psicológicos aos problemas apresentados na escola como um lugar
total, considerando a escola (instituição) como seu “paciente”, porém buscando sair da postura
clínica e patologizante para dar lugar à visão mais compreensiva da complexidade deste campo de
forças.

O ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL: CONTRIBUIÇÃO
FUNDAMENTAL NA FORMAÇÃO AMPLA DO PSICÓLOGO

Larice Santos Silva

Este relato discorre sobre a importância que duas psicólogas atribuem à maneira como configurouse o cotidiano das supervisões de um estágio curricular em Psicologia Escolar/Educacional para a
formação geral do psicólogo. Nesse estágio, utilizávamos a perspectiva Histórico-Cultural, a qual
confere importância fundamental à constituição do sujeito, considerando o contexto ao qual ele está
inserido, pensando a relação existente entre o próprio sujeito e a sociedade, levando em conta o
aspecto da mediação e do caráter histórico-cultural dos processos psíquicos. Compreendemos que o
estágio em Psicologia é um cenário fértil para diferentes espaços de formação, entendendo que os
limites da formação técnica devem ser ultrapassados, propiciando, também, a formação ética, crítica
e política do psicólogo. A experiência vivenciada nos fez entender que esse estágio configurou-se
como espaço possível para esse tipo de formação. Um dos enfoques era a formação continuada de
educadores infantis, tendo como um dos elementos norteadores a escrita de cartas reflexivas
endereçadas aos mesmos, problematizando cenas e práticas do cotidiano escolar. O
desenvolvimento dessa escrita era um exercício constante de olhar generoso, atento, curioso e de
suporte teórico de todos os envolvidos: estagiários e supervisora. As supervisões eram enriquecidas
com: leitura conjunta dos diários de bordo, utilização de recursos estéticos e realização de equipes
reflexivas. Percebemos que o nosso olhar foi se transformando, atentando-nos ao compromisso
social que a Psicologia deve exercer, fazendo de nós, profissionais mais atentas a uma postura
crítica, incitando-nos na continuidade de nosso processo de formação. A construção desse espaço
horizontal de supervisão, que destaca as singularidades, limites e possibilidades, engrandeceu e
atribuiu novos significados à nossa experiência formativa. O fato de cada uma das estagiárias ter
seguido em “caminhos diferentes” dentro da Psicologia, avigora ainda mais a afirmação de que a
formação em Psicologia Escolar/Educacional consegue se expandir e dialogar em diferentes
cenários.

O LUGAR DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO CONTEÚDO CURRICULAR DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

Sarah Ruth Ferreira Fernandes

Os estudos sobre formação em Psicologia detectaram desde a década de 1970 a predominância da
clínica liberal na atuação profissional do psicólogo. Esse quadro se modifica, acompanhando o
aumento de espaço nos setores públicos, principalmente nas políticas sociais, trazendo novos
desafios para a atuação e formação do psicólogo. Pergunta-se: como os currículos conformam seus
conteúdos para a atuação nas políticas sociais? A pesquisa é de natureza documental. Foram
contatados 276 cursos e obtidos 40 Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Psicologia do Brasil,
através dos sites dos cursos, correio eletrônico e contatos por telefone. O conteúdo observado se
refere à estrutura curricular e ementário, nos quais foram localizados conteúdos de políticas sociais
descriminados a partir de descritores criados com base em estudos da área. Como resultado, os 40
cursos participantes somavam quase 2.600 disciplinas, das quais 214 trazem algum conteúdo de
políticas sociais. Dezesseis cursos dedicam mais de 10% de sua carga horária a disciplinas que
abordam o tema. Na organização curricular, 70% das disciplinas de políticas sociais estão no
Núcleo Comum. Aspectos importantes de políticas sociais, como Políticas setoriais, Movimentos
sociais e controle social, Vulnerabilidade e risco, tem sido abordados em maior ou menor grau,
destacando-se as discussões sobre políticas sociais setoriais, legislações e serviços - que ocorre,
predominantemente, em disciplinas de caráter prático (64,5%). Concluindo, percebe-se que o debate
sobre política social está presente nos PPCs e tem se materializado em oferta de disciplinas.
Todavia, a formação voltada para as políticas sociais parece seguir os mesmos percalços e dilemas
gerais da formação do psicólogo, como a fragmentação entre teoria e prática. O presente trabalho é
produto da pesquisa “O lugar das Políticas Sociais na formação do psicólogo no Brasil”, que
recebeu financiamento do CNPq (Processo 473487/2011-0).
Palavras-chave: formação; ementário; políticas sociais.

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FORDISTANCEEDUCATION IN THE
PREPARATION OF SCHOOL PSYCHOLOGISTS

Denise Dezolt
Solange Aparecida Emílio

The acceptability, application, and evaluation of digital instructional methods in colleges and
universities across the globe are topics of much debate, particularly so in applied fields such as
school psychology. This studyis the result of the co-work of colleagues from two different countries
(Brasil and the Unites States) who decided to think of the opportunities and challenges to distance
education as an instructional method in the preparation of school psychologists. Although quality
distance education has continued to gain acceptance in the United States, there are mixed points of
view on the extent to whichsuch methods have a role in the preparation of school psychologist. In
Brasil, the studies on the subject are still incipient and most of the available ones are related to a
concern on the quality of the undergraduate psychology courses and the necessary dialogue between
the educational practices and the digital information and communication technologies for the
meaningful learning. Method We reviewed the recent scientific production and regulations in our
respective countries related to this topic. We then compared the results taking into account the
contexts of each country, highlighting similarities, differences and points to be developed. We then
raised possible collaborative strategies between psychologists and researchers from both countries
in order to contribute to the potential use of distance education as an evidence based instructional
modality in the preparation of school psychologists. Results Not surprisingly, both countries have
proponents and detractors at multiple levels, from government, accreditors and recognition bodies,
and the academy. Additionally there is variability in the use of as well as evidence bases for utility
of distance education in school psychology preparation. Nevertheless, there are opportunities that
such methodology provides such as access and expansion of program delivery to a broader array of
populations, perhaps even to the benefit of regions within country where services by prepared
professionals may be limited. Discussion We conclude with a discussion of recommendations for
how to incorporatedistance education into the preparation of school psychologists in ways that
allow for ensuring the quality and integrity of curriculum, as well as suggestions about how to use
such evidence to inform legislators, accreditors, and communities on the value of such preparation.
Keywords: distance education; school psychology; instructional methods.

PIECES OF THE PROFESSIONAL PRACTICE PUZZLE

Terence Edwards

Training and preparation for practice in school and educational psychology occurs over many years
and culminates in some form of professional practice placement or internship. In Aotearoa / New
Zealand, Massey University offers the longest running educational psychology programme with
intern educational psychologists placed in a variety of education settings that includes regular
schools, schools attached to youth justice and care and protection settings, private practices, and the
Ministry of Education. The internship curriculum applies to all interns as they develop their skills
and competencies in moving from theory to practice. There is also a specified set of core
competencies outlined by the New Zealand Psychologists Board (NZPB, 2011) that are applicable
to all psychologists. These core competencies provide foundational anchors for course curricula.
However, the NZPB core competencies are more generically conceptualised for the field of
psychology in general and, given the varying contexts in which our interns are situated, we
identified the need to look more closely at identifying a unifying and defining framework to guide
professional training and professional identity as each work context provides similar as well as
unique experiences and expectations. In response we posed ourselves a question: What are the
essential and defining characteristics of contemporary practice in educational & school psychology?
This presentation will offer our response to that question by outlining our emerging framework
known as PIECES. Foundations of professional training reside in the NZPB defined core
competencies whilst PIECES provides the defining characteristics of effective contemporary
practice found in six complementary and inter-related key concepts. Effective contemporary
practice is conceptualised here to be Positive, Inclusive, Ecological, Collaborative, Ethical, and
Scientific. We offer our initial definitions and defining characteristics of these six concepts as they
relate to guiding professional training and post training professional practice.

POLÍTICAS SOCIAIS NOS FUNDAMENTOS DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS
CURSOS DE PSICOLOGIA NO BRASIL

Sarah Ruth Ferreira Fernandes
Leticia Raboud M. de Andrade

O trabalho nas políticas sociais se tornou um campo de atuação que absorve muitos psicólogos. A
mudança na atuação trouxe questões urgentes para a formação graduada, pois o currículo não
satisfazia as demandas do novo tipo de atuação da categoria. O objetivo desse estudo é discutir o
espaço que as políticas sociais ocupam atualmente na graduação em Psicologia no Brasil. É uma
pesquisa documental com 40 Projetos Pedagógicos dos cursos (PPCs) obtidos através dos sites dos
cursos, por email ou telefone. Foram verificados os fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos
que os cursos professam e ênfases curriculares, disciplinas e estágios que os alunos cumprirão. Para
identificar a presença de políticas sociais, foram utilizados descritores levantados com base em
estudos da área. Identificamos que as políticas sociais estão no Processo formativo (em 20 dos 40
cursos), Competências e habilidades (18 dos 40 cursos), Perfil do egresso (17 dos 40 cursos) e
Justificativas para criação do curso (11 dos 40 cursos), afirmando preocupação com o
“compromisso social”. Quanto às ênfases curriculares, 13 cursos têm ênfase diretamente voltada
para políticas sociais. Dessa, 8 ênfases se relacionam a políticas de saúde e 5 a políticas públicas e
políticas sociais de forma mais ampla. Dos 40 cursos, apenas 12 citam locais de atuação. Desses,
42% são da área da saúde, a educação, assistência social e outras somam 58%. Assim, o espaço das
políticas sociais nos fundamentos dos cursos é garantido, pelo menos no discurso, e se associa aos
conceitos de compromisso social e de promoção de saúde. A reprodução desses discursos pode
escamotear diferentes interpretações, assim é preciso que a Psicologia assuma um compromisso
ético-político para um trabalho efetivamente transformador. O presente trabalho é produto da
pesquisa “O lugar das Políticas Sociais na formação do psicólogo no Brasil”, que recebeu
financiamento do CNPq (Processo 473487/2011-0).
Palavras-chave: formação em psicologia; políticas sociais; currículo.

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE CONSULTORIA: ESTRATÉGIA PARA A
ACELERAÇÃO DE RESULTADOS NA FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Maria Elizabeth Nickel Haro

O presente trabalho relata prática de estágio profissionalizante aplicada em universidade privada em
Curitiba-PR, com 37 graduandos do curso de Psicologia, entre agosto de 2011 e novembro de 2014.
A elaboração prévia de um portfólio de projetos de consultoria foi o diferencial da proposta, que
teve como direcionamento: esclarecimento e divulgação de possibilidades de atuação do psicólogo
escolar/educacional em múltiplos contextos, atendimento de demandas da comunidade e
qualificação de futuros profissionais. Os trabalhos foram executados em aproximadamente 20
instituições e incluíram a participação de equipes técnicas, administrativas, docentes, discentes (em
faixa etária que incluiu desde Educação Infantil até alunos universitários) e outros agentes
educativos. Os procedimentos observaram o seguinte protocolo: a. Criação de projetos com temas
relativos a demandas contemporâneas, b. Oferta a instituições; c. Diagnóstico Institucional para o
ajuste das propostas; d. Reapresentação e aprovação pela instituição; e. Implementação; f.
Avaliação; g. Recomendações finais. Como suporte aos estagiários, subdivididos em grupos de três,
ocorreram supervisões semanais. Além da consecução dos objetivos inicialmente definidos, dentre
os resultados mais relevantes estão os que dizem respeito ao fortalecimento do papel do psicólogo
nos ambientes escolares onde eles ocorreram. Por terem os graduandos adquirido maior clareza
quanto a seu papel profissional, essa consolidação dentro dos ambientes onde atuaram permitiu o
desenvolvimento de trabalhos mais amplos e efetivos. Evidenciou-se que sem a conquista desse
espaço, o psicólogo muitas vezes fica restrito a intervenções muito restritas e de pouca significância
para o todo da instituição. Outro aspecto positivo foi o desenvolvimento de uma postura
profissional mais autônoma, ética e tecnicamente exigente. Os procedimentos envolvidos na
metodologia da consultoria conduzem ao incremento de competências que vão além da criação e
aplicação de um projeto, pois pressupõem habilidades como de negociação, resiliência, flexibilidade
e foco. A exposição do estudante a situações de tomada de decisão, enfrentamento de adversidades
e superação dos próprios limites, exigidas na condução de intervenções em equipes, conscientizam
da necessidade de um trabalho apropriadamente planejado, executado e avaliado quanto a seu
impacto. Do ponto de vista dos locais atendidos, o reconhecimento dos resultados evidenciou-se a
partir da constatação do alcance de objetivos delimitados e definidos com clareza, em sintonia com
as demandas apresentadas e passíveis de verificação. Um dos indicadores desse reconhecimento
tem sido a solicitação de novos projetos e/ou a continuidade daqueles já implementados, bem como
o aumento de pedidos de consultoria em psicologia escolar/educacional por outras instituições.

PRACTICAL GUIDANCE FOR SUPERVISORS OF SCHOOL PSYCHOLOGISTS

Shirley Andrea Woika

An important area of clinical competence for school psychologists involves the supervision of
school psychological services. Supervision is a process which focuses on “promoting effective
growth and exemplary professional practice leading to improved performance by all, including the
school psychologist, supervisor, students, and the entire school community” (NASP, 2011). In
recognition of the importance of supervision, APA and NASP have each published standards for
school psychology supervision practice (APA, 1981; NASP, 2010). Surveys from the field,
however, indicate that supervisors are not provided training specific to supervision (Zins, Murphy,
&Wess, 1989). Additionally, there is very little research on supervision specific to the field of
school psychology (McIntosh &Phelphs, 2000).The purpose of this workshop is to provide
information specific to the supervisory process in school psychology. A typical first step
recommended in becoming a competent supervisor involves the development of a theoretical model
in order to guide supervisory behavior. Beyond that, research suggests that “supervisors must teach
specific techniques and skills as well as facilitate a supportive environment in order to increase
supervisee’s effectiveness” (Sullivan &Conoley, 2008). Further, a common focus of complaints
regarding supervision is the supervisor’s failure to provide feedback and remedial activities
(Sullivan &Conoley, 2008). A brief summary of various approaches to supervision will be
presented to familiarize the participants with several defined theoretical orientations; however, the
main emphasis of the presentation will be to offer specific suggestions related to the supervisory
process. For example, research has indicated that competent supervisors set goals, do not engage in
psychotherapy, and are noncritical (Carifo& Hess, 1987). More practically, Carifo and Hess (1987)
identified specific supervisory behaviors to include giving feedback that is systematic, timely,
clearly understood, and reciprocal. Further, Conoley and Bahns (1995) identified specific supervisor
characteristics such as being available to supervisees, being sensitive to supervisees’ situations and
feelings, and conveying a positive attitude and investment in the process. Several important areas in
which supervisees can be assessed have been identified to include competence, emotional
awareness, identity, respect for individual differences, purpose and direction, autonomy, ethics, and
motivation (Conoley and Bahns, 1995). Although it is perhaps easiest to focus on competence
related to the accuracy of test administration and scoring, supervisors of school psychologists must
also focus on analysis and case conceptualization. Specific steps in the supervisory process will be
delineated to include establishing a trusting relationship, setting goals, providing specific activities
to build skills, delivering frequent and specific feedback regarding identified goals, and assisting
supervisees in examining their own beliefs and values that may be impacting their performance.
Specific samples of formal observations and written feedback to supervisees will be shared with
participants. Samples of various evaluation tools will also be presented. Additionally, challenging
supervisory situations such as working with an impaired professional will be included.

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SOB A PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA
ESCOLAR

Poliana Carvalho Lima

O trabalho foi realizado em uma escola estadual de ensino fundamental de Rondônia durante parte
do ano de 2013 com o objetivo de conhecer o ambiente escolar, desde sua infraestrutura até suas
relações, na busca de compreender a demanda e a queixa escolar e em seguida sugerir algum tipo de
intervenção. A tarefa foi usada como avaliação na disciplina de Psicologia Escolar e Problemas de
Aprendizagem do curso de Psicologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no
intuito de inserir os alunos no contexto escolar e proporcionar uma prática que complementasse a
teoria. Inicialmente, foram utilizados como material de análise as observações do funcionamento
escolar durante o turno da manhã, e o Projeto Político Pedagógico (PPP), o qual na ocasião estava
desatualizado, visto que o de 2013 ainda estava em andamento. Junto a estes dados, interagir com a
supervisão e direção, professores, alunos e pessoal do apoio, tornou-se necessário para melhor
compreender como funcionava a escola e perceber a visão de cada um sobre a instituição, tanto em
aspectos positivos quanto em negativos; e possibilitou colher também sugestões do que poderia
melhorar no ambiente escolar. Foi visto também que, a estrutura física, apesar de reformada,
apresentava problemas. Diante das informações coletadas, foi possível atentar para aspectos que os
teóricos da Psicologia Escolar Histórico-Crítica vêm relatando e alertando: a falta de diálogo entre
os atores escolares, as dificuldades de implantar medidas verticalmente implantadas pelas políticas
educacionais, além de outras dificuldades que não colaboram para que a escola atinja seu objetivo
de transmitir o conhecimento sistematizado, e dificultam a participação da comunidade nas decisões
escolares. Existia ainda no local de estudo cobrança acerca do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), que era baixo, e também queixas, de professores e alunos, devido à
indisciplina dos estudantes, envolvendo episódios tais como brigas, furtos e depredação da escola.
Ademais, foi notável também a culpabilização dos alunos e de suas famílias pelo fracasso escolar,
queixas que se repetem em outras escolas e que se cristalizam. Apresentou-se como proposta de
intervenção a realização de reuniões com grupos, separados, de alunos, professores e equipe técnica
e de apoio. E, depois desses encontros, uma reunião geral para refletir coletivamente as queixas
escolares. O objetivo, com tal intervenção, seria maior circulação do diálogo e participação
daqueles excluídos da construção do ambiente escolar. Entretanto, devido uma greve as atividades
foram interrompidas e assim foi encerrado sem que fosse realizada a intervenção.
Palavras-chave: psicologia escolar; prática escolar; estágio.

REFERENCIAIS TEÓRICO-CRÍTICOS EM PSICOLOGIA ESCOLAR

Ricardo Taveiros Brasil

No Brasil, a crítica à presença da ideologia na psicologia escolar já perfaz um período de 30 anos.
Este trabalho tem por objetivo verificar como se apresenta e se discute a temática dos referenciais
teórico-críticos em psicologia escolar no conjunto da produção acadêmica que reúne as pesquisas
defendidas em programas de pós-graduação stricto-sensu (psicologia/educação) de universidades
das regiões sul e sudeste do Brasil, entre os anos de 1984 e 2013. Para tanto, foram consultadas as
bibliotecas virtuais da Universidade de São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP). Obteve-se acesso ao número de 1.109 resumos, cuja leitura permitiu que se
chegasse a 27 estudos (dissertações de mestrado, teses de doutorado e uma tese de livre-docência)
que, por sua vez, trouxeram elementos em relação aos quais foi possível empreender uma análise
orientada pela Teoria Crítica da Sociedade. A partir da leitura dos 27 resumos, foram criadas seis
categorias que orientaram o trabalho de análise dos dados – Movimento contraditório da razão na
ciência / Conceito de ideologia que se apresenta / Papel exercido pela tecnologia na educação / A
pseudoformação e inibição do pensamento / Concepções acerca da relação teoria-práxis / Tensões
nas relações indivíduo-sociedade. Observou-se uma maior quantidade de pesquisas guiadas pelas
abordagens da Psicologia Histórico-Cultural e Psicologia Institucional. Quanto aos delineamentos
metodológicos, constatou-se predominância de trabalhos empíricos em relação a estudos teóricos e,
a partir da leitura do material, três estudos foram selecionados para uma análise pormenorizada por
representarem diferentes tendências na apropriação do objeto. Dentre as considerações finais,
destacam-se: discussão do conceito de crítica, necessidade de análise das condições objetivas que
permeiam encontros da psicologia com a educação, crítica às intenções de relação simétrica entre
ciência e política, limitações postas ao indivíduo na sociedade contemporânea, dimensão histórica
da ideologia, ecletismos teóricos e formação em psicologia. O referido estudo é síntese da
dissertação de mestrado do autor, que contou com apoio financeiro da CAPES - Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - para sua execução.
Palavras-chave: formação em psicologia; psicologia escolar; referenciais críticos.

RODAS DE CONVERSA EM PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL: RELATOS DE
PRÁTICA

Carmen Lúcia Reis
Ana Luiza Faria Lima
Ana Luiza de Mendonça Oliveira

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto Rodas de Conversa: Saberes e Fazeres
da Psicologia Escolar desenvolvido pelo Laboratório de Psicologia Escolar Educacional do Instituto
de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, coordenado por uma docente e desenvolvido
por duas discentes do referido instituto. Este projeto surgiu a partir da solicitação de alunos do curso
de graduação em Psicologia almejantes em ampliar as discussões realizadas pelas disciplinas da
área, com início em dezembro de 2013 a novembro de 2014. Neste projeto pretendíamos gerar
discussões e reflexões acerca de temas relacionados à psicologia da educação e escolar, uma vez
que acreditamos que a formação de psicólogos ultrapassa os muros das salas de aula, sendo
enriquecida por espaços que oportunizam a discussão entre profissionais da área, docentes,
discentes do curso de psicologia e outros profissionais. Propomos rodas de conversa que
discutissem temas referentes à área da psicologia escolar educacional. Para as discentes que
desenvolveram, as experiências durante as rodas de conversa, foram enriquecedoras e singulares,
pois pudemos analisar criticamente todas as relações ali estabelecidas. Percebemos também que não
há boa prática sem que esteja sustentada por um aporte teórico bem fundamentado e crítico assim ao
longo do projeto trabalhamos os seguintes temas: 1) reflexões sobre a história da Psicologia Escolar
Educacional; 2) Diferença entre Psicologia Escolar e Psicologia Educacional; 3) atuação do
psicólogo escolar no contexto clínico; 4) A arte na formação e prática do psicólogo escolar
educacional; 5) Contribuições da Psicologia Escolar na formação de professores.; 6) Psicologia
Escolar/Educacional e formação de psicólogos. Reconhecemos como importante as Rodas de
Conversa, pois elas possibilitaram uma construção própria de cada grupo, na qual indivíduos com
suas diversidades mantém um diálogo no qual pode se constituir um espaço importante para a
formação de psicólogos escolares.
Palavras-chave: rodas de conversa; formação de psicólogos.

SCHOOL PSYCHOLOGY IN INTERNATIONAL SCHOOLS INTEREST GROUP
COMMITTEE MEETING

Shane Jimerson
Aaron D. Haddock
To promote and inform ISPA’s effort to address the needs of school psychologists and allied
professionals working in international schools to support all students (e.g., general education,
special education, etc). To provide a forum for school psychologists and allied educational
professionals working in international schools to network, communicate and share resources and
knowledge. To research and disseminate information on the unique needs of students and the
practice of school psychology in international schools. To advocate for school psychologists, allied
educational professionals, and the profession of school psychology in international schools. To
promote greater inclusion of all students in international schools. To facilitate internship
experiences for graduate students in school psychology in international independent schools. The
committee meets annually during the ISPA conference, exchanges communications via email
throughout the year, and arranges conference programming geared toward the needs of school
psychologists in international schools. Sharing Experience Objectives During the Sharing
Experience, participants will provide updates on school psychology in their local international
school context and receive research-based information on the presence and nature of school
psychology in international schools around the world. Participants will also be apprised of recent
committee initiatives, including the development of a comprehensive directory and Google Group,
and invited to participate in committee activities. Finally, the Sharing Experience will provide
participants with an opportunity to meet and network with school psychologists in international
schools and/or individuals with an interest in school psychology in international schools.

SHARING SCHOOL PSYCHOLOGY PRACTICE ACROSS CULTURES AND
CONTINENTS

Sally Antoinette Baas
Shane Jimerson
Yadira Sanchez
Sarah How
Stephen Edward Brock

In order to improve educational and developmental outcomes for children around the world, this
session will provide opportunities for attendee conversations about global perspectives on school
psychology practices across cultures and countries continuing initial conversations generated as part
of an initial NASP Task Force: Crossing Cultures and Continents, with School and Educational
Psychologists. This will give space for exploring areas of scholarship and professional activity that
would inform professionals/scholars, promoting and sharing research/collaborative products
developed in partnership, and seeking ways that NASP and ISPA can work together to help prepare
students for the globalizationof school psychology practice. Themes for consideration will include:
learning from one another across cultural boundaries, gaining knowledge of School Psychology and
Educational Psychology professions in other countries by facilitating and providing training and
learning experiences to people from various locales and cultures, as well as developing partnerships
with universities and their students across the world, providing opportunities for cultural
connections. Contextualization of Experience –Initial conversationswere generated in response to
the2014 National Association of School Psychologists (NASP)Presidential Appointed Task Force:
Crossing Cultures and Continents. It is planned that these conversations will continue during this
session at the 2015 International School Psychology Association (ISPA) International Conference:
Schools for All: Public Policies and the Practice of Psychologists. Purpose of the committee
meeting or experience-The intent is that School Psychologists and other Psychologists around the
world will continue to establish and deepen relationships with the purpose of building a strong
bridge between the National Association of School Psychologists and the International School
Psychology Association to strengthen the outcome for children and youth and deepen the
professional competencies of those in both associations who are working cross culturally.
Objective(s) – The initial goalsestablished for the NASP task force at its inception included the
following: 1. To create a mission and vision statement focused on crossing cultures and continents,
connecting NASP to internationals 2. To build a strong bridge to International School Psychology
Association (ISPA). 3. To engage those in the field of School Psychology (SP) who are willing to
assist SP's in other countries to strengthen their professional competency. 4. To use materials
developed by NASP to inform the practice of School Psychologists in countries outside the United
States (I.e. PREPaRE, NASP Model for Effective School Psychology Practice, position statements,
Best Practices 5. To create a strategic plan for the roll out of materials. 6. To develop a "place" for
international students at the NASP convention with sessions which are focused on their needs 7. To
advocate for the training in the field of School Psychologists in selected countries outside the

United States. 8. To develop leaders to do professional development in countries outside the United
States. 9. To initiate and continue study tours for scholars and students.

STRESS VERSUS MINDFULNESS FOR THERAPIST CANDIDATES

Umut Arslan

Abstract describing the content: The current study explores the levels of mindfulness and perceived
stress of students in master’s social work and counseling programs at the University of Montana.
The population for this study was 80 master’s students in social work and counseling programs. A
Pearson r Correlation was conducted to explore the relationships between age, Perceived Stress
Scale (PSS) scores, Life Stress Inventory (LSI) scores, and Five Facet Mindfulness Questionnaire
(FFMQ) scores. There was a medium positive correlation between age and the observed subscale of
the FFMQ (.32). There was a large negative correlation between the PSS and the Non-react
subscale of the FFMQ (-.51). There was a large negative correlation between the levels of perceived
stress and one facet of mindfulness, non-reacting, r=-.51, n=58, p=.00, with high levels of nonreacting mindfulness associated with lower levels of perceived stress. University therapist programs
might consider adding mindfulness to training programs’ curricula.
Keywords: mindfulness; stress; therapist; education.

TEACHING CONSULTATION IN A MULTICULTURAL WORLD

Casey R. Shannon

This sharing experience will describe a course assignment used to facilitate multicultural sensitivity
in field-based placements among doctoral trainees. Students were asked to conduct a setting
analysis as part of their initial entry into school-based externship sites located throughout a
northeastern megalopolis. This sharing experience will document the diversity of contexts,
highlighting variability across school settings in three key areas: Student Population, Setting
Features (e.g., location, physical layout), and Services.School placements included both public and
private settings, serving students from early childhood through high school. Moreover, stark
differences existed in the socioeconomic level and racial/ethnic diversity of students. Some schools
provided individualized education services to children with learning, mental health, and/or physical
challenges. The goal of classroom discussion of these differences was to underline the importance
of understanding school culture as a prerequisite of effective consultation. Implications will be
discussed regarding 1) the effectiveness of such an assignment for training purposes, 2) the need for
a broad understanding of cultural dynamics when conducting school-based consultation, and 3)
suggestions for future training and supervision in consultation.
Keywords: consultation; school culture; training; multiculturalism.

TEORIA E PRÁTICA: REALIDADE DA PSICOLOGIA ESCOLAR

Caroline de Sousa Medeiros e Silva
Iracema Neno Cecilio Tada
Taísa de Lima Vianna
Paola Renata da Silva Muniz

O trabalho trata sobre o estágio em Psicologia Escolar do curso de Psicologia na Fundação
Universidade Federal de Rondônia – UNIR. A Psicologia Escolar é um campo que visa um olhar
além do senso comum, onde se vê a capacidade de criar meios para que se tenha um trabalho
coletivo e produtivo. O psicólogo escolar deve trabalhar com a realidade da escola, tentar promover
uma melhor comunicação entre os que estão inseridos nesse ambiente. Sendo a escola uma
construção de vários saberes, uma construção, que deve ser de todos, o psicólogo precisa ficar
atento a esse processo de integração e até que ponto certas causas estão afetando o progresso da
escola. Quando se trata do fracasso escolar a tendência é colocar a culpa no aluno e na sua família.
Dessa maneira é muito comum a escola fazer encaminhamentos para psicólogos, neurologistas,
entre outros profissionais, em busca de diagnósticos que venham isentar a escola de qualquer culpa.
Para compreender a queixa escolar é necessário levar em consideração os funcionamentos
escolares, em busca de desvelar o contexto escolar para desfazer a queixa e o possível rótulo do
aluno. O objetivo da prática na escola é proporcionar aos estagiários um ambiente favorável para o
desenvolvimento das habilidades crítica e ética para a sua atuação profissional; discutir a
abordagem teórico-crítica da Psicologia Escolar; questionar a atuação e intervenção em psicologia
escolar; e refletir sobre as políticas públicas educacionais que norteiam as ações escolares. Assim,
visitas semanais a escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio de Rondônia são realizadas,
oportunizando o contato com a real situação da escola, buscando compreender a sua realidade e
promovendo a interlocução entre os atores escolares para o enfrentamento dos problemas
encontrados no processo de escolarização.
Palavras-chave: papel do psicólogo escolar; educação; políticas públicas.

UMA PANELA, MIL MALUQUICES: UMA EXPERIÊNCIA EM CONTEXTOS
SOCIOEDUCATIVOS COM NARRATIVAS INFANTIS

Felypph dos Santos
Daniela Aparecida Zanetti
Sarah Raquel Batista Leão
Ana Beatriz Domingues da Rocha Reis
Ana Luíza Passos Couto
Este relato de experiência é fruto de um projeto de estágio desenvolvido na disciplina “Estágio
Básico I: Contextos Socioeducativos”, oferecida pelo departamento de Psicologia da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), aos alunos do 3º semestre. Ocorreu entre os meses de agosto a
dezembro de 2014 em uma turma da quinta série do Ensino Fundamental da Escola Municipal de
Educação Básica Agostinho Simplício de Figueiredo, em Cuiabá- MT. De acordo com a demanda
apresentada pela turma, foi estruturado o projeto intitulado “Uma Panela, Mil Maluquices” com o
objetivo privilegiar a narrativa e a ludicidade, como elementos facilitadores do processo de
desenvolvimento e aprendizagem infantil, destacando como questão norteadora a ideia de autorias
infantis sustentada na representação da criança como um sujeito que também produz narrativas
próprias. Para isso, foi utilizado como referencial a teoria Histórico-Cultural de Vigotski, a
Psicogênese da Pessoa Completa proposta por Wallon, estabelecendo uma articulação direta com o
Projeto de Extensão “Rede de apoio à Educação infantil: interfaces com a Psicologia, Pedagogia”
desenvolvido em parceria com os Cursos de Psicologia e Pedagogia da UFMT com inserção no
Programa de Pós-Graduação em Educação por meio do Grupo de Pesquisa em Psicologia da
Infância-GPPIN. Foi desenvolvido a partir de observações participantes, havendo uma demanda
referente ao processo de construção identitária desses alunos frente a uma inquietação que se
relacionava com o desenvolvimento sobre “ser criança” e o “vir a ser adulto”, atrelado as
expectativas sobre ao seu futuro. Pensando nisso, foram estruturadas quatro intervenções com o
intuito de criar espaços de visibilidade para que os alunos pudessem “dar voz” a esses
questionamentos, a partir da narrativa encorajadora, “O Menino Maluquinho” (Ziraldo, 2008). Nas
duas primeiras, abriu-se a possibilidade para que pudessem se perceber como criança, enquanto
uma categoria social, produtora de conhecimento, e como tal devendo ser reconhecida (Sarmento,
2007). Já nas duas seguintes foram criadas condições para pensarem sobre a sua nova condição de
“vir a ser”, tendo espaço também para falar sobre os seus sonhos, planejando o seu futuro enquanto
cidadãos. A partir das intervenções realizadas foi possível observar que, uma vez tomando como
base teorias sólidas a respeito do desenvolvimento infantil, é possível provocar mudanças na forma
como as crianças se enxergam e pensam no seu futuro. Os resultados alcançados elucidam os
benefícios trazidos pelas intervenções utilizadas, como a ressignificação do ambiente no qual a
criança esta inserida, a valorização da infância como uma etapa importante para o desenvolvimento
e a oportunidade dos alunos terem voz em sala de aula para discutir o que gostariam, no caso, o que
planejam para o futuro, como também o que pensam da fase que vivem, a infância.
Palavras-chave: desenvolvimento; infância; narrativa; Vigotski; Wallon.

USING DELPHI METHODOLOGY TO DEFINE CURRICULUM CONTENT FOR
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY TRAINING

Sandra Dunsmuir
Cathy Atkinson

The Delphi technique is a systematic method of tapping the opinion of experts which incorporates a
series of questionnaires, with inbuilt feedback mechanisms. Its main premise is that the product of
group consensus is more useful than the underpinning individual views. We would like to share
experiences of two applications in defining curriculum content for doctoral training in the UK.
Legislation has recently extended the role of the educational psychologist to working with young
people up to the age of 25 in England. The first example of using the Delphi approach involved
defining curriculum competencies for trainee psychologists working with young people aged 16-25
years. The second involved revision of training competencies for the British Psychology Society
(BPS) standards for the accreditation of postgraduate professional doctorate programmes. In both
cases, the challenge was to define optimal professional standards at a theoretical/ academic level
and an applied/ practice level and translate these into competencies required for contemporary
educational psychology practice. Essential elements of the process included identifying relevant
experts; creating online questionnaires; collating individual and group responses to allow
participants to reflect on and, where appropriate, adjust their opinionwith sight of the views of the
wider group; and combining proposed amendments into revised competency
statements.Competencies were incorporatedinto the final frameworks where 80% or more of the
participants supported their inclusion. In our experience, the Delphi technique has great potential in
defining and reaching consensus about professional standards. As a structured communication
technique, it is an effective means of tapping the views of experts, in order to define the knowledge
and skill required for competent professional practice. Delphi is an efficient way of establishing
clear consensus in a group without bringing its members together for meetings and can be
recommended as a method for making data-based decisions about issues relating to professional
psychology training.
Keywords: Delphi technique; training; competencies; standards.

FRACASSO ESCOLAR

A ARTICULAÇÃO ENTRE A PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA HISTÓRICOCULTURAL E A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

Jean Luca Lunardi Laureano da Silva
Cárita Portilho de Lima

Como possibilidade de superação das primeiras práticas da psicologia na educação, a Psicologia
Escolar Crítica configura-se como passo na formulação de alternativas teórico-metodológicas frente
às dificuldades de escolarização e as desigualdades produzidas por fenômenos como o da
medicalização da Educação. Diante do diverso campo teórico e prático que compõe a atuação da
Psicologia Escolar crítica, uma perspectiva que temos defendido como potente ancora-se na
perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural. Esta perspectiva, além de se colocar nas críticas às
práticas tradicionais, surge com um corpo teórico-prático condizente com uma visão de mundo que
considera o sujeito como produto e produtor de sua vida e, portanto, também do processo de
escolarização. Os pressupostos desta perspectiva em psicologia se aproximam do entendimento
acerca da proposta da Pedagogia Histórico-Crítica, evidenciando uma possível articulação entre as
áreas que supere a dicotomia entre psicologia e educação quanto às formas de se entender o
fenômeno educacional. A pesquisa se propôs a fazer uma reflexão teórica acerca do fenômeno
exposto, o da articulação entre a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. Com
base na literatura da área é possível defender que esta articulação fornece um solo fundamental no
trabalho dos profissionais advindos destas áreas, pois além de considerar as críticas advindas destas
duas posições, os profissionais das áreas não passam a tomar o seu trabalho como um fim em si
mesmo. Estes podem, mediante esta articulação que se faz necessária, passar a considerar os
determinantes sócio-históricos e culturais que permeiam o contexto escolar, assim como conhecer e
questionar as leis e políticas públicas que regulamentam sua prática, podendo construir, através de
um exercício teórico-prático científico, entendimentos acerca do fracasso escolar e possibilidades de
superação de práticas que encobrem as mazelas sociais.
Palavras-chave: psicologia escolar crítica; psicologia histórico-cultural; pedagogia históricocrítica.

A MEDICALIZAÇÃO E O FRACASSO ESCOLAR: APONTAMENTOS DA PSICOLOGIA
DE VIGOTSKI

Marcus Vinícius de Campos França Lopes
Ruzia Chaouchar dos Santos
Jane Teresinha Domingues Cotrin

O presente estudo refere-se ao trabalho final da disciplina Psicologia nos Contextos Educacionais II
(IE/UFMT) que teve como objetivo analisar a psicologia na educação a partir das discussões atuais
que contribuem para uma reflexão crítica acerca do fenômeno da medicalização da educação. Para
isso, a partir das discussões sobre a medicalização da infância (Collares e Moysés, 2011), o
desenvolvimento da atenção na abordagem histórico-cultural (Leite e Tuleski, 2001) e a formação
da consciência na obra de Vigotski (Tuleski, 2008), buscou-se compreender, a partir de uma revisão
bibliográfica sobre o assunto, como a medicalização tem sido usada para justificar o fenômeno do
fracasso escolar e como entender o conceito de consciência para Vigotski poderia oferecer uma
saída ao contexto atual da Educação. Na fase inicial buscou-se bibliografias complementares, além
das que iniciaram a discussão, que pudessem subsidiar e enriquecer a temática, posteriormente, o
trabalho foi estruturado em duas partes contingentes. A primeira contextualiza a medicalização do
discurso escolar sobre a infância e adolescência escolarizada e como ela tem servido para avaliar o
aspecto individual do aprendiz, sem levar em consideração que as relações de aprendizagem são
constituídas em dimensões do campo histórico, político, social e cultural, sem desconsiderar as
questões afetivas que afligem a vida do sujeito. A segunda, propõe o estudo do conceito de
Consciência em Vigotski para o melhor entendimento da importância da escola como espaço de
aprendizagem. Com isso, este trabalho visa contribuir com o debate sobre a importância de
problematizar e romper com o discurso que naturaliza o fracasso escolar empreendendo esforços
para uma formação focada nas relações pessoais, no grupo e nos seus processos e não no indivíduo.

A PRÁTICA EDUCATIVA ESCOLAR BEM SUCEDIDA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A
MEDIAÇÃO DOS AFETOS NA PRODUÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR

Eliana de Sousa Alencar Marques
Maria Vilani Cosme de Carvalho
Eliana de Sousa Alencar Marques

O texto apresentado no XII Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional reúne
resultados de pesquisa de doutorado realizada com o objetivo de investigar as mediações
constitutivas de professores e alunos que desenvolvem práticas educativas bem sucedidas. O estudo,
apoiado nos aportes da Psicologia Sócio-Histórica e na Filosofia de Baruch de Espinosa, confirmou
a tese de que o professor consegue realizar prática educativa bem sucedida quando afeta
positivamente seus alunos. Os alunos, por sua vez, ao serem afetados positivamente, criam relação
de sentido que potencializam o desejo por continuar aprendendo e se desenvolvendo. A pesquisa
realizada entre 2011 e 2014 envolveu 01 professor e 04 alunos. Para produção dos dados, foram
utilizadas entrevistas semiestruturadas e memorial. O procedimento analítico que serviu às analises
foram os Núcleos de Significação. Nesse texto, apresentamos os resultados de um núcleo de
significação que sintetiza as mediações constitutivas de alunos como sujeitos de histórias de sucesso
escolar. Esses resultados apontam que ser aluno protagonista de de práticas educativas bem
sucedidas passa pela produção e expansão do sentido de estudar, processo que acontece nas
vivências alegres que convergem para o aumento da potência de ser aluno.
Palavras-chave: prática educativa; mediações; afetação; vivência.

ALFAEDUCAR/PSICOGNIÇÃO

Eliane Taveira do Nascimento

ALFAEDUCAR/PSICOGINIÇÃO é um projeto que está sendo realizado em parceria com a
Universidade Estácio de Sá e a Secretaria de Educação do Município de Duque de Caxias – RJ,
pretende integrar o conhecimento construído academicamente a ação concreta vivenciada em
escolas públicas. Tem como objetivo reforçar o papel social da Universidade, possibilitando a
integração do estudante universitário a uma atuação crítico/reflexiva na prática educativa. O
presente trabalho tem o objetivo de introduzir como fator diferencial o conhecimento produzido
pela psicologia cognitiva no campo da educação, auxiliando os alunos de escolas públicas do
Município de Duque de Caxias a alcançarem uma das garantias dos direitos fundamentais da pessoa
em desenvolvimento, como previsto no ECA, o direito a uma Educação de qualidade. Pretende
também diminuir a dicotomia entre produção teórica construída pelo estudante na Universidade e a
realidade prática vivenciada nas escolas. O projeto tem como referencial teórico a abordagem
teórica de Vygotsky e Feuerstein e o conceito de modificabilidade cognitiva. Será realizado através
de encontros individuais entre 10 alunos de escolas da rede municipal de Duque de Caxias e
graduandos do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. Espera-se que com a realização
do Projeto ALFAEDUCAR/PSICOGNIÇÃO, através de um trabalho técnico, baseado na
aprendizagem mediada, alunos com distorção ano de escolarização/idade, tornam-se além de
leitores, indivíduos críticos reflexivos, conscientes de suas potencialidades cognitivas.
Palavras-chave: mediação; modificabilidade cognitiva; psicologia cognitiva.

CLIMA ESCOLAR E VITIMIZAÇÃO ENTRE PARES: UMA ANALISE BIOECOLÓGICA

Felipe da Silva
Josafá Moreira da Cunha

Dentre as principais influências no desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes
destaca-se as relações interpessoais no ambiente escolar; todavia, fenômenos como bullying e
vitimização entre pares constituem um risco ao desenvolvimento positivo no contexto da escola. O
Clima escolar é formado pelo conjunto das relações envolvendo professores, alunos, pais e
funcionários além do significado destas inter-relações no ambiente da escola. Utiliza-se neste
estudo uma perspectiva bioecológica de analise. O método de pesquisa utilizado foi baseado numa
revisão de literatura sobre vitimização entre pares e bullying no site de busca e pesquisa Psycinfo.
As palavras-chaves utilizadas foram “school-climate” e “victimization”. Foram encontrados 27
resultados relevantes. Estes resultados são compostos por 17 pesquisas quantitativas, sendo duas
destas pesquisas de caráter metodológico longitudinal, e 4 pesquisas qualitativas além de 6 estudos
baseados em revisões sistemática de literatura. Os estudos tiveram como objeto de analise crianças
e adolescentes de ambos os gêneros matriculados em escolas de ensino fundamental e médio, além
de pesquisa direcionada a pais e professores de estudantes. Dois dos 27 estudos aplicaram
questionários. Estados unidos, Sérvia e Finlândia foram os países que coletaram suas amostras. Os
resultados apontam que um clima escolar permeado por elevados índices de violência e com
histórico de vitimização entre pares refletem negativamente no engajamento acadêmico por parte
dos alunos. O clima escolar também constitui um “termômetro” das relações travadas na escola e é
através deste meio que surgem tanto fenômenos como bullying ou o sucesso educativo. Um clima
escolar equilibrado é o resultado da qualidade das relações travadas neste ambiente. Portanto, o grau
de envolvimento com a escola, seja por parte do professor, ou por parte do aluno, constitui um
preditor da qualidade de ensino no ambiente escolar e tanto o grau de engajamento acadêmico dos
alunos, por um lado, quanto o distanciamento da instituição, por outro, esta diretamente ligada ao
contexto ao qual eles estão envolvidos.

COMBINING A SEL PROGRAM WITH A SOCIAL ADJUSTMENT PROGRAM IN
MIDDLE SCHOOL TRANSITION: RESULTS OF SEVEN YEARS OF INTERVENTION

Vitor Alexandre Belo de Moura Pereira Coelho

This study aimed to analyze the combined impact of two programs, one designed to impact upon
school adjustment at the academic, social and behavioral levels and the other a social and emotional
learning program. The programs were applied both in a rural and urban settings in the year before
and after the transition from elementary to middle school, a crucial transition in the Portuguese
educational system. Participants in this study were 1126 4th grade students, as well as 51 teachers.
52% of the student sample were boys. Students took part in two weekly programs (usually applied
one after the other with a 2 to 3 week pause) spawning two school years. The program’s length was
12 sessions for the social and emotional learning program and 21 sessions for the school adjustment
program (6 of them taking place in the 5th year). Assessment was carried out in 4 separate moments
of the 4th and 5th grade, with psychometric instruments and school evaluation sheets. Results
showed decreased levels of school failure and absenteeism, academic and behavioral school stress.
Participation in both program also prevented a decrease usually registered in self-esteem and social
self-concept during these transitions. These results attest to the programs’ efficacy and warrant
further expansion of the Program in other, more diverse, settings.
Keywords: middle school transition; school adjustment; social and emotional learning.

DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ALUNOS DA EJA NO SEU PROCESSO DE
APRENDIZAGEM

João Roberto de Souza Silva

O presente trabalho tem como objetivo discutir as dificuldades encontradas por alunos da EJA
(Escola de Jovens Adultos) no seu processo de aprendizagem. Para isso foram feitas entrevistas
semi dirigidas individuais com 11 alunos com faixa etária entre 18 e 50 anos e que tenham
ingressado há pelo menos dois meses na EJA. Para analise das entrevistas optou-se pela técnica de
analise de conteúdo, a partir foram criadas algumas categorias de analise. No comportamento de
estudar foi observado a presença de sentimentos de culpabilização pelo fracasso pessoal quando
estes alunos não alcançam o desempenho desejado, fato este recorrente na prática educacional, uma
vez que este é resultado do próprio sistema educacional. Em relação à conduta dos professores, os
alunos percebem que estes tem menor tempo para passar os conteúdos, de modo que é fundamental
que o professor considere o contexto sócio-cultural em que os alunos estão inseridos. A maior
dificuldade dos frequentadores da EJA é conciliação entre o trabalho e o estudo, uma vez que por
condições econômicas, o trabalho tende a ser priorizado, marginalizando ou até negligenciando a
educação no âmbito escolar, tanto na idade escolar como no EJA.
Palavras-chave: psicologia escolar; educação de jovens e adultos; educação.

ESTRATÉGIAS DAS FAMÍLIAS COM UM FILHO QUE APRESENTA DIFICULDADE
DE APRENDIZAGEM

Celia Ratusniak

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as estratégias que a família utiliza para lidar com um
filho que apresenta dificuldade de aprendizagem. A partir dos estudos foucaultianos, buscou-se
compreender como a figura do filho com dificuldade escolar se constrói a partir do discurso
pedagógico sobre o não aprender, produzido pela escola, e reproduzido pela família. Para isso,
procurou-se sair do foco da criança ou família como responsáveis pela não aprendizagem,
entendendo que existem múltiplos fatores que determinam essa situação. A metodologia utilizada
foi a pesquisa participante. Os sujeitos de pesquisa foram pais que possuem filhos que se
encontravam na situação de dificuldade de aprendizagem, que foram encaminhados para a Clínica
Escola de Psicologia. Esses encaminhamentos têm como objetivo a normalização, ou seja,
enquadrar as crianças na figura do aluno que aprende. Inicialmente, os pais se sentiam responsáveis
pela situação ou responsabilizavam seus filhos por não aprender. As problematizações realizadas
nos encontros fizeram com que as famílias e a pesquisadora construíssem outras explicações,
levando os pais a suspeitarem da individualização dos problemas de aprendizagem e a procurarem a
escola para discutir a sua organização e o ensino oferecido aos seus filhos.
Palavras-chave: famílias; escola; dificuldades de aprendizagem.

"FAZER COMPARTILHADO": AS POTENCIALIDADE DE UM TRABALHO
INTERDISCIPLINAR ENTRE A PSICOLOGIA E A PEDAGOGIA

Simone Poletto
Jéssica Gil Schossler
Andressa Andrioli da Rocha

Esta comunicação busca explorar as potencialidades do trabalho interdisciplinar realizado no
Programa de Educação e Ação Social - EDUCAS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - São
Leopoldo/RS), cujo objetivo é prestar atendimento especializado à crianças e jovens, bem como
suas escolas e famílias, buscando qualificar os seus processos de ensino-aprendizagem. Este
trabalho é pensado e realizado pela parceria entre as áreas da psicologia, pedagogia e demais
licenciaturas. A riqueza da interdisciplinaridade foi vivenciada durante o segundo semestre de 2014
durante a coordenação de um grupo formado por três meninas e dois meninos de 10 a 12 anos, que
cursavam o 3º e o 4º anos do ensino fundamental. Valendo-se da interdisciplinaridade como
instrumento para a compreensão dos diversos processos que cercam os alunos marcados como não
aprendentes e/ou deficientes e a partir das demandas e desejos de cada um dos integrantes, foi
desenvolvido um projeto que trazia a arte como possibilidade de promover deslocamentos na
aprendizagem. As atividades buscavam ampliar o repertório de possibilidades do aprender
vivenciadas pelos jovens, bem como trabalhar questões emocionais e familiares que estivessem
relacionadas. Outra demanda foi compreender a relação que cada jovem estabelecia com o
aprender, e como esta influenciava sua vida escolar. Foram possibilitadas vivências de criação
envolvendo diversas manifestações artísticas (música, cinema, pintura, escultura, etc.), a partir das
quais foram trabalhadas a escrita e a leitura, atividades que frequentemente causam resistência entre
os jovens, que chegam ao Educas marcados como aqueles que “não sabem”. Ao trabalharmos essas
habilidades a partir da arte produzida no grupo, que já estava carregada de significado (como por
exemplo autorretratos, um curta-metragem, a pintura de um mural) foi possível produzir um sentido
para a leitura e a escrita. O trabalho interdisciplinar sempre é um desafio, por agregar fazeres e
teorias diferentes, mas este “fazer compartilhado”, é potente justamente por agregar saberes tão
diferentes, mas indissociáveis na produção de aprendizado. Ao compor um trabalho interdisciplinar,
a riqueza de cada uma das áreas é intensificada, e o fazer compartilhado ganha um significado
dentro do grupo e no dia a dia do trabalho com os jovens. Acreditamos que nesse processo é
fundamental a reflexão e a crítica constante da nossa prática, buscando sempre ir além do que já é
conhecido, confortável. A parceria entre as duas áreas permitiu-nos avaliar o processo de
aprendizagem de cada jovem a partir de um olhar mais abrangente, entendendo que a aprendizagem
é um processo complexo, que perpassa diversos aspectos do sujeito (social, intelectual, emocional,
orgânico, etc.), e que exige uma pluralidade de olhares.

FUNCIONAMENTO ESCOLAR: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO NORTE DO
BRASIL

Taísa de Lima Vianna
Iracema Neno Cecilio Tada

Durante a disciplina de Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem I e II tivemos a
oportunidade de conhecer o cotidiano escolar. As observações realizadas em uma escola estadual de
ensino fundamental e médio, em uma capital da região norte do Brasil, tiveram o intuito de auxiliar
o entendimento da queixa apresentada pela escola, que percebe o aluno como o responsável pelo
seu fracasso escolar. A metodologia utilizada consistiu em ir à escola uma vez por semana no
período de um mês para a realização de observações e entrevistas não estruturadas. Foram
entrevistados o coordenador, a vice-coordenadora, a psicopedagoga e uma professora da instituição.
Também foram coletados e analisados os dados escolares da turma do 6º ano do ensino
fundamental, por meio do acesso ao histórico escolar dos alunos, tendo em vista que estes foram
apontados como detentores do maior índice de fracasso escolar. A transição do 5º para o 6º ano
pode gerar dificuldades de adaptação e de aprendizado, pois os alunos que antes tinham apenas um
ou dois professores passam a ter que lidar com um número maior tanto de professores como de
disciplinas, o que pode acarretar em dificuldades do acompanhamento do conteúdo. Concluiu-se,
nestas observações, que esse processo de produção é constituído em diferentes campos de força e
não apenas em uma única esfera, tornando-se necessária a discussão e reflexão da problematização
das questões trazidas pelos professores, psicopedagoga e diretoria da escola acerca desta
estigmatização do aluno como único responsável pelo seu insucesso escolar, o que faz verificar a
existência de uma pluralidade de atores envolvidos nesta classificação.
Palavras-chave: fracasso escolar; estigma; processo de produção.

HISTÓRICO DE DESLIGAMENTOS DO ENSINO SUPERIOR POR BAIXO
COEFICIENTE DE PROGRESSÃO

Hanna Cotrim Broncher
Sergio Antonio da Silva Leite

O objetivo desta pesquisa foi identificar a analisar os fatores que determinaram que estudantes de
graduação fossem desligados de seus cursos em função do baixo coeficiente de progressão. Os
dados foram coletados a partir de entrevistas recorrentes realizadas com quatro sujeitos, que
passaram por processos de desligamento da universidade por baixo coeficiente de progressão. As
verbalizações dos sujeitos foram transcritas e organizadas em núcleos e subnúcleos temáticos, a
partir dos quais foram construídas as respectivas histórias dos sujeitos, em relação aos fatores que
determinaram o processo de desligamento do curso. Os dados sugerem que o processo de
desligamento é multideterminado. No entanto, foi possível identificar alguns fatores comuns em
todas as histórias analisadas: 1) falta de conhecimentos pré-requisitos necessários para iniciar
algumas disciplinas do curso e ausência de mecanismos pedagógicos e institucionais que suprissem
tais lacunas; 2) práticas pedagógicas inadequadas adotadas por professores em sala de aula, com
relação a objetivos, conteúdos, atividades, avaliação, relação professor/aluno, etc, produzindo uma
condição de grande desmotivação nos sujeitos, já no primeiro semestre; 3) falta de um processo
adequado de acolhimento aos alunos ingressantes, seja por parte da faculdade, dos professores e dos
próprios estudantes veteranos; 4) comportamento dos ingressantes no primeiro semestre, diante de
uma nova situação de que exigia grandes mudanças e formas de adaptação, nem sempre percebidas
pelos sujeitos; 5) estrutura curricular dos cursos, marcada pela grande quantidade de disciplinas e
conteúdos a serem apropriados por semestre; 6) ausência de orientação e monitoramento adequados
que atendessem efetivamente as dificuldades acadêmicas dos alunos. Tais resultados são discutidas
em termos de possíveis políticas institucionais a serem implementadas pela universidade. As bases
teóricas da pesquisa centraram-se nas ideias de Vygotsky, Wallon e das pesquisas do Grupo do
Afeto da FE/Unicamp.
Palavras-chave: mediação pedagógica; afetividade; fracasso escolar; ensino superior.

MAL-ENTENDIDOS NA ESCOLA – ANÁLISE EM CLASSE PRÉ-ESCOLAR DO
QUÉBEC

Leticia Raboud M. de Andrade
O presente trabalho foi realizado no quadro do projeto de doutorado de Marielle Purdy, “O papel
dos rituais escolares e a manutenção dos mal-entendidos na pré-escola”, orientado pela professora
Maryvonne Merri na Universidade do Québec em Montréal – UQAM. Considerando o complexo
processo de entrada da criança na pré-escola, onde a mesma deve adotar um novo papel social, o de
aluno, bem como compreender as expectativas da instituição escolar, são organizados rituais para
ajudá-la a enfrentar esta tarefa (o calendário, a chamada). No entanto, alguns alunos equivocam-se
seguidamente diante das expectativas institucionais, vivenciando mal-entendidos (Bonnéry, 2007;
Bautier, 2006). Um estudo interessado pela representação de jovens crianças sobre as expectativas
da escola mostra que grande parte dentre elas parece não compreender as atribuições de seu papel a
serem seguidas (Purdy & Merri, a ser publicado). Estas crianças compreendem apenas as
expectativas comportamentais do papel de aluno (levantar a mão para falar, escutar os outros, ficar
quieto), em detrimento das expectativas cognitivas. Realizou-se uma análise qualitativa dos gestos
didáticos do educador de uma turma de pré-escola de Montreal (Quebec) a fim de verificar o
impacto destes sobre os mal-entendidos das crianças quanto ao papel de aluno. Analisaram-se
registros videográficos de interações periódicas entre uma educadora e seus alunos, bem como a
transcrição destes momentos. Da análise emergiram cinco categorias de mal-entendidos que
enfatizaram a importância atribuída, pela educadora, ao desempenho e à participação em sala mais
do que à aquisição de saberes. Todavia, não seria a pré-escola o lugar privilegiado na construção
dos primeiros saberes essenciais para o percurso escolar? Levanta-se a possibilidade de uma coconstrução entre educador e aluno das dificuldades escolares. Os mal-entendidos podem causar
“micro-abandonos” silenciosos que passam despercebidos (Bautier, 2003), sua reprodução ao longo
do tempo pode levar, mais tarde, à evasão escolar.
Palavras-chave: mal-entendidos; pré-escola; papel do aluno.
O presente estudo foi realizado em contexto de intercâmbio acadêmico pelo programa do governo
federal, Ciências sem Fronteiras, processo 244653/2012-7.

MOTIVOS PELOS QUAIS A CRIANÇA NÃO-APRENDE-NA-ESCOLA: UM ESTUDO DE
CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA

Bruna Mares Terra Candido

Esse trabalho é parte da dissertação de mestrado intitulada Não-aprender-na-escola: a busca pelo
diagnóstico nos (des)encontros entre saúde e educação. O recorte realizado buscou investigar, a
partir de relatos de professores, os motivos que justificam as dificuldades de escolarização da
criança na escola. A análise desse estudo está fundamentada na Psicologia Histórico-Cultural e esse
trabalho se caracteriza como um estudo de caso em uma escola pública municipal, cuja grande
parcela de seus alunos é de origem indígena. Realizamos uma pesquisa de campo a partir de
entrevistas semiestruturadas, individuais e em grupos, com professores e gestores da escola. A
discussão foi organizada em duas temáticas principais: (a) dificuldade que a criança apresenta em
sala de aula e (b) por que as crianças não aprendem. No primeiro tema, discutimos sobre a
dificuldade em ler e escrever e o quanto a escrita organiza o pensamento e é mediada por uma
significação social; também discutimos sobre a retenção da informação e o quanto um
conhecimento carregado de histórias facilita a memorização. No segundo tema, dentre os porquês
da criança não-aprender apareceram (1) fatores da própria criança, como falta de motivação para o
estudo, desnutrição e fatores emocionais, como a depressão; (2) relação entre família-criança, como
a falta de ajuda na verificação das tarefas e falta de regra e disciplina; (3) relação famíliacomunidade-escola, como a violência do bairro e o tráfico de drogas; e, por último (4) relação
professor-estudante, tendo o vínculo como elemento facilitador na relação entre ensino e
aprendizagem. Discutimos que o elemento de destaque para explicar a não-aprendizagem do
estudante é a desmotivação, perpassando todas as relações apontadas e entendida como algo natural
no estudante e em sua família, estando implícita a ideia de que a família indígena não compreende a
relevância da escola formal e acaba por não incentivar seus filhos. Almejamos a produção de
sentidos na aprendizagem para que os motivos pelo aprender sejam constituídos na relação com o
estudante. Além disso, é importante que a escola reconheça sua população e que continue trazendo
a cultura da comunidade para dentro da escola, como possibilidade de construir tanto no estudante,
quanto em sua família, o sentimento de pertencer a ela.

O JOGO INFLUENCIA O DESENVOLVIMENTO E O COMPORTAMENTO DE
ALUNOS?

Silvia Nara Siqueira Pinheiro

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa do tipo intervenção, no método genético
experimental, que embasou a tese de doutorado em educação da autora. Tal pesquisa objetivou
investigar se o jogo com regras explícitas influencia o desenvolvimento das funções psicológicas
superiores (FPS) em alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, com história de fracasso
escolar. O trabalho ancorou-se na perspectiva histórico-cultural. Os alunos foram dois meninos e
uma menina do 3º e o 4° ano com idade entre 9 e 11 anos de Escola Pública/RS. A intervenção foi
por meio dos jogos de memória, cara a cara e damas. Em todos os encontros, realizou-se a mediação
entre os sujeitos e o jogo, atuando na ZDP dos primeiros. A mediação consistiu: em repetir as falas
das crianças, traduzir e questionar suas jogadas, procurando fazer com que eles tomassem
consciência sobre seu modo de jogar e, consequentemente, pudessem autorregular seu
comportamento; fornecer modelos de raciocínio; incentivá-las a imitar as jogadas da pesquisadora e
apoiá-las nas jogadas. Os instrumentos utilizados para avaliar os efeitos da intervenção foram
entrevistas semi-estruturadas com a família, professores e alunos, boletim escolar, observação e
avaliação assistida dos testes WISC III e TDE junto aos alunos. As análises dos dados foram
microgenética e temática. Os resultados demonstram que a aprendizagem, ocorrida nas
intervenções, promoveu o desenvolvimento das FPS refletindo no desempenho escolar dos alunos,
ou seja, os alunos foram aprovados para a série seguinte. Outra conseqüência das intervenções, por
meio de jogos com regras, foi a influência nos processos mentais relacionados ao conhecimento de
si mesmo e a formação de subjetividades, modificando o comportamento dos sujeitos. Conclui-se
que o jogo com regras explícitas constitui-se em um caminho para desnaturalizar o fracasso escolar.
Palavras-chave: jogo; fracasso escolar; psicologia histórico-cultural.

POSSIBILIDADES DE SUPERAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

Vânia Aparecida Calado

O presente trabalho consiste no relato de uma experiência de estágio que se deu no âmbito da
disciplina Estágio básico em Psicologia e Processos Educativos. Essa experiência de estágio foi
ancorada na abordagem crítica em Psicologia Escolar, ocorreu em uma escola estadual de Natal/RN
e teve como objetivo a realização de um diagnóstico situacional da escola, seguido de uma análise
crítica com vistas a propor uma intervenção junto à referida instituição, especialmente, a turma do
terceiro ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que foi indicada pela escola com a queixa
inicial de desmotivação e apatia. Na inserção do grupo na escola, identificou-se uma realidade
complexa, permeada por um conjunto de fatores de ordem macro e micropolítica que
desencadeavam um eminente quadro de produção do fracasso escolar, responsável por gerar
sofrimento em alunos e professores. Tratava-se de uma problemática muito além do que foi
apontado pela escola, que envolvia desde a precarização do sistema educacional até fatores mais
localizados como didática autoritária e mecanicista, clientela heterogênea marcadamente composta
por alunos provenientes de contextos de vulnerabilidade e relações conflituosas com a consequente
fragilidade dos vínculos. Diante deste cenário, foram desenvolvidas intervenções com a turma do
terceiro ano a partir de dinâmicas que possibilitassem o fortalecimento dos vínculos e a
ressignificação do processo de ensino-aprendizagem, ressaltando a importância deste para a vida em
sociedade, bem como explorando as potencialidades de cada um na perspectiva de construção de
uma nova relação com a professora e com os conteúdos apresentados. Ao final do estágio, notamos
algumas mudanças, que embora pequenas, sugerem que é possível encontrar caminhos que
otimizem o processo de ensino-aprendizagem, bem como a teia de relações estabelecidas em torno
dele, sem que para isso se utilize de métodos autoritários, repressivos e descontextualizados.
Acreditar e explorar as potencialidades de cada ser humano em sintonia com a luta por enfrentar os
problemas no contexto mais amplos, pode ser o caminho para tornar a escola mais humana e efetiva
na sua missão de educar.

REPENSANDO O FRACASSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO
PSICOLÓGICA

Maria Laura de Oliveira Couto
Silvia Nara Siqueira Pinheiro

Este trabalho ancora-se na Psicologia Histórico-Cultural, nas idéias de Vygotsky e Elkonin.
Trabalha com os conceitos de mediação, internalização, funções psicológicas superiores (FPS),
aprendizagem, desenvolvimento, zona de desenvolvimento proximal (ZDP) e jogo com regras.
Objetiva repensar a avaliação e a intervenção psicológica em crianças que possuam história de
fracasso escolar; investigar se a avaliação assistida gera desenvolvimento das FPS e se o jogo com
regras em uma intervenção individualizada influencia o desenvolvimento das FPS e modifica o
aprendizado escolar. A pesquisa é qualitativa. Os instrumentos utilizados foram entrevistas
semiestruturadas com a família, questionário com professores e junto aos alunos o Teste de
Desempenho Escolar (TDE). A intervenção utilizou os jogos de memória e cara a cara. A análise
dos resultados foi temática e microgenética. Foi baseada em intervenções realizadas com dois
alunos, do sexo masculino de 9 e 10 anos que estavam cursando o 3º ano do Ensino Fundamental de
Escola Pública/RS com história de fracasso escolar. Na avaliação assistida inicial por meio do TDE
constatou-se que ambos participantes apresentavam muitas dificuldades na aritmética, na escrita e
na leitura. Percebeu-se avanços durante o próprio processo inicial de avaliação e na avaliação final.
Na intervenção, inicialmente explicava-se as regras do jogo para as crianças e em seguida jogava-se
uma partida sem possibilitar apoio, procurando identificar o nível de desenvolvimento real (NDR).
Nas partidas seguintes era realizada a mediação por parte dos acadêmicos. Percebeu-se ao final que
os alunos obtiveram êxito nos jogos, indicando que ocorreram mudanças no desenvolvimento das
FPS. A pesquisa encontra-se em andamento, contudo, algumas inferências podem ser realizadas
como o fato de que ao atuar na ZDP dos alunos, na avaliação e na intervenção por meio de jogos, tal
atuação gerou mudanças no desenvolvimento.
Palavras-chave: fracasso escolar; avaliação; intervenção; psicologia histórico-cultural.

REPETIÇÃO NA APRENDIZAGEM PARA ALÉM DA MECANIZAÇÃO: ESTRATÉGIA
DE COMBATE AO FRACASSO

Beatriz Sancovschi

Será que a repetição é um mal a ser evitado no processo de ensino-aprendizagem? Ou será que em
função de uma compreensão restrita da repetição, acabamos deixando de lado algo que poderia
potencializar esse processo? Para R.Sennett (2009) a educação moderna, ao evitar o aprendizado
repetitivo, impede que as crianças modulem suas práticas. A partir destas questões e inspirada por
Sennett, proponho neste trabalho uma reflexão acerca da repetição na aprendizagem como
estratégia de combate aos problemas de aprendizagem e ao fracasso escolar. Em função do impacto
das abordagens associacionistas no estudo da aprendizagem e nas práticas pedagógicas, a repetição
tem sido concebida apenas como repetição mecânica (do mesmo). No entanto, a repetição comporta
como potência a produção da diferença (Deleuze, 2006). Esta pode e será pensada com o auxilio de
J.Piaget (1970) e de F.Varela (2003, Varela, Thompson e Rosch, 2003). O argumento é que a
repetição como repetição diferenciada possibilita a corporificação do conhecimento, isto é uma
aprendizagem plena, que pressupõe a experiência, portanto não mecânica. Neste sentido a repetição
da diferença poderia ser uma estratégia de combate aos problemas de aprendizagem e ao fracasso
escolar, sendo necessário enfrentar o desafio de pensar como passamos de uma repetição a outra.
Este trabalho utiliza a revisão bibliográfica como metodologia e deriva da pesquisa “Diferenças
entre o comportamento automático e conhecimento corporificado: a repetição em questão”,
desenvolvida no IP/UFRJ.
Palavra-chave: aprendizagem; repetição; problemas de aprendizagem; fracasso escolar.

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO “NÃO APRENDER”: REPERCUSSÕES NA PRÁTICA
DOCENTE

Artur Bruno Fonseca de Oliveira

Na contemporaneidade, permanece latente uma demanda, advinda do trabalho docente: a
incapacidade de lidar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Não há somente carência de
material, objetiva, mas também uma carência subjetiva. Falta, aos docentes, a capacidade de
ressignificar suas práticas e apresentar uma conduta transformadora e libertadora. O trabalho visa,
então, investigar como sentidos e significados acerca do “não aprender” dos alunos são construídos
ao longo da vida do professor, desde a infância, passando pela escolha do ramo de trabalho, até a
formação acadêmica e continuada do profissional, e como refletem em sua prática em sala de aula.
A carência subjetiva está intrinsecamente relacionada com a incapacidade de gerar reflexões e
fomentar a constituição de subsídios que auxiliem esses profissionais a lidarem com as
problemáticas que perpassam seu trabalho, tais como as dificuldades de aprendizagem. Está
relacionada também com os sentidos e significados construídos, desde a infância, quando eram
alunos, acerca da aprendizagem. Quando não consegue colocar em movimento os sentidos
relacionados ao aprender, o docente acaba ficando fragilizado e cristalizado, o que corrobora para a
manutenção do “fracasso escolar” abrindo espaço para uma desresponsabilização e,
consequentemente, para práticas patologizantes e medicalizadoras. Essa “incapacitância”, por sua
vez, gera sofrimento psíquico nos professores e abala sua saúde mental. O trabalho se constitui de
uma revisão bibliográfica, etapa preliminar a uma pesquisa-ação a ser desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) em parceria com
o Laboratório de Subjetividade e Saúde Mental (LADES) da referida Universidade. Está ancorado
na perspectiva Histórico-Cultural da Psicologia, a qual dá subsídios para uma discussão crítica da
constituição do “ser sujeito”, bem como do processo de aprendizagem humano, questões relevantes
para a presente pesquisa. O trabalho é financiado pela Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP).
Palavras-chave: aprendizagem; trabalho docente; fracasso escolar; psicologia histórico-cultural.

HISTÓRIA DA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL

A SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR EM PORTUGAL

Walter Mariano de Faria Silva Neto

Com o objetivo de conhecer a formação dos psicólogos escolares em Portugal, foram entrevistadas
seis psicólogas, sendo uma do Serviço Público do Emprego, duas professoras universitárias que
supervisionam estágio, duas psicólogas da rede e uma conselheira da Ordem dos Psicólogos de
Portugal. A formação de psicólogos escolares em Portugal ocorre por meio da realização de estágio
na área, no nível da graduação, com a supervisão de um professor das Faculdades de Psicologia ou
por meio do trabalho de campo, no caso do estagiário desenvolver suas atividades na escola sob
supervisão direta do psicólogo. Em ambos os casos, o estagiário é acompanhado pelo supervisor e
sua tarefa diz respeito à observação e acesso aos instrumentos, aprimorando seu trabalho nos
diversos contextos da escola, visando sua autonomia. Com relação ao delineamento das atividades,
no início do ano, o supervisor participa de reunião de firmamento de contrato de trabalho, realizada
nas Faculdades, na qual são discutidos o Plano de Trabalho do estagiário, bem como estabelecidas
as necessidades de acompanhamento; ocorre uma reunião no meio e uma no final, para avaliação e
fechamento das notas, sendo que a distribuição dos estagiários nas escolas é da responsabilidade
logística do Ministério, de acordo com as vagas nas direções regionais. A orientação científicopedagógica é de responsabilidade dos supervisores, à medida que surgem os casos que demandem
tal necessidade. As dificuldades apontadas pelas psicólogas referem-se às mudanças ocorridas na
contratação dos psicólogos, à formação em serviço e ao número de agrupamentos sob
responsabilidade de cada psicólogo. Para além do processo descrito, são apresentadas reflexões
enquadradas na literatura revista, bem como implicações para a formação de psicólogos no âmbito
da supervisão do estágio.
Palavras-chave: supervisão de estágio; psicologia escolar; atuação do psicólogo escolar; formação
do psicólogo escolar.
Financiamento: CAPES (PDSE - BEX: 0615/13-7).

APLICAÇÕES DA PSICOLOGIA À EDUCAÇÃO NA HISTÓRIA DA ESCOLARIZAÇÃO
BRASILEIRA

Rafael Pinheiral Ferreira

O objetivo do presente trabalho consiste em um levantamento teórico sobre a evolução da aplicação
das práticas psicológicas à educação em três momentos da história da psicologia no Brasil,
observando o desenvolvimento dos ideais educacionais brasileiros à medida em que práticas
psicológicas ganhavam força na sociedade. O primeiro momento consiste na Primeira República
(1889-1930), onde as primeiras ideias psicológicas chegam ao Brasil, analisando as teorias de
Manoel Bomfim (1868-1932) e Alberto Torres (1865-1917). Fortemente influenciados pelo
funcionalismo, tais autores acreditavam que a educação era um fato natural no processo de
formação psicológica dos indivíduos, conferindo-lhea os meios para atingir e realizar as
contingências do viver humano. A psicologia assim era uma forma de elevar o desenvolvimento dos
indivíduos, e sua aplicação na educação ampliaria o ajustamento dos mesmos à sociedade. O
segundo momento corresponde ao estabelecimento da Psicologia como profissão no Brasil, na
década de 60, por meio da teoria de Dante Moreira Leite (1927-1976). Tal autor desenvolceu teses
sobre a personalidade, enfatizando sua multideterminação, aonde a vida social estaria intimamente
ligada à individualidade, uma afetando a outra. Dando forte ênfase às relações interpessoais, o autor
acreditava que a coordenação entre tais relações possibilitaria a formação de bons indivíduos, aptos
a formar uma sociedade estruturada. A educação seria o caminho para a formação destes, e a
psicologia possibilitaria a compreensão dos efeitos da educação na personalidade dos indivíduos. O
terceiro momento consiste nas modernas teorias sobre a psicologia escolar, vistas por meio das
teorias de Patto e Kupfer, com a concepção da mesma como um espaço para circulação de
discursos, movimentando intersecções com a pedagogia, atuando a fim de tornar o organismo
escolar mais saudável a todos os inseridos no ambiente da escola. A psicologia escolar e seus
pressupostos evoluiram, assim, em conjunto com a sociedade brasileira e a ciência psicológica.
Palavras-chave: historia; psicologia; sociedade.

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL AO ENSINO:
RELAÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA

Flávia da Silva Ferreira Asbahr
Juliana Campregher Pasqualini

Este curso discutirá o ensino sob a ótica da teoria histórico-cultural. Segundo esta concepção, a
escola é um dos espaços privilegiados de humanização e tem, como especificidade, garantir que os
estudantes, desde a mais tenra idade, apropriem-se das formas mais desenvolvidas de consciência
social. Nesse sentido, a entrada na escola traz profundas transformações ao desenvolvimento
infantil. Porém, contraditoriamente, vemos uma grande quantidade de publicações na área da
psicologia e da educação com enfoque na aprendizagem como se esta fosse intrínseca às
capacidades da criança, fazendo com que a escola e a atividade de aprendizagem fiquem em
segundo plano. A escola e o professor perdem sua função nesse processo de psicologização da
educação. Neste cenário, debateremos o papel do ensino levando em conta uma das teses centrais da
obra de Vigotski: “o bom ensino promove o desenvolvimento”. Nosso foco será, portanto, discutir o
que ensinar e como ensinar buscando trazer contribuições da psicologia histórico-cultural à
atividade pedagógica. Teremos como referências a análise acercada educação infantil e sua
implicação no desenvolvimento humano, bem como o exame do ensino fundamental e seu papel na
formação do pensamento teórico. Sobre a educação infantil, defende-se a tese de que o professor
não pode ser compreendido como alguém que apenas estimula e acompanha o desenvolvimento da
criança: sua tarefa envolve a transmissão das conquistas histórico-culturais do gênero humano,
mediante a organização da atividade infantil e explicitação dos traços da atividade humana
objetivada nos instrumentos da cultura, orientadas pela finalidade de promoção do desenvolvimento
omnilateral da criança pequena. No caso do ensino fundamental, analisaremos o desenvolvimento
da atividade de estudo e do pensamento teórico.Discorreremos especificamente sobre o conteúdo da
atividade de estudo, sua estrutura e a formação do pensamento teórico como resultado das tarefas e
ações de estudo. Entende-se que o conteúdo fundamental da atividade em foco são os
conhecimentos teóricos e apresentamos como este se forma tendo como mediação a atividade de
ensino do professor. A escola, na perspectiva teórica adotada, deve organizar o ensino de maneira a
promover o desenvolvimento dos estudantes, especialmente no que diz respeito à formação do
pensamento conceitual já que os conceitos científicos são a referência básica do processo de ensino
e condição necessária para a formação do pensamento teórico. Discute-se, assim, a relação entre os
conceitos espontâneos e científicos e o papel do ensino escolar na constituição do pensamento
teórico. Conteúdo: Relação desenvolvimento e aprendizagem na teoria histórico-cultural; o papel do
ensino no desenvolvimento humano; principais contribuições da teoria histórico-cultural à
organização do ensino.

ENSINO DE PSICOLOGIA PARA PROFESSORES NA PERSPECTIVA DE NOEMY DA
SILVEIRA RUDOLFER

Catarina Medeiros do Livramento Barreto

Nesta pesquisa pretende-se caracterizar os enunciados sobre a psicologia e a educação presentes em
livros e textos da autoria de Noemy da Silveira Rudolfer. Trata-se de pesquisa de natureza
bibliográfica, que toma como fontes primárias o livro Introdução à psicologia educacional (1938) e
textos selecionados da autora sobre a psicologia educacional, dentre os quais: Critérios em uso na
moderna psicologia (1956). A partir da leitura de trabalhos selecionados de Noemy Silveira
Rudolfer sobre a psicologia educacional e do estudo de livros e artigos acadêmicos sobre a história
dessa disciplina no Brasil, busca-se contribuir para a compreensão do modo como a matéria era
ensinada aos futuros professores da Escola Normal Caetano de Campos, a qual foi incorporada à
Universidade de São Paulo em 1935, passando a ser designada como Instituto Caetano de Campos.
Noemy da Silveira Rudolfer foi assistente de Lourenço Filho na Escola Normal Caetano de Campos
e posteriormente tornou-se sua colega na Escola Normal Padre Anchieta. Em 1932, a educadora
assumiu a cátedra de Psicologia Educacional e o Laboratório da mesma disciplina na Escola Normal
Caetano de Campos, a convite de Lourenço Filho, e permaneceu na instituição como professora da
disciplina até o ano de 1954. Para ampliar seus estudos, em 1929, foi à Universidade de Colúmbia
nos Estados Unidos para estudar no Teacher’s College, no qual tomou contato com as obras de
Dewey, Kilpatrick e Walker, tendo mais tarde contribuído para a sua divulgação no Brasil.
Elaborou um estudo sobre a história da psicologia que se tornou referência para o ensino da
disciplina nos cursos de formação docente. Considerava essencial a participação ativa dos
estudantes nos trabalhos da Universidade. Em 1960, Noemy recebeu o título de Professora Emérita
da Universidade de São Paulo. O resultado parcial da pesquisa compreende a trajetória profissional
de Noemy, destacando sua atuação como professora da disciplina Psicologia Educacional.
Palavras-chave: Noemy da Silveira Rudolfer; manuais de ensino; formação de professores;
psicologia e educação; história da educação.

ESCOLA, EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA: CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE A PARTIR DA
PRODUÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO DA ANPED

Solange Aparecida da Rosa

Neste trabalho analisa-se as relações entre a Educação e a Psicologia, a partir da produção do Grupo
de Trabalho Psicologia da Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (ANPEd) – GT 20, mais especificamente, os trabalhos apresentados na forma de
comunicações no período entre 2000 e 2013, em diálogo com os resultados de uma análise da
produção do Grupo de Trabalho Educação Fundamental – GT 13, da mesma associação. As análises
foram realizadas a partir das contribuições do materialismo histórico dialético, da psicologia
histórico cultural e da pedagogia histórico crítica. Constatou-se: críticas ao “psicologismo” em
Educação; importantes contribuições da psicologia à educação escolar; e que as contribuições da
Psicologia à Educação tendem a serem, cada vez mais, excluídas das produções das pós-graduações
em Educação que discutem a Educação Fundamental, fenômeno que pode vir a ter efeitos negativos
significativos para a educação escolar. Se algumas abordagens psicológicas produzem
conhecimentos alinhados com a ideologia dominante e reduzem a complexidade dos fenômenos
psicológicos aos aspectos intrapsíquicos, naturalizando-os, os conhecimentos produzidos por outras
abordagens, além de fazerem a crítica às concepções psicológicas naturalizantes e ao sistema social
vigente, colocam-se na perspectiva de contribuir para a emancipação humana. Sendo a educação um
processo mediador entre o indivíduo e a sociedade, concorda-se com Duarte (1996) quando este
afirma que um processo pedagógico que tenha como finalidade contribuir para humanização e para
a elevação da consciência em si à consciência para si, não pode se efetivar sem a mediação de uma
teoria na qual a formação do indivíduo seja concebida enquanto um processo essencialmente
histórico e social. Destaca-se que tal teoria já foi elaborada no âmbito da Psicologia.
Palavras-chave: escola; educação; psicologia.

EUGENIA: IDÉIAS QUE NÃO DEIXAM DE EXISTIR

Melline Ortega Faggion
Maria Lucia Boarini

Palavras-chave: eugenismo; educação eugênica; história; escola As idéias eugênicas começaram a
circular no Brasil em torno de 1918 e representaram ressonâncias do pensamento europeu do século
XIX. Visavam à melhoria da espécie humana e o progresso social através de medidas que evitassem
a degeneração moral e genética do homem. Os eugenistas viam na herança genética a explicação
para as problemáticas sociais. A moral, a conduta, o cuidado e a responsabilização do indivíduo
sobre escolhas como cônjuge, reprodução, enfermidades, etc. eram da alçada da educação eugênica
que colaboraria para a melhora da sociedade. De acordo com o ideário eugenista, os costumes, a
personalidade, tendências e comportamentos eram inatos, além de confiarem à família a educação e
orientação dos filhos. Assim, a educação escolar era subsídio enquanto que o melhoramento
genético, que se faria por meio da educação eugênica, a melhor alternativa. Aparentemente a
educação escolar era e ainda é considerada ferramenta chave no que diz respeito à transformação e
melhoria do homem e da sociedade, apesar de que, em nossa avaliação, o ideário da eugenia ainda
se mantém vivo. Sendo assim, esse trabalho reuniu resultados e discussões de duas iniciações
científicas- financiadas pela Fundação Araucária do Paraná e pelo CNPq, respectivamente-. A
primeira realizou entrevistas com acadêmicos de graduação e demonstrou a presença de aspectos
eugênicos na política de planejamento familiar. Já a segunda, através de levantamento bibliográfico
e comparativo, estudou a influência do movimento eugênico dos países ibéricos no Brasil. Foi
possível perceber, através da história, que ainda que exista um discurso sobre o poder transformador
da educação escolar, vemos, de maneira velada, aspectos eugênicos permeando a prática
educacional, principalmente quando nos referimos ao fracasso escolar, que quase sempre são
explicados pela ordem do biológico, econômico ou do familiar. Isso nos leva a pensar quanto de
eugenia ainda há no discurso e na prática educacional.

HISTÓRIA 24 ANOS DA ABRAPEE: O QUE NOS CONTAM OS CONPES

Deborah Rosária Barbosa
Carmem Silvia Rotondano Taverna
Walter Mariano de Faria Silva Neto
Raquel Souza Lobo Guzzo

Esta comunicação oral apresentará resultados da pesquisa realizada sobre a história da Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) desde sua criação em 1990 até 2014. O
estudo analisou diferentes fontes historiográficas para recuperar a criação da Associação, tais como:
a) documentos escritos da ABRAPEE como atas de diretoria, Estatuto e documento legal de
criação; b) produções da Associação tais como: Boletins Informativos, as Revistas e os Anais do
Congresso de Psicologia Escolar (CONPEs) e entrevistas relatadas na Revista dos fundadores da
Associação. Essa apresentação refere-se especificamente sobre a história dos CONPEs desde a
primeira edição em 1991 e última em 2013. Desde que foi criada, a ABRAPEE tem como objetivo
realizar eventos para aglutinar os psicólogos em torno da temática da Psicologia Educacional e
Escolar, e nesse estudo, ao conhecer a história dos CONPEs verificamos que os eventos foram
crescendo ao longo dos anos sendo que o primeiro teve 467 participantes e o último 1138. Além
disso, por sempre ser realizado em uma cidade, observa-se a tentativa da Associação de levar a
diferentes partes do país o evento que já teve edições realizadas nas seguintes cidades: Valinhos
(SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB), Itajaí (SC), Salvador (BA), Curitiba
(PR), São Paulo (SP), Maringá (PR) e Uberlândia (MG). Com os resultados desse estudo podemos
dizer que os CONPEs têm cumprido seu objetivo que é reunir profissionais da área e contribuir para
o processo de enriquecimento da mesma. A qualidade dos congressos, bem como o número de
participantes e trabalhos inscritos vão crescendo de forma acentuada ao longo dos anos. Também é
possível, através desse estudo, verificar as diferentes gestões e suas principais contribuições para a
atualidade da ABRAPEE.
Palavras-chave: Congressos de Psicologia Escolar (CONPEs); ABRAPEE; história da psicologia
escolar.
Financiamento: CNPq

HISTÓRIA E ATUAÇÃO DO PEDAGOGIUM, O MUSEU PEDAGÓGICO BRASILEIRO

Rafael Pinheiral Ferreira

O presente trabalho objetiva uma reflexão sobre a história, atuação e, sobretudo, a importância do
Pedagogium, instituição educacional que funcionou no Estado do Rio de Janeiro entre os anos de
1890 e 1919, tendo como função ser um centro nacional de controle e coordenação das atividades
pedagógicas do país, divulgando trabalhos científicos e construindo conhecimento nos primeiros
anos da República brasileira. Os museus pedagógicos tiveram muita importância na Europa e
América do Norte até o início do século XX, tanto que eram considerados atrasados em termos
educacionais os países que não possuíam uma instituição desse molde. Destacavam-se nesse cenário
os museus dos Estados Unidos, Canadá e Japão. O modelo americano, do Bureau of Education, era
o principal deles. A ideia da criação do museu pedagógico brasileiro surgiu em 1882, em virtude da
reforma do ensino realizada por Rodolfo Dantas, tendo como base o parecer do projeto de ensino
primário de Rui Barbosa, ainda hoje um dos principais projetos no campo da educação no Brasil, e
cuja principal proposta eta a de ser um centro para impulsionar reformas e melhoras no ensino
nacional, dando ênfase principalmente ao ensino nas escolas normais, agindo como um centro
nacional de controle e coordenação de toda atividade pedagógica realizada em território nacional.
No Pedagogium também foi fundado o primeiro laboratório de psicologia experimental do Brasil,
um lugar aonde se discutiria, na prática, novas formas de ensino com produção de conhecimento.
Extinto em 1919, seus princípios foram reformulados e, em 1937, é criado o Instituto Nacional de
Pedagogia (INEP), com as funções de organizar a documentação relativa à história e ao estado atual
das doutrinas e técnicas pedagógicas, e manter intercâmbio com outras instituições naconais e
internacionais, dentre outras atribuições, retomando os projetos iniciados pelo Pedagogium,
pioneiro nad aplicações da psicologia à educação.
Palavras-chave: Pedagogium; educação; projetos.

MANOEL BOMFIM: PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DA
NACIONALIDADE BRASILEIRA

Rafael Pinheiral Ferreira

O presente trabalho vida apresentar e destacar a importância da teoria psicológica e educacional de
Manoel Bomfim (1868-1932), médico e cientista social sergipano que, no período de transição entre
o Império e a primeira República, desenvolveu longos estudos sobre a formação da nacionalidade
brasileira e a importância do desenvolvimento de sistemas educacionais voltados para as
necessidades e a cultura da população, se valendo para isso dos ideais psicológicos que começavam
a ganhar força no Brasil, vindas sobretudo dos Estados Unidos. Com forte influência do
funcionalismo e da teoria de Charles Darwin, acreditava que para a formação de uma nacionalidade
era necessária uma educação voltada para o trabalho, a fim de que os indivíduos pudessem se inserir
e produzir dentro da sociedade em que vivem, ajustando-se a ela de forma produtiva. Para Bomfim,
havia uma missão a ser cumprida pelos intelectuais de sua época: lutar pelo projeto da educação
como redenção nacional, onde sua implementação seria capaz de garantir uma mudança na
sociedade brasileira, o que contribuiria para definir condições indispensáveis para se pensar o Brasil
como uma nação. Defendendo que a instrução popular era a condição para o progresso humano, a
como função conduzir ao progresso da sociedade. Tinha grande interesse na educação infantil, pois
seria ela quem daria às crianças as condições de desenvolverem sua inteligência e se tornarem as
criaturas morais, prontas para o trabalho e com o sentimento de nação bem desenvolvidos. Bomfim
nos apresentou a imagem de um ser humano constituído historicamente, com a educação
interferindo de algum modo nos dispositivos hereditários, onde o espírito seria a consciência em
função social, como um reflexo ativo de tudo o que ocorre na trama social. Um dos primeiros
teóricos a usar conceitos psicológicos na educação, desenvolvendo uma extensa teoria de grande
relevância na formação da psicologia escolar no Brasil.
Palavras-chave: Manoel Bomfim; psicologia; educação; história.

MEDINDO O QUE NÃO SE CONHECE: A RECEPÇÃO DOS TESTES DE
INTELIGÊNCIA

César Rota Júnior

No contexto das reformas educacionais mineiras na década de 1920, propostas em uma agenda de
modernização e urbanização do país, o intuito de modernizar a educação foi orientado pela inserção
de práticas e técnicas de caráter científico. Assim, alguns instrumentos de mensuração de
inteligência foram utilizados, com o objetivo de avaliar as capacidades intelectuais das crianças,
especialmente no contexto educacional. O presente trabalho é parte de pesquisa de doutorado acerca
da circulação dos testes de inteligência no contexto escolar brasileiro, nas primeiras décadas do
século XX, a partir da experiência da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte.
Trata-se de pesquisa de caráter historiográfico, essencialmente a partir de fontes primárias,
buscamos descrever os instrumentos utilizados, bem como os condicionantes sociais, econômicos,
políticos e culturais de sua circulação. Com base nos impressos e documentos estudados, tomamos
como argumento central o fato de que a circulação dos testes de inteligência se deu, no Brasil, de
forma semelhante ao ocorrido em outros países, ou seja, com primazia aos testes de inteligência
sobre as próprias teorias da inteligência. Tomamos aqui o Brasil como um importante exemplo de
como o uso inicial dos testes é que deu margem ao início das discussões teórico-científicas sobre o
que é a inteligência, e não o contrário. Com isso, queremos dizer que a circulação dos testes de
inteligência ocorreu de forma pragmática, de que a preocupação central das primeiras experiências
de mensuração da inteligência era seu uso prático, bem com as vantagens que iriam advir desse uso,
sem questionamentos formais se os testes desenvolvidos mensuravam, de fato, a inteligência. Isso
parece ter ocorrido, no Brasil e em outros países, sobretudo nas três primeiras décadas do século
XX, e apenas a partir dos anos 1930 começam a surgir tentativas formais de avaliação dos testes.
Palavras-chave: história da psicologia escolar; testes de inteligência; recepção; circulação.
Financiamento: CAPES e FAPEMIG

QUESTÕES DE MÉTODO NA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Herculano Ricardo Campos

Parte-se da apresentação de características epistemológicas presentesnos modelos de produção de
conhecimento da Grécia Clássica, da Escolástica e da Modernidade, para fundamentar uma crítica à
perspectiva gnosiológica como é proposto na ciência moderna e o método de pesquisa nela
pressuposto. Em contraposição a tal modelo amplamente difundido apresenta-se a perspectiva
ontológica de produção de conhecimento, em decorrência da qual uma outra postura metodológica é
adotada. Entende-se que a ênfase de Vigotski às questões do método decorre da adoção dos
fundamentos ontológicos e da compreensão das implicações de tal perspectiva sobre a produção de
conhecimento. Essa perspectiva é adotada por diversos teóricos que atuam no campo da Psicologia
histórico-cultural, em face do que se faz necessário discutir o fazer pesquisa nesse campo.
Conteúdo: -O conhecimento na Grécia Clássica -O conhecimento na Idade Média -O conhecimento
na Modernidade -Elementos para uma crítica à perspectiva gnosiológica da ciência moderna -A
perspectiva ontológica de produção do conhecimento -O método na Psicologia histórico-cultural

RECEPÇÃO DOS TESTES DE INTELIGÊNCIA E TESTES PEDAGÓGICOS EM MINAS
GERAIS (1920/1930)

César Rota Júnior

A utilização de testes de inteligência nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, no contexto
escolar, tinham por objetivo prover ao processo educativo um caráter científico, que por sua vez
mirava o progresso do país. Assim, alguns instrumentos de mensuração de inteligência foram
utilizados, com o objetivo de avaliar as capacidades intelectuais das crianças, no contexto das
reformas escolanovistas. O presente trabalho é parte de pesquisa de doutorado acerca da circulação
dos testes de inteligência no contexto escolar brasileiro, nas primeiras décadas do século XX, a
partir da experiência da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte. Trata-se de
pesquisa de caráter historiográfico, essencialmente a partir de fontes primárias, buscamos descrever
os instrumentos utilizados, bem como os condicionantes sociais, econômicos, políticos e culturais
de sua circulação. Com base nos impressos e documentos estudados, tem sido possível perceber que
não apenas testes de inteligência foram utilizados, mas os também chamados testes pedagógicos.
Assim, os testes psicológicos de inteligência eram utilizados com vistas à homogeneização das salas
de aula, a partir de uma lógica experimental, e os testes pedagógicos, que buscavam quantificar o
aprendizado das crianças na escola, tinham seus resultados tomados como referência dessa
eficiência. Em outras palavras, dotar o processo ensino-aprendizagem de um caráter científico
significava, a partir de uma lógica positivista de ciência, demonstrar a eficiência das reformas
empreendidas pelo Estado. Em relação à Escola de Aperfeiçoamento, tem sido possível levantar
informações acerca dos testes utilizados em Minas Gerais, tanto testes estrangeiros, sobretudo
estadunidenses e franceses, como outros desenvolvidos pelo Laboratório de Psicologia da própria
escola.
Palavras-chave: história da psicologia escolar; testes de inteligência; recepção; circulação.
Financiamento: CAPES e FAPEMIG

SCHOOL PSYCHOLOGY IN PORTUGAL: RESULTS FROM THE PSYCHOLOGISTS
CENSUS

Vitor Alexandre Belo de Moura Pereira Coelho

The aim of this study was to describe the professional situation of educational psychologists in
Portugal, in order to contribute to establishment of guidelines and to define the professional profile
for school psychologists. A Portuguese version of the International School Survey (Jimerson and
the ISPA , 2002) was applied first by itself and later as a part of a general census applied to all
Portuguese psychologists. Overall, 1616 school psychologists participated in this study, of which
89% were female and presented an average of 11 years of experience. Information was gathered
regarding student per psychologist ratio, both in the public and private sector, as well as most
common and favorite task, number of internal and external obstacles to professional practice.
Additionally data from the Institute for Employment and Professional Training was gathered. The
results show that a high percentage of school psychologists (38%) are presently not working in the
field and that there are many different work placements with different tasks and contractual
obligations for school psychologists. Psychologists who work in Educational settings come mainly
from School as well as Clinical and Health university training. On average school psychologists
have longer professional practice than the rest of psychologists As a whole the results gathered
allow for the characterization of the profession of school psychologists in Portugal, as well as to
place in context along other countries where the instrument has been applied. These results will be a
base to develop guideline for professional practice and to negotiate with national authorities.
Keywords: school psychology in Portugal; professional development; psychologists training.

TOWARDS UNDERSTANDING SCHOOL PSYCHOLOGY IN INTERNATIONAL
SCHOOLS

Shane Jimerson
Aaron D. Haddock

Introduction International schools are an increasingly important component of the global education
system. Some international schools employ school psychologists, however, the extent and nature of
school psychology’s presence in international schools is currently not well understood. This poster
provides an overview of the international school context, shares information on the extent and
nature of psychological and educational support services in international schools, and offers insights
into the unique needs of globally mobile students and families. Theresearch results reported in this
poster make an important and unique contribution to a criticallacuna in the research literature on
school psychology around the world. Methods Data is currently being collected via an online survey
from school psychologists and educational professionals with experience in international schools.
Data collection is robust and ongoing (N = 30). Respondents have provided information about
international schools around the world. Results Research results thus far significantly enhance our
understanding of the extent and nature of psychological and academic support services in
international schools, including information on the types of support services provided in
international schools; the unique challenges faced by students and professionals in international
schools; how international schools assess and provide support for students with additional academic
or socioemotional needs when a school psychologist is not on staff;the professional positions school
psychologists hold in international schools;and the typical ratio between the number of students and
one school psychologist. Discussion ISPA is committed to supporting students, school
psychologists, and educational professionals in the international schools context. ISPA’s School
Psychology in International Schools interest group has furthered this effort in important ways,
including creating an online forum, researching and disseminating information on school
psychology in international schools,advocating for the profession and students in international
schools,and promoting greater inclusion of all students in international schools.

TRAJETÓRIA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA PSICOLOGIA ESCOLAR NA UNIR:
LIMITES E POSSIBILIDADES

Maria Ivonete Barbosa Tamboril
Marli Lucia Tonatto Zibetti
Juracy Machado Pacífico

A proposta de trabalho trata da experiência do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
(MAPSI), da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com foco em sua trajetória e produção
científica relacionada a área escolar. Este Programa, criado em 2009, encontra-se em sua 5ª seleção
e trabalha com o objetivo central de oferecer subsídios teórico-metodológicos que possibilitem a
formação de profissionais para o exercício da docência em nível superior e da pesquisa científica no
campo da Psicologia, de forma a contribuir para a construção do conhecimento na área e, ao mesmo
tempo, responder às demandas da realidade da Região Norte. Trata-se de uma experiência exitosa
fruto de políticas de fomento à formação de pesquisadores e pesquisadoras para além dos grandes
centros econômicos do país e que tem se mostrado relevante uma vez que os egressos do programa
compõem atualmente os quadros docentes de aproximadamente quinze instituições de formação de
psicólogos e outros profissionais, principalmente, nos estados de Rondônia e Acre. Também
descreve e analisa as dissertações defendidas no âmbito da linha 1 do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia (MAPSI), intitulada “Psicologia Escolar e Processos Educativos” que tem como
objetivo estudar e analisar a estrutura e a dinâmica dos processos que constituem as instituições
escolares e educacionais na perspectiva da Psicologia. A análise toma como critérios as temáticas
abordadas, seus enfoques teórico-metodológicos e as lacunas que o campo enfrenta. Os resultados
indicam uma ênfase nos processos de escolarização, pesquisados sob a ótica da abordagem
qualitativa, com enfoque teórico na psicologia crítica. Identifica como lacunas a realização de
investigações dos processos educativos em âmbitos não escolares, analisados considerando-se a
cultura local, além da diversificação dos enfoques teóricos.
Palavras-chave: psicologia escolar; produção científica; processos educativos.

LEITURA E ESCRITA

A HABILIDADE EM CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E A ESTRATÉGIA DE
INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Flávia Renata Alves da Silva

Com o início da alfabetização, as crianças são solicitadas a prestarem atenção à fala, analisando-a
em seus diversos segmentos, a saber, palavras e componentes das frases, sílabas e fonemas; nesse
momento, elas devem ser ensinadas sobre os nomes das letras do alfabeto e seus sons
correspondentes para desenvolverem a habilidade de leitura e escrita; essa capacidade de análise e
manipulação da linguagem oral é a habilidade em consciência fonológica se desenvolvendo numa
relação recíproca com a aprendizagem da linguagem escrita, sendo esta essencial para a
aprendizagem do princípio do sistema alfabético e importante para o aperfeiçoamento da linguagem
escrita em nível de escrita ortográfico. Foi objetivo deste estudo, construir e aplicar um programa de
intervenção para o desenvolvimento da Habilidade em Consciência Fonológica em situação de sala
de aula. Método: Numa primeira etapa do estudo participaram 8 alunos do curso de graduação em
Pedagogia da universidade Nove de Julho (UNINOVE) na construção do de um programa de
intervenção em consciência fonológica na situação de sala de aula. Na aplicação do programa
participaram do estudo 56 anos do primeiro no do ensino fundamental, com idade entre seis e sete
anos. Inicialmente os 56 alunos foram avaliados: através de uma tarefa de escrita de palavras (
ditado de dez palavras) e tarefas de consciência fonológica (rimas, aliterações, silabas, palavras) e
consciência fonêmica, estes fazem parte de duas turmas, a primeira turma A com 30 alunos e a
segunda turma B com 26 alunos (grupo controle). O programa foi aplicado apenas na turma A
(grupo experimental) com 30 alunos, durante primeiro bimestre com intervenções da pesquisadora
com 1 hora diária. Resultados: Com relação ao grupo experimental inicialmente 90% das crianças
apresentavam estar numa fase pré silábica, enquanto que no grupo controle 85 % dos alunos
apresentavam uma hipótese pré silábica da escrita. Ao final da aplicação da intervenção em
consciência fonológica em situação de sala de aula, as crianças foram novamente testadas com as
tarefas escrita e a consciência fonológica. No grupo experimental 70% das crianças mostraram
avanços na construção da escrita, mostrando uma hipóteses silábico alfabética ou alfabética, 20%
das crianças estavam numa hipótese silábica, e 10% ainda permaneceram nas hipóteses pré silábica,
90% apresentaram avanços nas tarefas de consciência fonológica, mostrando mais dificuldade nas
tarefas de consciência fonêmica. As crianças do grupo controle ao final do período também foram
testadas, e 40% apresentaram uma escrita com características silábicas alfabéticas ou alfabéticas.
40% numa hipótese silábica e 20% ainda apresentaram uma hipótese pré silábica da escrita, 50 %
da crianças mostraram avanços na habilidade em consciência fonológica, mostrando também
dificuldades nas tarefas de consciência fonêmica. Estes resultados nos mostram que o programa de
intervenção em consciência fonológica em situação de sala de aula favoreceu o grupo experimental
no processo de construção da linguagem escrita.
Palavras-chave: intervenção; consciência fonológica; aprendizagem da leitura e escrita;
consciência fonológica na sala de aula.
Fonte de financiamento: Universidade Nove de Julho - projeto de Iniciação cientifica.

A MEDIAÇÃO AFETIVA DA FAMÍLIA QUE FREQUENTA BIBLIOTECA NA
CONSTITUIÇÃO DO LEITOR

Sue Ellen Lorenti Higa
Sergio Antonio da Silva Leite

Muito se discute sobre a importância da leitura nas últimas décadas, sendo que várias pesquisas
demonstram o crítico cenário do país. A última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (Instituto
Pró-livro) indica um contexto pouco animador e revela que a família, que em outros momentos foi
destacada como importante mediadora no processo de constituição do leitor, deixa de assumir a
liderança enquanto tal. Na mesma pesquisa, os dados indicam que 75%dos entrevistados nunca
frequentam uma biblioteca e 33% deles dizem que nada os faria frequentar. Neste contexto, que
revela a frágil situação da leitura no país, quais medidas tomar para alterar este quadro?Como
aproximar as crianças dos livros e revitalizar as bibliotecas, tornando-as atraentes?E, afinal, quais
são as práticas, que contribuem para o sucesso neste processo de constituição do leitor? Com o
objetivo de contribuir com o debate, a presente pesquisa, de metodologia qualitativa, buscou
identificar as práticas de leitura de famílias que participam de uma Biblioteca Municipal do interior
do Estado de São Paulo, descrevendo e analisando a mediação das mesmas no processo de
aproximação da criança com a leitura. Por meio de entrevistas recorrentes e observação de suas
práticas na biblioteca, buscou-se compreender como as referidas famílias se envolveram com leitura
e as ações que desenvolvem com a intenção de criar vínculos afetivos positivos entre a criança e os
livros. A pesquisa está embasada na abordagem da psicologia histórico-cultural, apoiando-se em
Vygotsky e Wallon para a compreensão do desenvolvimento humano em uma perspectiva monista e
em autores como Certeau, Chartier, Bakhtin que fornecem subsídios teóricos em relação às
concepções de leitura. Os resultados da pesquisa indicam que a mediação dos pais e funcionários da
biblioteca, o livre acesso aos livros, as leituras frequentes e a participação constante na biblioteca
contribuem para aproximação afetiva das crianças com a leitura.
Palavras-chave: leitura; família; mediação; afetividade; biblioteca.

ALFABETIZAÇÃO: O IMPACTO DO ENSINO GUIADO POR INSTRUÇÕES
FONOLÓGICAS NA APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA

Marialice Hóss Rocha
Maria Regina Maluf

A alfabetização é a etapa mais importante do início da escolarização, uma vez que todas as
aprendizagens posteriores dependem da aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita. Com a
contribuição da Ciência da Leitura, especificamente na área da Psicologia Cognitiva, hoje sabemos
que para aprender ler e escrever num sistema de escrita alfabética é necessário compreender que
este sistema é constituído de letras (grafemas) que representam sons (fonemas) e que, de acordo
com suas regras de combinação, esses sinais gráficos formam palavras escritas que representam os
sons da fala. Neste sentido, estudos anteriores demonstram que o desempenho em linguagem escrita
está relacionado ao desenvolvimento de consciência fonológica (habilidade de reflexão e
manipulação dos sons da fala). Foi objetivo da pesquisa verificar os efeitos de uma intervenção, que
consistiu em um conjunto de atividades de linguagem escrita com foco no desenvolvimento da
consciência fonológica, em um grupo de crianças do 2º ano do Ensino Fundamental I de uma escola
pública da Grande São Paulo. A pesquisa foi realizada em duas etapas, sendo que cada etapa teve
três fases: pré-teste, intervenção e pós-teste. Foram aplicadas provas de linguagem escrita e
consciência fonológica no início e ao final das intervenções, sendo que na Etapa 1 participaram 23
crianças e na Etapa 2 participaram cinco crianças que apresentaram menor desempenho em
linguagem escrita ao final da Etapa 1. O resultado das provas e as análises estatísticas demonstram
que a intervenção foi benéfica e que a mesma promoveu aprendizagem da linguagem escrita, bem
como o desenvolvimento da consciência fonológica. Tais resultados sugerem que a aprendizagem
da linguagem escrita ocorre concomitantemente ao desenvolvimento das habilidades fonológicas
Palavras-chave: consciência fonológica; linguagem escrita; alfabetização.

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS: EXPERIÊNCIA COM TRABALHADORES
TERCEIRIZADOS DO CAMPUS ARARAS DA UFSCAR

Fernanda Vilhena Mafra Bazon
Daniele Lozano

A inserção do indivíduo no mundo da escrita pode ser considerada imprescindível para a atuação
como cidadão participante em nossa sociedade. Apesar dos esforços políticos e sociais no que tange
à universalização do acesso à educação no Brasil, ainda vivemos situações de exclusão da sociedade
letrada, na qual em meio à comunidade universitária, por exemplo, podemos conviver com
trabalhadores que sequer distinguem as letras de seu nome. Desta forma, este projeto objetivou
oportunizar espaço de alfabetização para trabalhadores da UFSCar - Araras, bem como investigar o
sentido e significado da escrita para os mesmos. Tratou-se de pesquisa participante desenvolvida no
período de um ano e meio com três trabalhadores que frequentaram o Projeto de Alfabetização de
Jovens e Adultos desenvolvido na UFSCar – Araras. A pesquisa contou com o acompanhamento
das aulas deste projeto bem como com entrevistas semiestruturadas que focaram o registro dos
sentidos e significados atribuídos pelos trabalhadores a língua escrita. A partir do convívio com os
participantes e das entrevistas foi evidenciada a situação de exclusão e marginalização decorrente
do analfabetismo, fato este já demonstrado em diversos estudos. Verificamos também o preconceito
e resistência existentes no bojo das relações institucionais, que pode levar à sentimentos de
vergonha, culpa e distanciamento, já que os participantes da pesquisa relataram que eram por vezes
menosprezados por seus colegas e superiores por participarem do projeto, encontrando dificuldades
de transporte para as aulas e desconfiança por as frequentarem em período de trabalho. Foi possível
identificar que a inserção no mundo escrito traz mudanças significativas no cotidiano dos
indivíduos, desde o simples ato de entrar em um ônibus sabendo o seu destino até o de ser
autônomo para ir às compras ou assinar seu próprio nome. A significação proveniente do ato de
assinar pode passar despercebido em nossa sociedade letrada, mas ficou claro que para estes
trabalhadores esta habilidade ia além de um gesto mecânico, sendo uma marca de sua
independência e identidade.
Palavras-chave: escrita; educação de jovens e adultos; significação.

ALFABETIZAÇÃO E PSICOLOGIA FRENTE ÀS CONQUISTAS CIENTÍFICAS E ÀS
POLÍTICAS PÚBLICAS

Maria Regina Maluf

Nas sociedades democráticas o acesso à linguagem escrita é garantido a todos na legislação, mas
nem sempre na prática. Muitos são os obstáculos, sobretudo nos países de economia menos
desenvolvida, como é o caso do Brasil e demais países da América Latina, nos quais o índice de
analfabetismo é ainda alto superando os 10% da população. Com certa frequência garante-se escola
para todos, porém para uma expressiva parte da população essas escolas não ultrapassam o limiar da
qualidade, chegando a gerar os analfabetos escolarizados, cidadãos que acederam à escola e dela
saíram sem saber ler e escrever com competência. A alfabetização, que por mais de um século vem
atraindo a atenção dos educadores, pode ser vista como a questão mais ideologizada nos sistemas
educacionais, dada sua importância para a formação do pensamento e decorrências. Mais
recentemente a neurociência e a psicologia cognitiva geraram evidênciassobre os mecanismos
cerebrais envolvidos na atividade da leitura e em sua aquisição. O conhecimento desses
mecanismos está na base da Ciência da Leitura, que se apresenta com enorme potencial para
subsidiar práticas de ensino da linguagem escrita, eficientes e apropriadas para garantir a
aprendizagem. Alguns princípios e fases de aprendizagem vêm sendo testados em diferentes línguas
cuja escrita é alfabética e assim constituem a base científica da alfabetização, ou seja, do processo
por meio do qual os indivíduos aprendem a ler e a escrever, passando por diferentes fases de
aquisição e uso do sistema alfabético de escrita (uma invenção histórica da humanidade), até
chegarem a ser leitores e escritores proficientes.A importância da alfabetização para a vida em
sociedade exige dos responsáveis pelas políticas públicas, governo e estado, o conhecimento dos
avanços científicos e a explicitação das bases em que se fundamentam para avaliar seus resultados e
garantir o ensino eficiente da escrita nas escolas.

APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA: PRÁTICAS DOCENTES E SUPORTE
PSICOPEDAGÓGICO

Keilla Rebeka Simões de Oliveira

A aprendizagem da linguagem escrita corresponde ao domínio de um sistema particular de símbolos
e signos, que se constitui num ponto crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança. Nesta
direção, o presente trabalho objetivou conhecer as possíveis dificuldades encontradas para o ensino
da escrita pelos professores das turmas da Pré-escola II e do 1° ano do Ensino Fundamental, da
cidade de João Pessoa/PB, e o suporte pedagógico disponibilizado pela escola. Participaram do
estudo sete professoras, sendo três de escolas públicas e quatro de uma escola particular, as quais
responderam a uma entrevista semiestruturada, registrada por meio de um gravador de voz. As
respostas das professoras às entrevistas foram transcritas literalmente, e posteriormente analisadas.
Os resultados da análise das entrevistas permitiram identificar que as dificuldades encontradas pelas
professoras para o ensino foram atribuídas aos próprios estudantes (coordenação motora, demora
para escrever) e/ou sua família (falta de assistência). As respostas das professoras acerca das
dificuldades encontradas indicam a necessidade do reconhecimento de que as crianças passam por
um processo revolucionário de desenvolvimento da linguagem escrita e que descontinuidades são
esperadas ao longo desse processo. Acerca do suporte pedagógico, as professoras relataram o
assessoramento pelos profissionais da coordenação e da supervisão. É importante referir que não foi
mencionada nas entrevistadas a figura do psicólogo escolar como um profissional que pode fornecer
suporte psicopedagógico ao professor no que se refere à promoção do desenvolvimento infantil.
Ressalta-se, frente a essa questão, a importância do psicólogo escolar no sentido de favorecer a
ressignificação de concepções e práticas sobre a escrita. Defende-se nesse trabalho a relevância da
criação de estratégias de intervenção do(a) psicólogo(a) escolar frente às demandas relativas ao
ensino e aprendizagem da escrita, atuando como mediador desse processo.
Palavras-chave: linguagem escrita; suporte psicopedagógico; psicólogo escolar e educacional.

APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: UM
ESTUDO COM CRIANÇAS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Flávia Renata Alves da Silva

Com o desenvolvimento da linguagem oral e com o início da alfabetização, as crianças são
solicitadas a prestarem atenção à fala analisando-a em seus diversos segmentos, essa capacidade de
análise e manipulação da linguagem oral é a habilidade metalinguística em Consciência Fonológica
se desenvolvendo numa relação recíproca com a aprendizagem da linguagem escrita. Foi objetivo
deste estudo verificar como se apresenta a relação entre aprendizagem da escrita e consciência
fonológica em um grupo de crianças do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da cidade de
São Paulo, que atende crianças provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Método: o estudo foi realizado em duas etapas: na primeira participaram 140 alunos, sendo 74
meninos e 66 meninas, com idades variando entre 9 e 12 anos; na segunda participaram dois
subgrupos, sendo um constituído por 20 alunos com bom desempenho e outro por 20 alunos com
mau desempenho na linguagem escrita. Para a coleta de dados foram utilizados: um ditado com 60
(TEP) palavras e provas para avaliação da consciência fonológica. Os resultados da tarefa de escrita
(TEP) demonstraram uma escrita considerada precária para alunos do 5º ano do ensino
fundamental: apenas 31.76% palavras foram escritas em um nível ortográfico, 37.42% apresentaram
erros que não ferem a fonologia, sugerindo o não conhecimento das regras ortográficas de escrita, e
30.82% com violações da fonologia, demonstrando o não domínio do princípio alfabético. Em
relação à avaliação da habilidade em Consciência Fonológica, verificada nos dois grupos
selecionados dentre os 140 participantes, sendo os (G1) 20 melhores escritores e os (G2) 20 piores
escritores, foi possível verificar que a habilidade em Consciência Fonológica está relacionada ao
desenvolvimento da linguagem escrita. Estes resultados confirmaram a hipótese inicial de que os
alunos com a escrita desenvolvida também apresentariam a Consciência Fonológica desenvolvida, e
que os alunos com dificuldade na escrita apresentariam a consciência Fonológica pouco
desenvolvida.
Palavras-chave: consciência fonológica; aprendizagem da linguagem escrita; alfabetização; ensino
fundamental.
Fonte de financiamento: Secretária Estadual de Educação de São Paulo. PUC/SP.

COMPREENSÃO DE TEXTO DE BIOLOGIA POR INGRESSANTES EM UM CURSO DE
PSICOLOGIA

Elza Maria Tavares Silva

A leitura, quando bem feita, é o principal caminho para se ter acesso ao conhecimento dentro de
uma universidade. Este estudo foi proposto com o objetivo de analisar o desempenho em
compreensão em ingressantes no curso de Psicologia, turno diurno de uma universidade particular
da Grande São Paulo. O texto para leitura e compreensão foi “Estudo de gene de linguagem reforça
teoria da separação entre homens e chimpanzés” Disponível em:http://www.uol.com.br/noticias,
estruturado com 11 questões (abertas) mais questionário informativo. Participaram 55 alunos
ingressantes de Psicologia, 44 (80%) do gênero feminino e 11 (20%) do masculino. As idades
variaram entre 17 e 51 anos, predominando a faixa etária entre 17 e 20 anos (65,5%), seguida de 21
e 24 anos (14,5%). Desses alunos 80,3% estudaram no período matutino, 87% estudaram em
escolas públicas, 65,5% cursaram o Ensino Médio, 18% Ensino Médio e Técnico, 12,5% somente
Ensino Técnico e 3,5% concluíram curso Superior. Hábitos de estudos: 7,2% estudavam
diariamente, 34,4% uma ou duas vezes por semana, 36,4% somente antes da prova e 22% não
estudavam. Frequência à Biblioteca 18,2%=regularmente, 51%=esporadicamente, 23,6%=nunca e
7,2%=não havia biblioteca na escola. Leituras relacionadas com os temas/assuntos das aulas,
23,6%= sempre faziam as leituras indicadas, 32,7%=não havia indicações de leituras, 3,6%= não lia
e 40%=faziam leituras sem indicações. Elaborou-se uma tabela de notas para análise da
compreensão: MB (muito baixa de 0 a 2,5) com 1 sujeito=1,8%; B (baixa de 3 a 5) com 7
sujeitos=13,21%; M (mediana de 5,5 a 7,5) com 27 sujeitos=50,94% e A (alto de 8 a 10) com 18%.
Apesar de a compreensão ter ficado em sua maioria na Mediana, detectou-se que ainda há
problemas quanto à compreensão de leitura, porém podem ser sanados sugerindo-se programas que
viabilizem o desenvolvimento das habilidades e competências gerais em leitura com ênfase no
discurso científico.
Palavras-chave: avaliação psicoeducacional; ensino universitário; entendimento textual.

COMPREENSÃO LEITORA LITERAL E INFERENCIAL: UM ESTUDO COM ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Maria José dos Santos
Sylvia Domingos Barrera

A Psicologia Cognitiva concebe a leitura como uma atividade cognitiva complexa, envolvendo o
processamento de informações gráficas em informações linguísticas, com o objetivo de
compreender o significado de um texto escrito. A compreensão da leitura de um texto envolve
quatro componentes: compreensão literal (recuperação da informação explícita no texto e sua
função é o reconhecimento e lembrança de detalhes); inferencial (refere-se às conjecturas e
hipóteses levantadas pelo leitor a partir das informações explicitadas no texto e suas experiências
pessoais); crítica (contempla juízo de critério realidade/fantasia acerca dos personagens, e
compreende também a resposta emocional que o texto produz no leitor) e a compreensão
reorganizadora (capacidade do leitor em dar uma nova organização às ideias e informações
apresentadas no texto). No processo de leitura e compreensão eficientes o leitor precisa recuperar de
forma eficaz a informação explicitada, fazer inferências e levantar hipóteses a partir das
informações contidas no texto e de suas experiências pessoais e reorganizar as ideias e informações.
O objetivo desta pesquisa foi verificar o desempenho em compreensão leitora literal e inferencial de
36 alunos de 5º ano do ensino fundamental. Após leitura de um texto, os alunos responderam a
questões referentes a informações explícitas (compreensão literal) e implícitas (compreensão
inferencial). Nossos resultados corroboram dados da literatura que indicam desempenho
insuficiente em compreensão leitora da maioria dos alunos no ensino fundamental. A comparação
entre o desempenho em tarefa de compreensão literal e inferencial mostra que os alunos
apresentaram um melhor desempenho nas tarefas de recuperação da informação explícita no texto
(compreensão literal) do que nas tarefas que exigem levantamento de hipóteses e elaboração de
conjecturas. Discute-se a necessidade de práticas pedagógicas que trabalhem de forma explícita e
intencional a competência em leitura, de modo a favorecer uma compreensão mais eficiente o que
promoverá o domínio efetivo dos conhecimentos escolares das diversas disciplinas.
Palavras-chave: compreensão leitora; leitura; psicologia cognitiva.

CONHECIMENTO ORTOGRÁFICO DE ALUNOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE
HABILIDADES DE PRODUÇÃO TEXTUAL

Gislaine Gasparin Nobile
Sylvia Domingos Barrera

Considerando a complexidade da aprendizagem da escrita, tanto no que se refere à aquisição do
sistema alfabético e seus aspectos ortográficos, quanto no que se refere às habilidades de produção
de texto, bem como a permanência de dificuldades, apresentadas por muitas crianças para adquirir
esses conhecimentos, o objetivo desta pesquisa foi verificar a frequência e tipos de erros
ortográficos, cometidos por alunos que possuem alta e baixa habilidade de produção de texto e se
haveria diferenças com relação aos erros ortográficos cometidos em função de diferentes condições
de produção textual. Participaram do estudo 20 alunos do 5º ano de uma escola pública localizada
em Ribeirão Preto – SP. A coleta de dados foi feita por meio da escrita de três produções de texto:
temática livre; escrita a partir de uma sequência de figuras; escrita de história ouvida anteriormente
(reconto). Os dados foram analisados segundo a natureza e frequência dos erros ortográficos
encontrados nas produções de texto e da classificação destas produções em diferentes categorias, de
acordo com o grau de elaboração da estrutura narrativa das mesmas. Análises estatísticas descritivas
e inferenciais permitiram verificar que as crianças cujas produções obtiveram as menores
pontuações, demonstrando textos estruturalmente menos elaborados, tendem a cometer mais erros
ortográficos, independente da situação de produção textual. Além disso, os alunos com baixa
habilidade de produção textual cometem com maior frequência erros mais elementares, enquanto os
que exibem alta habilidade de produção textual cometem com maior frequência erros que envolvem
regras mais complexas e mesmo irregularidades ortográficas. Conclui-se que há relação entre
conhecimento ortográfico e habilidades de produção textual e discute-se a importância de um
ensino que trabalhe o conhecimento explícito das regras ortográficas e o desenvolvimento da
consciência metatextual.
Palavras-chave: conhecimento ortográfico; produção de texto; escrita; habilidades metatextuais.
Agência financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

DIFICULDADES EM ESCRITA E ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL: UMA INTERVENÇÃO
PSICOMOTORA VIA JOGOS DE REGRAS

Valéria Queiroz Furtado

Teóricos da psicomotricidade vêm, ao longo dos tempos, enfocando o desenvolvimento psicomotor
como pré-requisito para as aprendizagens escolares. Eles concordam que, só a partir de certo nível
de organização motora, do domínio do gesto e do instrumento, do esquema corporal, da
lateralização, da estruturação espacial e temporal, da discriminação visual e auditiva, a criança
começará a ler e a escrever. Levando em consideração esses aspectos, a presente pesquisa teve
como objetivo realizar uma intervenção psicomotora em crianças que apresentavam dificuldades na
escrita, com atividades e jogos de regras, enfatizando a estruturação espacial, os aspectos cognitivos
e psicomotores. Participaram da pesquisa 32 sujeitos (16 sujeitos do grupo experimental e 16 do
grupo de controle), entre 9 e 10 anos de idade, que frequentavam o 4º ano do ensino fundamental de
uma escola estadual da cidade de Londrina. Inicialmente, foi realizada a avaliação de 35 sujeitos
com os seguintes instrumentos: avaliação da escrita, elaborada pela pesquisadora; provas de
lateralidade e estruturação, constantes do exame Psicomotor proposto por Oliveira (2013). Os
sujeitos do grupo experimental foram, então, submetidos a um programa de intervenção
psicomotora durante três meses, envolvendo atividades e jogos de regras, de forma individual e em
duplas. Ao final, todos os sujeitos da pesquisa foram reavaliados seguindo a mesma metodologia. A
análise dos dados foi obtida a partir da interpretação das estatísticas descritivas e qualitativas. Os
resultados demonstraram uma melhora significativa no desempenho em escrita e estruturação
espacial das crianças que passaram pelo processo de intervenção, em comparação com as do grupo
controle. De acordo com os resultados da pesquisa, é imprescindível começar a valorizar o
conhecimento a partir de uma vivência corporal.
Palavras-chave: psicomotricidade; escrita, jogos de regras.

DISLEXIA: DESAFIOS DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA

Flávia Renata Alves da Silva

A dislexia do desenvolvimento é um distúrbio que afeta a linguagem e, portanto, a aprendizagem da
leitura e da escrita. Caracteriza-se pela dificuldade na decodificação, compreensão e soletração.
Essas dificuldades fazem da leitura uma experiência sofrida que pode implicar na inabilidade nas
relações grafema/fonema ou na incompreensão do que se lê. O objetivo deste estudo foi o de
verificar o que um grupo de 40 professores sabem sobre dislexia, assim como acreditam que deve
ser a intervenção pedagógica junto ao aluno com dislexia. A metodologia utilizada foi a aplicação
de um questionário aos 40 professores da Educação básica da rede publica de ensino de São Paulo
no primeiro semestre de 2014. Como resultado foi possível verificar que 85% dos professores
sabem o que é dislexia, mas, 87.5% não sabem identificar suas características, 75% dos professores
não sabem o que fazer para auxiliar o processo de aprendizagem desses alunos, 85% relataram que
nunca receberam formação especifica em trabalho sobre o assunto, 90% relataram que não tiveram
nenhuma disciplina na graduação que tratasse sobre o tema, 69% dos professores disseram já ter
tido alunos que acreditavam ser disléxicos, pois não aprendiam de jeito nenhum a ler e a escrever.
Esses resultados nos indicam a necessidade de se pensar em práticas efetivas para a formação do
professor alfabetizador, assim como capacitar este profissional para atender as necessidades
pedagógicas dos alunos com dislexia em sala de aula.
Palavras-chave: aprendizagem da leitura e escrita; dislexia; formação de professores
alfabetizadores.

EFEITOS DE SEGMENTAÇÃO FONÊMICA E SILÁBICA NA APRENDIZAGEM
INICIAL DE PALAVRAS ESCRITAS

Renan de Almeida Sargiani
Maria Regina Maluf

Para que leitores iniciantes armazenem a ortografia das palavras na memória é necessário que
possuam o conhecimento de letras e a capacidade de segmentar palavras em fonemas, isto é, os
menores sons da fala. No entanto, pesquisadores têm perguntado se em línguas como o português
brasileiro, em que as sílabas são unidades muito salientes, as crianças poderiam se beneficiar mais
da capacidade de segmentar sílabas do que fonemas no começo da aprendizagem da linguagem
escrita. Neste estudo, 48 crianças não-leitoras (M = 4 anos e 5 meses) foram selecionadas por seu
conhecimento de letras e habilidades de segmentação fonêmica e silábica. Essas crianças foram
avaliadas em uma tarefa de escolha ortográfica de 10 palavras e logo após foram aleatoriamente
designadas para uma de 3 condições experimentais: ensino de segmentação fonêmica com letras e
gestos articulatórios (LAF), ensino de segmentação fonêmica apenas com letras (AL) e ensino de
segmentação silábica com letras (SIL). Após os treinamentos, as crianças foram instruídas a
memorizar a ortografia das 10 palavras usadas na tarefa de escolha ortográfica e em seguida
realizaram essa tarefa novamente. Os resultados mostraram que ambos os grupos de segmentação
fonêmica (LAF e AL) superaram o grupo SIL em segmentação fonêmica e em precisão ortográfica.
O grupo SIL superou os outros grupos apenas em segmentação silábica. As crianças que sabiam
mais letras superaram as crianças que conheciam poucas letras em todas as medidas e condições.
Estes resultados corroboram achados anteriores sobre a importância do conhecimento de letras e de
segmentação fonêmica no início da aprendizagem da leitura, mesmo em uma língua mais
transparente como o português brasileiro.
Palavras-chave: consciência fonêmica; linguagem escrita; alfabetização.

ENSINO DE LEITURA CRIATIVA E REDAÇÃO DE POESIA PARA ESCOLARES

Carmen Lúcia Hussein

Inicia-se que a leitura criativa e a redação criativa envolvem uma tentativa de ir além da
informação, uma procura de novas ideias e um tratamento produtivo delas. Assim os alunos
criativos usam mais o pensamento divergente do que o convergente. O primeiro deles tende para o
original e o especulativo. O outro tende para o usual e o esperado. Considera-se que a escrita
criativa é apresentada como correlacionada a leitura criativa. E também afirma-se que a leitura
criativa produz estímulos para a criação e que a escrita criativa é produção subsequente. Indica-se
que o ensino de poesia é uma habilidade mais específica da redação criativa, que segue em seu
ensino os mesmos princípios orientadores da redação criativa. Ainda que o uso de poesia possa
levar o escolar a pensar sobre os seus sentimentos, o que leva a gerar ideias que poderiam ser
expressas na escrita de poemas. Apresenta-se o estudo de Bragotto ( 1994 ) que mostra o aumento
de expressão poética e que não houve diferença na qualidade poética para ambos os grupos usados.
Os dados indicam que o programa incentivou mais a forma e que não houve melhoria na qualidade
poética na escrita de poemas. Ainda se necessitaria de programas de ensino mais longos para
esclarecer os dados acima. Sugere-se a questão se é possível ensinar a poesia? E se é possível
ensinar a beleza, a harmonia, a simplicidade, a delicadeza e as questões profundas da vida?.
Evidencia-se a carência de pesquisas sobre o uso de poesia para o ensino de expressão de poemas, o
que indica a necessidade de trabalhos posteriores sobre este tema.
Palavras-chave: ensino de poesia; escrita de poesia; redação criativa.

ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE
PRODUÇÃO

Paulina Mei
Maria José dos Santos

O domínio da escrita de textos narrativos requer conhecimentos linguísticos caracterizados por
relações lógico-semânticas entre funções e atores. Pesquisas indicam diferenças na qualidade
narrativa em função do estímulo oferecido para sua produção. Conforme aponta a literatura, a
habilidade de produzir narrativas não emerge repentinamente, apresenta um desenvolvimento
gradual, cujo percurso é influenciado por vários fatores, dentre os quais, destacam-se: idade;
escolaridade; interações sociais diversas; experiências com textos no ambiente familiar; tipo de
solicitação, ou seja, produção livre, produção a partir de gravuras, de ilustrações de livros infantis,
relatos de fatos ocorridos, reprodução de histórias contadas, entre outros. Há indícios de que as
narrativas apresentam-se com melhor estrutura quando a condição de solicitação faz alusão a um
conflito. Nesta pesquisa, investigamos o desempenho na produção de narrativas de 26 alunos do 5o.
ano do ensino fundamental, sob diferentes condições de produção. Os alunos foram solicitados a
produzirem histórias (um tipo particular de narrativas) nas seguintes condições: (1) tema sem
sugestão de conflito; (2) tema com sugestão de conflito; (3) sequência de figuras compondo uma
história sem sugestão de conflito; (4) sequência de figuras compondo uma história com sugestão de
conflito; (5) figura isolada sem sugestão de conflito e (6) figura isolada com sugestão de conflito.
Resultados preliminares sugerem que, nas condições em que a existência de um conflito é
explicitada, seja pelo tema ou, sobretudo, pelas figuras, as narrativas tendem a ser mais elaboradas.
Algumas crianças, entretanto, mostraram-se menos sensíveis às condições de solicitação,
produzindo boas narrativas, independentemente do estímulo oferecido. Discute-se a possibilidade
de que tais crianças tenham conhecimentos metatextuais mais desenvolvidos, consistindo na
construção e internalização de um esquema narrativo. Tal hipótese tem importantes implicações
pedagógicas e merece ser melhor investigada em futuras pesquisas.

FATORES ASSOCIADOS AO SUCESSO NA APRENDIZAGEM: A COMPREENSÃO
AUTORREGULADA DA LEITURA E A MOTIVAÇÃO PARA LER NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Maria Aparecida Mezzalira Gomes
Evely Boruchovitch

A Psicologia Cognitiva e particularmente a Teoria do Processamento da Informação, defendem a
aprendizagem autorregulada como forma de incrementar a aprendizagem. Da mesma forma, o
desenvolvimento da compreensão autoregulada em leitura promove a leitura proficiente e crítica. O
trabalho psicoeducativo que estimula ao mesmo tempo, a cognição, a metacognição e a motivação
dos educandos faz com que eles sejam protagonistas da própria aprendizagem. Pesquisas mostram
que é possível e valioso ensinar os estudantes a otimizar suas capacidades de aprender mobilizando
os recursos metacognitivos de planejamento, monitoração e regulação do processamento da
informação utilizando estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas, cultivando os
sentimentos positivos ao longo desse processo. O objetivo desse estudo foi explorar as relações
entre motivação para ler e a compreensão leitora em estudantes do Ensino Fundamental.
Participaram 320 estudantes do 3º ao 5º anos do Ensino Fundamental de duas escolas municipais de
Jundiaí, SP, sendo 151 meninos e 169 meninas. Foram utilizados os seguintes instrumentos: a)
questionário informativo com dados demográficos, escolares e preferências e hábitos de leitura; b)
escala de motivação para ler (EML) com quatro subescalas para avaliar a qualidade motivacional de
acordo com a Teoria da Autodeterminação (TAD); c) teste cloze de compreensão; d) notas finais
dos alunos em leitura disponibilizadas pelas escolas. Os dados obtidos foram submetidos à análise
estatística descritiva (média, mediana, desvio padrão) e elaboradas tabelas de frequência das
medidas de posição e de dispersão das variáveis contínuas. Foram também realizadas análises
comparativas (correlação de Spearman,teste de Mann-Whitney para comparação das variáveis entre
dois grupos e teste de Kruskal-Wallis para comparação das variáveis entre três ou mais grupos). Os
resultados do teste Cloze e das notas finais em leitura, assim como das preferências em leitura
relatadas no Questionário informativo foram comparados e correlacionados com quatro tipos de
motivação descritos pela TAD: adesmotivação, caracterizada pela falta de propósito e de intenção
para agir, a Motivação Extrínseca Controlada (MEC) regida por pressões externas (prêmios e
punições), a ME Autônoma (MEA) induzida por valores tais como utilidade, valor, identificação
pessoal e sua integração ao ego e Motivação Intrínseca, plenamente autodeterminada e relacionada
à própria atividade. As duas últimas formas de ME e a MI são caracterizadas pela autonomia
crescente levam a um nível melhor de realização. Constatou-se que os estudantes com Motivação
Intrínseca (MI) e Motivação Extrínseca (ME) Autônoma para a leitura lêm mais frequentemente os
livros escolares e de literatura, ao contrário daqueles caracterizados como “desmotivados” pela
EML. Além disso, foi encontrada uma correlação negativa entre a ME Controlada e os resultados
no Cloze e na nota final em leitura. Houve algumas diferenças significativas relativas ao gênero, nas
preferências e frequência em leitura. Esses resultados apontam o valor positivo de um trabalho
psicoeducacional aliado ao suporte afetivo-motivacional aos estudantes, incentivando o uso de

estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura, o desenvolvimento da autonomia, assim como do
gosto pela leitura. Educadores, psicopedagogos e psicólogos poderão, contribuir para melhorar
qualitativamente a qualidade da aprendizagem dos estudantes, favorecendo o sucesso escolar.
Palavras-chave: aprendizagem; leitura; motivação.

LEITURA CRIATIVA: ANÁLISE DE PRODUÇÃO ( PSYCHINFO- 2002/ 2009)

Carmen Lúcia Hussein

O objetivo deste estudo é analisar a produção científica em ensino de leitura criativa em todos os
níveis de escolaridade. A avaliação focou: títulos, participantes, tipo de trabalho e temas. Foram
avaliados 30 trabalhos localizados na base de dados PsychINFO (2002 / 2009). Os resultados
mostraram que os títulos seguem os critérios do discurso científico; há um predomínio significante
em usar Criança- Ensino Fundamental como participante; não há diferença entre trabalhos teóricos
e pesquisa; é uma subárea com poucos estudos, havendo dispersão de dados em relação a tipo de
participantes, temas e tipos de pesquisa.
Palavras-chave: ensino de leitura; avaliação científica; produção científica.

LITERACY PLUS – A FOCUS ON SOCIAL INTERACTION TO ENHANCE EARLY
INTERVENTIONS

Janet Scull

Early literacy intervention programs are primarily designed to provide young learners with the
opportunity to develop reading and writing competencies. Successful in this regard is Reading
Recovery, where throughout the series of lessons teachers support students to construct new ways
of problem solving as active readers and writers. Within Reading Recovery teacher–learner
interactions are the key mechanism whereby learners are supported to breakthrough to more
independent literacy confidence and skill. Through an examination of three studies of Reading
Recovery (Scull & Lo Bicanco 2008; Scull, 2010 and Scull & Bremner, 2013) this paper explores
the ‘verbal accompaniment to literacy learning’. This verbal accompaniment has been found to be
very complex and organized in several phases; but it is likely to be a critical dimension of the
progress of young learners. The analysis draws on the concept of Social Support, articulated by
Bowles & Hattie (2014) to encompass Emotional support defined as assisting by being supportive
and behaving in a caring, encouraging manner; Instrumental support as tangible assistance
associated with meeting concrete, practical needs and Informational support associated with
providing information on which action can be taken. The findings indicate that Social Support is
relational and when focused, attentive and provided by trained specialists, regulates the emotions of
the recipient through discussions and practice about processes and activities to enhance skills and
competencies. The study provides insights into early intervention processes and designs for
practitioners working with young learners alongside ways to engage across disciplines that enhance
the intersections between social, emotional and cognitive learning. Continually researching and
refining the social practice of early interventions is important to maximize the impact of
interventions and effectively reintegrate students into mainstream classroom work.
Keywords: early interventions; social support; reading and writing .

PROCESSAMENTO FONOLÓGICO E HABILIDADES INICIAIS DE LEITURA E
ESCRITA

Gabriela Guarnieri Mendes
Sylvia Domingos Barrera

Embora o papel da consciência fonológica na aprendizagem da leitura e escrita já esteja bem
estabelecido por uma grande quantidade de estudos, as relações entre as demais habilidades
envolvidas no processamento fonológico (memória de trabalho fonológica e nomeação
automatizada rápida- RAN) e o desempenho em leitura e escrita têm sido menos estudadas,
havendo controvérsias sobre a contribuição específica e independente destas para o desempenho em
leitura e escrita. O presente trabalho investigou se as habilidades do processamento fonológico
contribuem significativamente e de modo independente para a aquisição da leitura e escrita,
analisando ainda a possível correlação entre essas habilidades. Participaram desta pesquisa 50
crianças de 3º Ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública do interior do estado de São
Paulo. Foram utilizados instrumentos padronizados para a avaliação das habilidades de leitura,
escrita, consciência fonológica, memória de trabalho fonológica, RAN e processamento visual. Os
dados foram analisados quantitativamente, através de técnicas correlacionais e de análise de
regressão, visando identificar a relação entre as variáveis estudadas e a contribuição das variáveis
consideradas preditoras (consciência fonológica, memória de trabalho fonológica, RAN e
processamento visual) sobre as habilidades de leitura e escrita. Os resultados obtidos sugerem que, a
consciência fonológica e a memória de trabalho fonológica são as que mais contribuem para o
desempenho inicial em leitura e em escrita. Por outro lado, dentre as habilidades de RAN, apenas a
nomeação de letras demonstrou correlação significativa com a leitura e escrita. Por fim, não houve
correlação das habilidades de leitura e escrita com o processamento visual. Os resultados obtidos
contribuem para a compreensão dos processos psicológicos envolvidos na aprendizagem da leitura e
escrita oferecendo subsídios para a elaboração de metodologias de alfabetização mais eficientes,
tanto no que se refere ao âmbito do ensino, quanto à prevenção e remediação das dificuldades de
aprendizagem.
Palavras-chave: consciência fonológica; memória de trabalho fonológica; nomeação automatizada
rápida; leitura; escrita.

RÁDIO ESCOLAR, UMA EXPERIÊNCIA QUE DEU CERTO!

Juliana Seabra Laudares

Nas escolas ensinar a ler e a escrever continua sendo um desafio, mesmo tendo as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) como aliadas no processo educacional, seu uso é pouco
difundido nas escolas. Pensando nisso, entre 2012 e 2014 na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Cel. Aluízio Pinheiro Ferreira, em Rolim de Moura/RO foi desenvolvido um
projeto que objetivava estimular nos estudantes a leitura e a escrita utilizando a mídia rádio neste
contexto. Desta forma, com a criação da rádio escolar, com sala e aparato tecnológico foi o início de
uma experiência de sucesso nesta escola, haja vista, que aos envolvidos foram preparados cursos e
oficinas, a fim de que o trabalho com a mídia rádio fosse pedagógico. Os alunos a partir dos 7ºs
anos em diante puderam participar ativamente, sendo autores e revisores de seus textos que eram
veiculados diariamente pela rádio. A rotina desta escola passou a contar com a criatividade de
docentes e estudantes, nos intervalos das aulas. A expressão oral passou a ser o desejo dos
estudantes, comunicar-se já não era visto como problema e sim como forma de expressão e
construção de conhecimento e troca de saberes. O sentido de grupo e trabalho em equipe, sem
dúvida alguma foi um diferencial nesta ação que culminou com a ajuda mútua entre os pares. A
empolgação dos alunos e as possibilidades que se têm a partir de práticas educomunicativas:
educação + comunicação aproximou, docentes e discentes no que concerne todo o fazer
pedagógico, ensinar e aprender. Importante se faz saber utilizar o que as mídias sociais possibilitam
no interior das escolas, é notadamente uma forma de envolver os estudantes em algo sério e que os
leva à construção de conhecimento favorecendo o ensino, a aprendizagem e o protagonismo juvenil.
Palavras-chave: mídia rádio; ensino; aprendizagem.

TDAH E DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DA HABILIDADE ESCRITA: UM PONTO
DE ATENÇÃO

Samuel Antoszczyszen

O presente estudo teve origem na angústia dos professores do ensino fundamental, quanto às
dificuldades de encontrar estratégias de intervenção na aquisição da linguagem escrita em alunos
com TDAH (Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade). Tem como objetivo identificar
através de pesquisa qualitativa e revisão de literatura, as dificuldades que os escolares
diagnosticados com TDAH têm referente a habilidade da escrita e quais as estratégias de
intervenção que podem ser empregadas para ajudar na melhoria dessa habilidade. O artigo faz parte
da primeira fase de uma pesquisa realizada em uma cidade de pequeno porte do interior do Paraná,
que contempla o tema da aquisição da linguagem escrita em escolares diagnosticados com TDAH.
Traz novas contribuições e reflexões sobre a complexa tarefa de ensinar-aprender, bem como,
agrega informações a estudos já realizados por Vigotski (2009) e Luria (2006) sobre a
aprendizagem da escrita, além de, clarificar alguns “tabus” sobre TDAH e o atraso escolar
valorizando as diferentes potencialidades cognitivas desse público pesquisado. Consideramos a
necessidade e urgência de se desenvolver cada vez mais programas que envolvam profissionais da
saúde e educação, voltados para o ambiente escolar, para os diagnósticos e planos de ação pósdiagnóstico de uma forma multidisciplinar. Uma vez que nos deparamos com a dificuldade tanto
dos profissionais da educação, como dos profissionais da área da saúde, em trabalhar de forma
multidisciplinar, com lacunas no processo de comunicação e continuidade dos processos de
acompanhamento dos escolares no município pesquisado, reforçamos a necessidade de novas
pesquisas sobre o tema, com intuito de promover melhores condições, não só de ensinoaprendizagem desses escolares, mas sim de sua adaptação social, emocional e cognitiva nas
dinâmicas das escolas de ensino fundamental.
Palavras-chave: TDAH; linguagem escrita; dificuldades na aquisição da linguagem escrita;
aquisição da linguagem escrita em escolares com TDAH.

MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E SUA ESTREITA RELAÇÃO COM A
DEPENDÊNCIA DE DROGAS: NOVAS EMBALAGENS PARA ANTIGOS INTERESSES

Ararê Dias Calia
Mônica Cintrão França Ribeiro

O tratamento terapêutico conciliado ao uso de fármacos - com princípios anfetamínicos - tem sido a
escolha mais praticada de muitos profissionais da área da saúde que se propõem a solucionar
determinados ‘problemas’ de aprendizagem e/ou comportamento, principalmente quando se
apresentam diagnósticos de Dislexia, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade,
Transtorno Opositivo Desafiador, entre outros supostos transtornos. Tendo este cenário como
horizonte de possibilidade de aprofundamento e estudo, a pesquisa de iniciação científica financiada
pela Vice Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista – UNIP - e intitulada “O
Tiro Sai(u) Pela Culatra: Medicalização e Dependência de Drogas” foi realizada com o objetivo de
compreender de que maneira a ação de profissionais da área da saúde e da educação corroboram a
perigosa cultura reducionista da medicalização. Durante a pesquisa foram realizadas entrevistas
com um profissional de cada área citada e a posterior análise do conteúdo compartilhado nesses
encontros, foi feita à luz da fenomenologia. Este resumo é o recorte de um dos temas debatidos
nessa pesquisa que pôde deflagrar a compreensão de que o uso de medicamentos em tenra idade é
factível ao estreitamento do campo de possibilidades do processo desenvolvimental pessoal – e
social -, levando em consideração o vezo estabelecido para a resolução de dificuldades ditas
escolares e a crescente e alarmante utilização de remédios para tais resoluções em nossa sociedade
apoiada pelo discurso de profissionais atuantes nas escolas e na saúde, podendo diligenciar, a
termos de uma profecia auto-realizadora, a dependência de drogas na vida adulta. O presente
recorte, a termo, intentou ser a favor da manifestação do ser-diferente e não normativo e contra a
biologização e patologização da vida, pois, dessa maneira, há chances de trazer outra perspectiva
para quem atua nas áreas de interesse aqui citadas, para quem está comprimido pelo problema e
para auxiliar na composição de outras noções e visões da sociedade de maneira geral. De qualquer
maneira, faz-se necessário que pesquisas futuras ampliem os entendimentos a respeito desse
esquálido processo de direito de herança dos ‘novos’ excluídos do sistema de expurgo e
higienização que nossa sociedade presencia desde a abertura dos ‘antigos’ e nada salutares
manicômios – e antes disso com os leprosários. Afinal devemos entender como a Psicologia pode se
colocar frente ao que esse tema evoca.

A MEDICALIZAÇÃO E A LEI: REFLEXÕES SOBRE A TRAMITAÇÃO DO PLS Nº
247/2012

Robson Borges Maia
Solange Franci Raimundo Yaegashi

O consumo de Metilfenidato vem crescendo ininterruptamente nos últimos anos no Brasil. Isso se
deve às práticas medicalizantes, que se tornaram a forma majoritária de tratamento para o
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatavidade (TDHA), apontado por uma parte da
comunidade científica como a doença responsável pelas dificuldades de aprendizagem escolar na
atualidade. Para conter essa onda medicalizante foi proposto no Senado Federal o Projeto de Lei do
Senado (PLS) Nº 247, em junho de 2012, pela Senadora Ângela Portela, por ocasião do lançamento
da campanha “Não à medicalização”, do Conselho Federal de Psicologia. O referido PLS visa
instituir medidas destinadas à prevenção do uso indevido de psicofármacos em crianças e
adolescentes. Este estudo tem, portanto, o objetivo de refletir sobre o caráter de resistência à lógica
medicalizante que sustenta essa iniciativa legal. Para tanto, formulamos a seguinte pergunta: O
Projeto de Lei em questão se coaduna com as políticas públicas educacionais que buscam
alternativas pedagógicas que dispensam a administração de psicofármacos? A pesquisa, de caráter
teórico-descritivo, foi realizada numa perspectiva sócio-histórica, a partir da teoria de Vygotsky.
Para esse autor, uma pesquisa deve explicar a concretude do fenômeno estudado, sem perder a
riqueza da descrição. Durante quase três anos de discussões o projeto foi aprovado no Senado
Federal em dezembro de 2014 com emendas da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de
Direitos Humanos e foi encaminhado para discussão na Câmara dos Deputados. Trata-se de uma
conquista para todos os que militam a favor de práticas pedagógicas não medicalizantes, pois
contribui para a construção de novos paradigmas norteadores da relação de ensino e aprendizagem,
que levem em consideração a complexidade da mesma. Em conclusão, o acompanhamento da
tramitação deste Projeto de Lei na Câmara dos Deputados deve continuar. As iniciativas de
resistência ao modelo biomédico predominante precisam chegar ao conhecimento de nossas
lideranças político-partidárias e esse Projeto de Lei está se prestando à essa finalidade. A
conscientização da população acerca dos riscos da medicalização da educação torna-se cada vez
mais necessário e urgente, de modo que todas as estratégias e os dispositivos críticos de
enfrentamento dessa problemática devem ser incentivados e valorizados.
Palavras-chave: tdah; metilfenidato; medicalização; legislação; prevenção.

A PRÁTICA MEDICALIZANTE DA EDUCAÇÃO E A SUA REPERCUSSÃO NA
COMUNIDADE ACADÊMICA

Robson Borges Maia

Essa experiência foi realizada junto à comunidade acadêmica da UNICESUMAR durante o ano
letivo de 2012, pelos estagiários do período noturno do Estágio Supervisionado em Psicologia II,
disciplina do 3º ano do curso de Psicologia. Tal disciplina tem por objetivo a elaboração e a
implementação de um projeto de extensão universitária com temática relacionada à psicologia
educacional. Para tanto, na condição de supervisor de estágio, durante o primeiro semestre do ano
letivo orientei a revisão bibliográfica e a elaboração de uma palestra para conscientizar a
comunidade acadêmica acerca do uso indiscriminado e abusivo de medicamentos psicotrópicos para
tratar problemas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, alertando o público-alvo sobre
os efeitos indesejáveis dessa prática para o desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes. A
escolha do tema se deu por tratar-se de um assunto que se encontra em pauta na sociedade
contemporânea e que necessita ser debatido por sua enorme relevância. No segundo semestre os
estagiários ministraram vinte e três palestras para turmas do período noturno de vários cursos da
IES, atingindo um total de mais de 700 participantes. As palestras tinham a duração média de 30
minutos e eram iniciadas com a exibição do vídeo “Medicalização e Sociedade”, episódio nº 04 da
série de vídeos produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia intitulada “Drogas e Cidadania”.
Em seguida eram apresentados slides em Power-Point com os resultados da pesquisa bibliográfica
realizada pelos estagiários e os participantes eram convidados a assinar o manifesto contra a
medicalização da educação. No final de cada palestra eram distribuídos panfletos da campanha
realizada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) contra a medicalização da educação. Essa
experiência mostrou-se de grande valia para os estagiários, pois conheceram a questão da
medicalização da educação e desenvolveram habilidades de oratória. Em todas as turmas ouvimos
relatos de professores e alunos que fazem uso de Ritalina ou que conhecem familiares e amigos que
também usam esse medicamento. Na maioria dos relatos ficou claro que os benefícios advindos não
compensam as reações adversas e os efeitos colaterais. Os resultados alcançados revelaram, por fim,
a necessidade de levar essa experiência a outras instituições, de modo a atender pais e professores
da educação básica, atividade que será realizada durante o ano letivo de 2015.
Palavras-chave: medicalização; ritalina; escola; dificuldades de aprendizagem.

ADOECIMENTO PSÍQUICO E PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL:
CONTRIBUIÇÕES PARA A PSICOLOGIA EDUCACIONAL

Pâmela Cadima Coelho
Marilda Gonçalves Dias Facci

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de um levantamento bibliográfico acerca
da compreensão do adoecimento psíquico desde a Psicologia Histórico-Cultural, em produções
brasileiras. Alguns fenômenos provenientes das relações de ensino-aprendizagem tem sido
diagnosticados como transtornos mentais, cuja fundamentação está na psicopatologia – ciência
médica/psiquiatria clínica. Em contrapartida, existem abordagens que questionam a forma como
esses diagnósticos são realizados, bem como a existência de transtornos como o TDAH e a dislexia,
sendo uma delas a Psicologia Histórico-Cultural. Esta teoria - por compreender que o
desenvolvimento humano é um processo histórico e social – consegue analisar as inconsistências
dos diagnósticos de bases puramente biológicas/orgânicas. A Escola de Vigotski estabelece
fundamentos que possibilitam o desenvolvimento de uma disciplina psicológica que opera com
conceitos e categorias da Psicologia Histórico-Cultural para compreender as leis da desintegração
da atividade psíquica e das propriedades da personalidade: a Patopsicologia. Em termos de
procedimentos metodológicos foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados
eletrônicas BVS Psicologia (Lilacs, Pepsic e Scielo) e Banco de Teses CAPES. Inicialmente
buscou-se como descritor a palavra-chave Patopsicologia, mas não foi localizado nenhum trabalho.
Utilizou-se, então, as palavras-chave Psicologia Histórico-Cultural, Psicologia Sócio-Histórica e
Vygotsky associadas aos descritores Psicopatologia, Saúde Mental e Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade. Como resultado, obteve-se os seguintes dados: de um total de treze textos
acadêmicos encontrados, seis das pesquisas trazem conceitos da Psicologia Histórico-Cultural para
tratar da Psicopatologia. Desses seis textos, dois são da área da saúde e quatro são da área da
educação. De quatro da área da educação, todos abordam o TDAH; de dois da área da saúde, todos
abordam o alcoolismo. Concluindo, entende-se que o número reduzido de pesquisas desvela a
necessidade de realizar-se estudos nessa perspectiva, já que as discussões supracitadas podem
oferecer um profícuo arsenal teórico à Psicologia Escolar e Educacional para fazer frente às
concepções hegemônicas legitimadoras da medicalização/patologização do sujeito.
Palavras-chave: adoecimento; psicologia escolar e educacional; psicologia histórico-cultural.

ADOLESCENTES E O APRIMORAMENTO COGNITIVO FARMACOLÓGICO

Emilia Suitberta de Oliveira Trigueiro

O uso de medicamentos, por pessoas saudáveis, para melhorar o funcionamento do cérebro e
aprimorar o desempenho cognitivo pode ser chamado de aprimoramento cognitivo farmacológico
ou de doping intelectual. Vários medicamentos têm sido utilizados por universitários, empresários e
profissionais da saúde com a finalidade de aumentar sua capacidade produtiva e cumprir prazos e
metas. Como esta prática tem ganhado cada vez mais adeptos é necessário aprofundar o
entendimento deste fenômeno, principalmente em relação a uma população vulnerável, como são os
adolescentes, particularmente aqueles que estão em uma fase decisiva de suas vidas, como é o caso
da seleção para o ensino superior. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar a percepção
de alunos de um cursinho preparatório para o vestibular sobre o uso de medicamentos para melhorar
o aproveitamento cognitivo. A mesma contou com a participação de 34 alunos de um cursinho da
cidade de São Paulo- SP e foi realizada utilizado um questionário que teve como principais
indagações o que esses alunos achavam do uso de medicamento que poderiam melhorar o
aproveitamento nos estudos, se já tinham ouvido falar neste tipo de medicamento, se conheciam
alguém que usava e se fariam uso dos mesmos. Entre os alunos pesquisados 70% afirmou que não
tinham ouvido falar destes medicamentos e 75% afirmou que não conhecia qualquer usuário. No
entanto, 54% associaram o medicamento a algo positivo e mais da metade (60%) informou que
fariam uso do mesmo. Esses dados mostram o imaginário em torno deste tipo de medicamento e
ainda aspirações de sucesso. Assim, conclui-se que é importante compreender a percepção dos
jovens sobre este tema para que se possam orientar futuras intervenções.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA PARA O
ENFRENTAMENTO DA MEDICALIZAÇÃO INFANTIL

Juliana Trindade Barbaceli

Este trabalho problematiza as relações entre o processo educacional e a prática de medicalização
infantil, fenômeno comum no cenário brasileiro que, desde os anos 1980, tem nos casos crescentes
de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade o principal diagnóstico médico de crianças em
idade escolar. Esse contexto incitou a discussão sobre medicalização da infância tanto entre
profissionais da área da saúde e da educação como entre a sociedade, e possibilitou a criação de
organizações específicas, como o Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade, que visam
ampliar as discussões entre a população e produzir estudos que possam embasar políticas de
enfrentamento desse fenômeno. Com o objetivo de entender de que forma o fenômeno de
medicalização alcança a infância e os processos educativos, realizamos uma revisão histórica e
documental sobre a concepção médica, que, desde o século XIX, passa a explicar e tratar o
comportamento humano em suas esferas sociais. Produções teóricas de autores como Illich,
Foucault e Conrad, e de organizações como o Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade
são analisadas para a compreensão do processo de medicalização infantil. A partir dessa análise fica
evidente o papel de enfrentamento que profissionais da área de saúde ligados à educação
desempenham na defesa da infância e adolescência como etapas de desenvolvimento humano, que
devem ser estudadas a partir de uma perspectiva própria, multidisciplinar. Neste contexto, a função
da psicologia escolar/educacional se destaca como área ponte entre a educação e a saúde presente
nas instituições educativas. Assim, o psicólogo constitui, muitas vezes, o primeiro contato nos casos
de encaminhamento de crianças e adolescentes para tratamento de saúde devido a dificuldades
escolares. A discussão sobre a medicalização infantil aparece, portanto, como tema fundamental na
formação do psicólogo escolar/educacional e seu enfrentamento como objetivo para a atuação
desses profissionais.
Palavras-chave: medicalização da educação; psicologia escolar; atuação profissional.

CLÍNICA, ESCOLA E MEDICALIZAÇÃO: INTERFACES NO CUIDADO ÀS CRIANÇAS

Eduardo Fraga de Almeida Prado
Marcos Vinícius de Araújo

Medicalização é um processo definido pela disseminação do saber médico para além do binômio
saúde-doença. Trata-se de um fenômeno caracterizado pela função política deste saber que, ao
receber o estatuto de 'verdade', exerce função normativa sobre diversas condutas transformando
fenômenos naturais em sociais. A infância sofre influência deste discurso, na medida em que
comportamentos apresentados pelas crianças nos ambientes doméstico e escolar são- por vezes
precipitadamente- considerados patológicos. Influenciados por este discurso, muitos pais se
consideram incapazes de cuidar de seus filhos e relegam parte desta responsabilidade aos
profissionais da educação e saúde. Diante deste cenário, faz-se necessário aos psicólogos a
construção de um olhar que abarque a complexidade deste fenômeno, buscando atuar de forma
crítica não só com a criança sob seus cuidados como também em seu ambiente familiar e escolar.
Este trabalho reflete a busca em construir práticas profissionais em consonância a esta
complexidade. A partir do contato com um menino de onze anos diagnosticado como 'hiperativo'
buscou-se intervenções para se compreender a construção deste rótulo. Junto a seus educadores, foi
proposto à Instituição de Ensino, quatro encontros semanais sobre os temas: medicalização da
infância, a linguagem da criança e o processo de ensino-aprendizagem. O quarto encontro teve
como objetivo discutir os três anteriores e avaliar conjuntamente o processo. Em cada encontro,
inicialmente foi pedido aos profissionais que expressassem suas opiniões a respeito do tema
sugerido. Posteriormente, foi lido um texto sobre o tema. Por fim, foi proposto um novo debate
após a leitura. A percepção dos educadores foi a de uma tentativa de não patologização dos
comportamentos do aluno, buscando-se reconhecer sua singularidade; porém também mereceu
destaque a dificuldade que seus comportamentos traziam para o processo de ensino-aprendizagem
exigindo o repensar constante da prática docente.
Palavras-chave: medicalização; medicalização da infância; grupos de discussão; TDAH.

DISLEXIA E MEDICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS: ESTUDO EM AEE’S DE CIDADES
PIAUIENSES

Anna Clara de Araújo Cardoso
Fauston Negreiros
Algeless Milka Pereira Meireles da Silva

O fracasso escolar em meio aos alunos matriculados nas séries iniciais das escolas da rede pública
tem sido bastante marcado pela tendência ao elenco de diagnósticos centrados nos estudantes. A
dislexia, enquanto suposto transtorno que interfere na decodificação das letras, escrita e soletração,
torna-se um protagonista na medicalização da educação. O objeto de estudo é caracterizar as
concepções de professores acerca da dislexia de estudantes das séries iniciais do Ensino
Fundamental de escolas da rede pública de ensino, encaminhadas aos centros de Atendimento
Educacional Especializado/AEE de Floriano e Teresina/PI. A pesquisa foi de abordagem
qualitativa, do tipo descritiva; utilizou-se apreciação documental – fichas escolares de
encaminhamentos aos AEE’s – e questionários semiestruturados aplicados em professores. Adiante,
foram analisadas 48 fichas dos últimos 5 anos letivos e participaram 38 professores do 1° ao 2° ano,
que participaram dos aludidos encaminhamentos. O tratamento dos dados ocorreu com o programa
SPSS, e a subsequente interpretação qualitativa da Análise de Conteúdo, no qual se estabeleceu
relações com os pressupostos teóricos da Psicologia Escolar; Medicalização da Educação;
Orientação à Queixa Escolar e da Dislexia. Dessa maneira, emergiram algumas caracterizações dos
professores acerca do estudante disléxico, a saber: 63% Dificuldade na leitura, escrita, soletração e
ortografia de ordem genética; 16% Dificuldade de aprendizagem; 9% Dificuldade na área da
escrita; 6% Crianças que não aprendem; 3% Dificuldade de concentração nas atividades; 3%
Dificuldade na fala. Não obstante, as caracterizações apresentadas nas fichas encaminhadas aos
AEE’s foram: 46% estudantes incapaz de desenvolver leitura e escrita; 33% com problema de
conduta; 12% transtornado mental severo, que precisa de medicação; 9% incapaz de aprender. Em
suma, é perceptível a forma latente de legitimar um problema na escolarização das crianças de
forma patologizante, sobretudo quando se leva em consideração os encaminhamentos realizados aos
AEE’s, que reduzem a possível dislexia dos estudantes à condição de desordem psicológica,
localizando, por vezes a intervenção farmacológica como alternativa adequada, em detrimento de
elenco de medidas pedagógicas ou alternativas intraescolares.
Palavras-chave: dislexia; queixas escolares; medicalização da educação.

ENCAMINHAMENTOS ESCOLARES: RESSONÂNCIAS E DISSONÂNCIAS ENTRE
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE

Maria Rozineti Gonçalves

Esta pesquisa analisa as representações sociais de profissionais de educação e de saúde ligados à
questão do encaminhamento escolar do aluno identificado com dificuldades de
aprendizagem/comportamento. Com foco em uma análise crítica dos dispositivos sociais contidos
nos encaminhamentos escolares, o objetivo desse estudo é o de compreender quais sistemas de
valores, ideias e práticas regulam a sua lógica e manutenção, a partir da identificação das
representações sociais dos pesquisados. Partimos da hipótese de que os encaminhamentos escolares
tendem a desconsiderar a complexa e complicada natureza dos fenômenos que levam a produção do
fracasso escolar e a centrar no aluno as dificuldades no processo de escolarização, atualmente
referenciado como medicalização da educação. Realizamos uma pesquisa do tipo etnográfica em
uma escola de Ensino Fundamental da Rede Municipal, localizada na periferia da cidade de São
Paulo, e em um Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, que conta com uma Equipe
Multidisciplinar do Programa Inclui. Foram realizadas observações de campo, entrevistas
semiestruturadas e análise de documentos e relatórios dos encaminhamentos escolares realizados
em 2013. Os dados produzidos foram analisados com base na Teoria das Representações Sociais e
discutidos com autores contemporâneos que analisam problemáticas emergentes no processo de
escolarização de crianças e adolescentes. Discussões preliminares revelam que nem sempre o
encaminhamento está numa relação direta com a medicalização da educação, no sentido de uma
hegemonia da corrente neurobiológica, embora, muitas das vezes, foram buscadas respostas
explicativas que se centraram no aluno e em suas famílias. Também, constatamos que as
representações que alimentam os encaminhamentos estão permeadas de questões socioeconômicas
dos alunos e da comunidade escolar e, com isso, nossas análises nos levam a compreender que o
motor dos encaminhamentos escolares é a ilusão de que eles possam dar conta de múltiplos
problemas e questões sociais que permeiam o processo de escolarização.

ESCOLA PARA TODOS ONDE TODOS SÃO DIFERENTES: DESAFIOS PARA A
PSICOLOGIA

Beatriz Sancovschi

O presente trabalho afirma-se como uma proposta de reflexão teórica acerca de como enfrentar as
diferenças nas instituições de ensino e os desafios que surgem para a psicologia. Qual tem sido o
lugar das diferenças nas escolas e o que o psicólogo tem produzido? Para tentar refletir sobre estas
questões faremos dois percursos. O primeiro caminhará pela história das relações entre educação e
psicologia de modo a fazer ver que a escola para todos sempre foi um desafio e que rapidamente
nos demos conta de que todos somos diferentes. Argumentaremos que, apesar disso, a escola como
instituição disciplinar moderna almeja(va) a homogeneidade e que coube, em parte, à psicologia
administrar técnicas, instaurar práticas e saberes de modo a tentar (sem muito sucesso) assegurar
essa homogeneidade (Patto, 1987). O segundo abordará nossa atualidade e se valerá de dois
analisadores: as políticas de inclusão e as práticas de medicalização. Por um lado as políticas de
inclusão parecem apontar para a afirmação no interior da escola das diferenças e da
heterogeneidade. Por outro, ao mesmo tempo, vemos se exacerbar práticas de medicalização. Estas
em nome da garantia de condições para que todos tenham acesso ao ensino, buscam reduzir as
diferenças e produzir a homogeneidade. Diante deste cenário, o que a psicologia tem feito? Em
nome do quê temos operado? Como conclusão, a necessidade de conhecer de perto e com
curiosidade as novas formações subjetivas e cognitivas (Sancovschi, 2010) e, a defesa de uma
psicologia que aposte, apesar dos riscos, em práticas de composição que operem a partir da ideia de
produção de subjetividades e não de adequação.
Palavras-chave: psicologia; diferença; inclusão; medicalização.

ESCOLA, PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E MEDICALIZAÇÃO DA VIDA

Marta S.S. Janelli da Silva
O presente trabalho busca problematizar em que medida a Medicalização da Vida – tal qual
compreendida por Michel Foucault – quando agenciada ao ambiente escolar colabora com a
produção de subjetividade de alunos do ensino básico. Para tal elege como campo de investigação a
maior escola municipal da América Latina, localizada no município de Pelotas/RS, e dentro desta,
alunos do 1º ao 4º ano das séries iniciais do ensino fundamental. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa e descritiva, pautada nos referenciais da psicologia e saúde mental, como Garrido,
Moysés e Monteiro. O presente estudo intenciona compreender o que vem a ser a medicalização de
comportamentos considerados inadequados, tais como Dislexia , Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade, bem como as condições permissivas em relação ao aumento significativo de
prescrição de medicamentos em espaços escolares. A presente pesquisa é parte estruturante do
projeto de doutorado, em fase de desenvolvimento, da autora, orientada pela profª Drª Luciane
Padro Kantorski, junto ao Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Pelotas – UFPel.
Palavras- chave: medicalização; escola; produção de subjetividade.

MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE

Lygia de Sousa Viegas

O presente minicurso tem por objetivo analisar criticamente os processos de medicalização, tema da
maior importância no mundo contemporâneo, tendo em vista seu avanço crescente na sociedade de
maneira geral, e na educação, de forma mais específica. Adota como ponto de partida, inicialmente,
a necessária conceituação do que seja medicalização, visando dirimir confusões teóricas a partir das
quais se supõe que se trata apenas da crítica ao consumo desenfreado de medicamentos
psiquiátricos, com destaque para a infância. O conceito, no entanto, é mais amplo e envolve a crítica
à transformação de questões históricas e sociais complexas a questões especificamente biomédicas,
tendo sua face mais perversa na transformação das desigualdades sociais em doenças individuais,
com destaque para os supostos distúrbios neurológicos como justificativa para as diferenças de
comportamento ou aprendizado. tendo esclarecido as especificidades do conceito “medicalização”,
é possível aprofundar a crítica do olhar medicalizante presente no âmbito da vida escolar, o que será
realizado por meio da discussão específica sobre os supostos transtornos mais referidos para
explicar o fracasso escolar: as disfunções neurológicas, com destaque para a Dislexia e o TDAH.
Análise da bibliografia médica explicita que se tratam de mitos, e será objetivo deste minicurso
desconstrui-los, com base em referências tanto que defendem sua existência, como que criticam tais
argumentos. Finalmente, ominicurso será encerrado com a apresentação de formas de superação
teórico-práticas do olhar medicalizante na vida escolar. Para tanto, adota como base as
“Recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e serviços de saúde e educação”,
construídas pelo Grupo de Trabalho Educação e Saúde, do Fórum sobre Medicalização da Educação
e da Sociedade, e publicadas em livreto de distribuição gratuita. Tal material aponta, de forma
pioneira, para possibilidades e estratégias de enfrentamento do olhar medicalizante, tanto para
profissionais que atuam no campo da educação como no campo da saúde. Nesse minicurso, serão
enfatizadas a fundamentação teórico-metodológica, bem como as principais sugestões apontadas no
documento. Espera-se, a partir do minicurso, contribuir com a consolidação de concepções e
práticas não medicalizantes na vida escolar. Conteúdo: O conceito de medicalização, patologização
e psicologização. Aspectos éticos envolvidos na medicalização da vida. Desconstruindo os mitos da
dislexia e do TDAH. Recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais de educação
e saúde.

MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E FRACASSO ESCOLAR: APONTAMENTOS A
PARTIR DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA

Cláudia Elizabete da Costa Moraes Mondini

O número de encaminhamentos de alunos para profissionais da saúde por motivo de queixas de
problemas nos seus processos de escolarização tem aumentado significativamente nos últimos anos.
com destaque para quadros de diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH). A descontextualização e a naturalização do fracasso escolar podem levar à patologização
das queixas escolares e à estigmatização do aluno. Para a Psicologia Sócio-Histórica as funções
psicológicas superiores e tipicamente humanas se desenvolvem no âmbito social, com base nas
condições concretas de vida dos sujeitos. O substrato biológico é importante para o seu
desenvolvimento, mas não é o único responsável por este processo. Este trabalho teve por objetivo
analisar os efeitos dos processos de medicalização da educação na produção social do fracasso
escolar e verificar possibilidades de enfrentamento à naturalização da queixa escolar. O método de
trabalho foi o materialismo histórico e dialético e a estratégia de pesquisa a revisão de literatura. As
palavras-chave utilizadas nas bases de dados da internet foram: Medicalização da
Educação/Medicalização da Aprendizagem, Fracasso Escolar e Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade. Foram analisados 120 trabalhos, 40 para cada palavra-chave, distribuídos
entre artigos científicos, teses, dissertações e resenhas nas áreas da Educação, Psicologia,
Psiquiatria e Neurologia. A classificação teórica apontou para: teorias abstratas, com visão
biologicista do fracasso escolar; e teorias críticas e materialistas históricas e dialéticas, que
percebem o fracasso escolar de forma crítica, relacionando-o a questões sociais, econômicas e
culturais. Os estudos da visão hegemônica são pautados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-IV-TR). Conclui-se que a hegemonia das teorias abstratas encontra-se
especificamente nos estudos sobre TDAH, mas há um movimento contra hegemônico em
expressiva expansão, alavancado principalmente por estudos sobre o conceito de medicalização da
educação. A maioria dos estudos sobre o conceito de fracasso escolar encontram-se na perspectiva
contra hegemônica.
Palavras-chave: medicalização da educação; fracasso escolar; TDAH; psicologia sócio-histórica.

MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: APRECIAÇÃO DE PRÁTICAS EM
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DO PIAUÍ

Anna Clara de Araújo Cardoso
Fauston Negreiros
Algeless Milka Pereira Meireles da Silva

O estudo aborda as queixas escolares emergentes em instituições filantrópicas que atuam junto à
Educação Especial. Tem como objetivo inquirir as queixas escolares dos estudantes, bem como as
respectivas metodologias educacionais fomentadas para a superação e o desenvolvimento.
Correspondeu a um estudo qualitativo, do tipo descritivo. Participaram da pesquisa 34 professores
de instituições filantrópicas das cidades de Teresina, Parnaíba e Floriano/PI. Na seleção dos
participantes, foram elencados os seguintes critérios: professor da educação especial; vínculo com a
instituição de pelo menos 10 anos. Com isso, mediante aprovação do Comitê de Ética em pesquisa,
foram aplicados questionários semiestruturados para a coleta dos dados. Foram tratados por meio do
programa SPSS, e interpretados com a Análise de Conteúdo, concatenando com os pressupostos
teóricos da Educação Especial; Medicalização da Educação; e da Orientação à Queixa Escolar.
Assim sendo, foram identificadas as seguintes queixas escolares na educação inclusiva das
instituições: 50% falta de acompanhamento familiar; 33% incapacidade total de aprendizagem; 16%
falta de material didático; 8% falta de interesse e motivação. A partir das referidas queixas, foram
promovidas algumas ações educacionais: 58% fizeram uso de jogos educativos, danças e músicas;
33% atividades com desenhos e revistas; 9% métodos variados/diversos (não houve descrição).
Pode-se verificar que apesar de ocorrer uma aparente variedade de metodologias educacionais
frente às queixas escolares emergidas na educação especial, ainda é presente a preocupação em
torno da causalidade, da culpabilização e naturalização da queixa no estudante ou de sua família,
sobretudo atribuindo-lhe o status de incapaz. Não obstante, variar estratégias pedagógicas com
vistas ao desenvolvimento e à aprendizagem, sem mudar o olhar e a forma de lidar com a
deficiência, legitima a rotulação acerca das disfuncionalidades, incapacidades e limitações –
práticas de medicalização da educação –, em detrimento do foco nas formas e ritmos diferentes de
ser, aprender e desenvolver dos estudantes.
Palavras-chave: medicalização da educação; educação especial; queixas escolares.

MEDICALIZAÇÃO DA TIMIDEZ NAS ESCOLAS: ESTUDO EM AEE’S DE CIDADES
PIAUIENSES

Fauston Negreiros
Algeless Milka Pereira Meireles da Silva
Anna Clara de Araújo Cardoso

O crescente uso de medicamentos para resolver e/ou melhorar questões escolares e de
aprendizagem tem sido alvo de grande preocupação, sobretudo quando características individuais
dos estudantes, não médicas, alcançam artificialmente status de “transtornos", “síndromes” ou
“distúrbios”. O escopo do trabalho é caracterizar as concepções de professores acerca da timidez de
estudantes do primeiro ciclo do Ensino Fundamental de escolas da rede pública de ensino,
encaminhadas aos centros de Atendimento Educacional Especializado/AEE de Floriano/PI. A
pesquisa foi de abordagem qualitativa, do tipo descritiva; utilizou-se apreciação documental –
fichas escolares de encaminhamentos aos AEE’s – e questionários semiestruturados aplicados em
professores. Com isso, foram analisadas 48 fichas dos últimos 5 anos letivos e participaram 26
professores do 1° ao 5° ano, que participaram dos aludidos encaminhamentos. O tratamento dos
dados ocorreu com o programa SPSS, e a subsequente interpretação qualitativa da Análise de
Conteúdo, no qual se estabeleceu relações com os pressupostos teóricos da Psicologia Escolar;
Medicalização da Educação; e da Orientação à Queixa Escolar. Com isso, emergiram algumas
caracterizações dos professores acerca do estudante tímido, a saber: 38% quieto na carteira; 25%
falam baixo e/ou calados; 22% dificuldades em se relacionar; 6% medo de chamar atenção; 6%
isolamento social; 3% demoram pra aprender. Por outro lado, as caracterizações apresentadas nas
fichas encaminhadas aos AEE’s foram: 25% dos estudantes com elevada dificuldade de leitura e
escrita; 21% com déficit de atenção; 21% com problema de conduta; 12% depressão infantil; 12%
transtorno de ansiedade; 9% calado e não aprende. Constata-se, portanto, que as caracterizações, em
especial aquelas ilustradas nas fichas de encaminhamentos, apresentam significativa presença do
discurso patologizante da subjetividade dos estudantes, elevando a timidez à condição de desordem
psicológica. Em suma, impera a tendência de transformar as normas sociais em normas
neurológicas, reduzindo singularidades humanas, às designações das indústrias farmacêuticas,
enquanto doenças mentais.
Palavras-chave: timidez; medicalização da educação; escolas.

MEDICALIZAÇÃO E QUEIXAS ESCOLARES: ESTUDO NOS CONSELHOS
TUTELARES DE TERESINA E FLORIANO/PI

Fauston Negreiros
Algeless Milka Pereira Meireles da Silva
Anna Clara de Araújo Cardoso

O estudo contempla uma investigação do fenômeno da medicalização da educação, em meio à
apreciação das queixas escolares encaminhadas pela rede pública de ensino municipal e estadual
aos Conselhos Tutelares. Caracterizou-se por ser um estudo exploratório, do tipo documental. A
partir disso, foram analisados 306 prontuários – entre janeiro de 2008 e julho de 2014 – de
estudantes encaminhados aos Conselhos Tutelares/CT das cidades de Teresina e Floriano/PI. Para a
seleção dos participantes, foram utilizados os seguintes critérios: crianças e adolescentes deveriam
ser do sexo feminino e/ou masculino, com a idade entre zero e 18 anos; ser classificado pela escola
como estudante com “problema de aprendizagem” e/ou possuidor de uma “patologia” cognitiva
(individual ou familiar) que “necessite” de medicamento para aprender. Os dados foram coletados
mediante protocolo de registro (papel e computador), prontamente realizados após Consentimento
do Comitê de Ética em pesquisa. A fim de caracterizar o perfil de crianças e adolescentes com
queixas escolares, foi utilizada análise estatística, por meio do Programa SPSS. Não obstante, fez-se
uso da Análise de Conteúdo para interpretação dos dados qualitativos, relacionando-os com
pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural no campo da Psicologia Escolar. Assim, constatou-se
que 50,4% das queixas mais apresentadas pelos estudantes estão relacionadas a comportamentos
observáveis (teimosia, agressividade, indisciplina, entre outros), e 34,4% relacionam-se a queixas
referentes ao espaço escolar (dificuldade de aprendizagem, TDAH, Dislexia, Discalculia, déficit de
atenção, dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita, entre outros) e 15,4% ao espaço
familiar (desajuste, negligência, abandono, baixa escolaridade para acompanhar o rendimento
escolar, entre outros). Em síntese, percebe-se que é notável a crescente argumentação medicalizante
e patologizante para explicar as dificuldades vividas no processo de escolarização. Além disso,
destaca-se a visão deturpada acerca do papel instrumentalizador do Conselho Tutelar diante do
fracasso escolar nos aludidos contextos socioculturais, por parte daqueles que efetuam os
encaminhamentos.
Palavras-chave: queixas escolares; conselho tutelar; medicalização da educação.

MEDICAMENTOS PSICOATIVOS EM ESTUDANTES NORDESTINOS COM QUEIXA
ESCOLAR: ESTUDO EM UMA ESF

Anna Clara de Araújo Cardoso
Fauston Negreiros
Algeless Milka Pereira Meireles da Silva

O estudo teve como objetivo caracterizar o uso de medicamentos psicoativos por estudantes
assistidos pela Estratégia Saúde da Família, com demanda de problemas de aprendizagem e/ou
processo de escolarização. Tratou-se de um estudo exploratório, delineado como do tipo
documental. Assim, foram analisados 282 prontuários – entre março de 2009 e dezembro de 2013 –
de estudantes acompanhados pela Estratégia Saúde da Família/ESF na microrregião de Floriano/PI.
A seleção dos prontuários dos participantes seguiu critérios de inclusão, a saber: crianças e
adolescentes de ambos os sexos, com a idade entre zero e 18 anos; uso de medicamentos
psicoativos/ psicotrópicos e/ou neurológicos; apresentar histórico de queixa escolar. Adiante, logo
que seguiu o Consentimento do Comitê de Ética em pesquisa, sucedeu a coleta junto aos postos de
saúde com o apoio do protocolo de registro. Realizou-se análise estatística com o programa SPSS,
estabelecendo relações com os pressupostos teóricos da Psicologia Escolar; Medicalização da
Educação e Sociedade; e Orientação à Queixa Escolar. Entre o grupo pesquisado, constatou-se que
69% dos estudantes – entre crianças e adolescentes – não utilizam medicamentos; 18% de crianças
utilizam medicamentos; e 13% de adolescentes fazem uso de medicamentos, para fins de melhora
(direta ou indireta) do desempenho escolar. Quanto aos tipos de medicamentos psicoativos com
mais uso pelos estudantes, têm-se: medicamentos anticonvulsivantes como o Tegretol; na categoria
organizada como equilibradores foi a Ritalina, seguida pelo Tofranil, Risperidona e Imipramina.
Valendo destacar que tais problemas escolares dos estudantes não implicaram em acompanhamento
de ordem pedagógica ou psicológica, reduzindo, assim, à dimensão “biologizante” em torno do
desempenho escolar. Destarte, é possível identificar o uso elevado e exclusivo de medicamentos
para resolver as queixas escolares, evidencia, sobretudo, o enfraquecimento da qualidade da
educação fomentada, já que os problemas na escolarização emergentes se reduzem a doenças
individuais, e, assim, são tratados em territórios externos ao ambiente escolar.
Palavras-chave: queixas escolares; medicamentos psicoativos; medicalização da educação.

PERCEPÇÃO, CONCEPÇÃO E PRÁTICAS DE PROFESSORES SOBRE DIFICULDADES
DE ESCOLARIZAÇÃO

Débora Wertheimer Bonder
Roseli Fernandes Lins Caldas

Este trabalho buscou investigar, por meio da perspectiva histórico-cultural, a concepção e a
percepção do professor frente às dificuldades de escolarização, tendo como enfoque a inclusão,
além de refletir sobre a prática docente, apontando fatores favoráveis e desfavoráveis para a
intervenção no campo educacional. Para isso, o estudo contou com a participação de 10 professoras
do Ensino Fundamental I de uma escola estadual da cidade de São Paulo, que participaram de sete
encontros sob forma de oficinas temáticas. Foram realizadas entrevistas abertas em grupo e para
cada encontro foram preparadas atividades com objetivos específicos. Os resultados foram
articulados à teoria, considerando o contexto do discurso e o contexto sócio histórico. A análise que
foi realizada a partir do agrupamento de cinco núcleos de significação, que concentraram
indicadores a partir da frequência do conteúdo (repetição ou reiteração), da carga emocional, da
ênfase dada e das contradições presentes nos discursos. Como considerações finais teve-se que na
área da educação, principalmente no que diz respeito às pessoas com necessidades especiais, ainda
que tenham ocorrido avanços em função de políticas que beneficiem este público, há que se
aprimorar muito a atuação docente no sentido de unir teoria e prática. Assim, é preciso tirar proveito
dos aspectos que favorecem, mas a reflexão e transformação de atitudes que dificultam as atuações
docentes apontam para o desafio da prática.

PLANTÃO INSTITUCIONAL COMO DISPOSITIVO NÃO MEDICALIZANTE NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Leandro Castro Oltramari
Marivete Gesser
Denise Cord

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma área de produção de conhecimento e de atuação
profissional em Psicologia Escolar e Educacional ainda pouco explorada no cenário brasileiro. Isto
considerado, professores e estagiários vinculados à ênfase curricular Psicologia e Processos
Educativos do curso de Psicologia da UFSC desenvolveram projetos de estágio e de extensão junto
a Núcleos de EJA do município de Florianópolis nos anos e 2013 e 2014. A forma como essa
modalidade educativa foi estruturada neste município permitiu a realização do planejamento das
aulas de forma conjunta pelos professores, sendo o ensino pautado em pesquisas realizadas pelos
alunos sob supervisão desses, numa perspectiva multidisciplinar. Este trabalho tem como objetivo
relatar as contribuições da metodologia de trabalho “Plantão Institucional” - criada pelo Serviço de
Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP na década de 90 - como um dispositivo
voltado à formação de professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município
de Florianópolis. Para tanto, primeiramente serão apresentados alguns pressupostos teóricometodológicos voltados à atuação do psicólogo no âmbito da EJA. Em seguida, apresentar-se-á uma
proposta de atuação no processo de formação de professores atuantes na Educação de Jovens e
Adultos realizada pelos autores, procurando-se enfocar os aspectos metodológicos, com ênfase nos
procedimentos e técnicas utilizados, buscando-se apresenta-los de forma ampla. Por fim, serão
relatados os resultados obtidos com um trabalho de formação de professores da EJA realizado ao
longo dos anos de 2013 e 2014.
Palavras-chave: plantão institucional; formação de educadores; EJA; psicologia.

PROJETO “TÓPICOS DE PSICOPATOLOGIA: DISCUTINDO SOBRE OS
TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM”

Ana Gabriela Nunes Fernandes

Esse projeto de extensão foi realizado na Universidade Estadual do Piauí com alunos de cursos de
licenciatura e professores da Educação básica com o objetivo de discutir sobre os transtornos de
aprendizagem, por estarem diretamente relacionados aos conceitos trabalhados na disciplina de
Psicologia da Educação, incluindo a reflexão sobre as dificuldades de aprendizagem e as
habilidades necessárias ao professor frente ao processo de inclusão escolar, bem como trabalhar os
efeitos da medicalização no contexto escolar. Ciasca (2003) afirma que os distúrbios de
aprendizagem estão relacionados às incapacidades escolares de crianças que tenham iniciado a
aprendizagem formal da leitura, da escrita e do raciocínio lógico-matemático. Estão, portanto,
relacionados a uma falha no processo de aquisição e desenvolvimento dessas atividades. E, nos
informa ainda que os transtornos de aprendizagem contemplam dentre outros, a Dislexia, Disgrafia,
Discalculia e Déficit de atenção e hiperatividade, que devem ser discutidos considerando suas
especificidades na compreensão da sintomatologia e nas estratégias de enfrentamento. Utilizamos
autores como Proença (2012), Cisto (2007), Foucault (1978), dentre outros. Trabalhamos a interface
medicalização e as dificuldades e/ou problemas de aprendizagem alertando para os perigos de
transformar questões de ordem social, política, cultural em patologias, distúrbios ou ainda
transtornos, cuja reponsabilidade é atribuída unicamente àquele aluno que apresenta as dificuldades
de aprendizagem. Diante dessa discussão envolvendo os aspectos orgânicos e sociais dos
transtornos de aprendizagem, discutimos as implicações pedagógicas do trabalho do professor
diante do aluno que apresenta tais transtornos e trabalhamos a importância da mudança de olhar do
professor para os alunos que apresentam problemas em seu processo de escolarização. Socializamos
nosso projeto em uma escola regular que trabalha a inclusão, ampliando nossa rede de discussão e
unindo universidade e rede escolar da educação básica na elaboração de estratégias acerca da
temática.
Palavras-chave: transtornos de aprendizagem; medicalização; formação de professores.

QUANDO O FENÔMENO DA MEDICALIZAÇÃO INVADE UM COLÉGIO DE
APLICAÇÃO, O QUE FAZER?

Liliane dos Guimarães Alvim Nunes
Klenio Antonio Sousa
Cláudia Silva de Souza
Lucianna Ribeiro de Lima

Frequentemente, na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (Colégio de
Aplicação), a Área de Psicologia Escolar e Educação Especial, bem como a gestão escolar e
coordenações pedagógicas tem se deparado com “notícias” vindas de professores, pais ou
responsáveis e profissionais da comunidade que acompanham alunos sobre diagnósticos de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H), Autismo ou Transtorno do Espectro
Autista e aumento significativo do uso de medicação em crianças. Esse fato coloca os profissionais
da escola diante da necessidade do enfrentamento do fenômeno conhecido como Medicalização. Os
sentimentos de impotência que os professores experimentam frente ao não aprender de seus alunos
fazem, muitas vezes, com que caiam na armadilha de buscarem razões para isso em problemas
biológicos e individuais geralmente respaldadas por profissionais das áreas de saúde e educação. As
explicações medicalizantes para justificar o fato de o aluno não aprender ou não se sair bem na
escola trazem à tona concepções organicistas das dificuldades de aprendizagem e de
comportamento na escola. O ciclo patologizante ganha sua força quando a escola referenda
“instrumentos de diagnóstico” ou formulários carregados de cunho científico, atuando como mais
um mecanismo legitimador da doença. Um grande desafio tem sido também lidar com o aumento
do ingresso de alunos público alvo da educação especial no contexto da escola regular, uma vez que
as famílias, desejosas e com a expectativa de que seus filhos estudem num colégio de referência, e
que recebam atendimento especializado de qualidade, tem buscado profissionais da saúde que
atestem disgnósticos que identifiquem quadros característicos daqueles legitimados pela legislação
atual da educação especial. Nesse sentido, os profissionais da Área de Psicologia Escolar e
Educação Especial da referida escola tem adotado as seguintes estratégias para lidar com tais
questões: participação em fóruns de discussão sobre a temática; elaboração de textos informativos;
divulgação de literatura especializada, bem como vídeos e outros materiais referentes ao assunto em
reuniões de professores; reflexão permanente com gestão escolar acerca da problemática e
discussão com profissionais da comunidade e famílias para sensibilização e conscientização dos
impactos da medicalização para o indivíduo, sua família, o ambiente escolar e o meio social em que
está inserido. Recentemente, os profissionais da Área de Psicologia Escolar e Educação Especial da
ESEBA tomaram a iniciativa de produzir e encaminhar para todos os setores da escola uma carta de
sensibilização, cujo conteúdo propõe reflexões, informações e propostas de concretização de
espaços de estudo e debate acerca da temática da Medicalização na escola e na vida. Sabe-se que
ainda há muito o que se fazer, mas identificam-se algumas mudanças significativas na educação
ocorridas a partir do efetivo trabalho de pesquisadores e estudiosos da psicologia escolar bem como
de áreas afins que tem buscado romper com essa lógica patologizante, lutando por uma escola que

considere e respeite as diferenças humanas e preserve os alunos dos destinos traçados pelos
prognósticos médicos.
Palavras-chave: medicalização; psicologia escolar; educação especial.

QUEIXAS ESCOLARES ENCAMINHADAS AOS CRAS: INQUIRINDO PRÁTICAS
MEDICALIZANTES EM CIDADES PIAUIENSES

Fauston Negreiros
Algeless Milka Pereira Meireles da Silva
Anna Clara de Araújo Cardoso

O trabalho visa identificar as Queixas Escolares de crianças e adolescentes atendidas nos Centro de
Referencia de Assistência Social/ CRAS localizados nos municípios de Teresina e Floriano/PI, por
meio de pesquisa documental junto ao banco de dados do órgão. Tratou-se de um estudo
exploratório-descritivo, com delineamento documental. Com isso, foram analisados os 320
prontuários de crianças e adolescentes, no período de 2007 a 2013 nos CRAS de ambas as
localidades. Na seleção dos prontuários, foram elencados os seguintes critérios: crianças e
adolescentes, de ambos os sexos, com a idade entre zero e 18 anos; ter apresentado queixa escolar
pelo no último ano letivo. A coleta dos dados sucedeu conforme protocolo de registro, mediante a
aprovação do Comitê de Ética em pesquisa. O tratamento dos dados foi por meio de análise
estatística com o programa SPSS, com a subsequente interpretação qualitativa da Análise de
Conteúdo, no qual se estabeleceu relações com os pressupostos teóricos da Pedagogia HistóricoCrítica; Medicalização da Educação; e da Psicologia no campo da Orientação à Queixa Escolar.
Dessa maneira, foram verificadas as seguintes queixas escolares encaminhadas atendimentos:
58,2% dos estudantes com problemas em leitura e escrita; 17% com indicadores de TDAH; 16,8%
problemas de conduta e comportamento desviante das regras escolares; 8% apresentaram
“introspecção”. Diante dessas queixas, foram fomentadas: 50,8% intervenções psicológicas e
fonoaudiológicas individuais; 33,5% promoção de atividades lúdicas e pedagógicas; 10% foram
realizadas penalizações aos estudantes; 5,7% não receberam nenhuma ação de intervenção. Assim
sendo, entende-se que as queixas escolares encaminhadas aos CRAS de ambas as localidades
sofreram o processo nítido de medicalização da educação e sociedade, ou seja, transformar questões
complexas e típicas dos contextos educacionais em doenças, responsabilizando o indivíduo e seu
grupo familiar pelos supostos problemas de aprendizagem e comportamento que venham a
apresentar, produzindo e naturalizando o sofrimento.
Palavras-chave: queixas escolares; CRAS; medicalização da educação.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ENCAMINHAMENTOS ESCOLARES

Maria Rozineti Gonçalves

Na escola contemporânea - locus representativo da educação formal na qual a disciplina, a
simultaneidade e a sincronicidade das ações a constituem - estudos têm apontado a tendência das
escolas a encaminharem a serviços especializados da saúde alunos identificados com problemas de
aprendizagem e de comportamento, como se a solução fosse de esfera individual e estivesse fora do
âmbito educacional. Nessa perspectiva, pode-se tender a silenciar e ocultar questionamentos mais
abrangentes e complexos referentes aos processos de escolarização, que podem ser da ordem do
estrutural, institucional, político, econômico e social. Esse estudo tem como objetivo compreender
os sistemas de valores e crenças que compõem as representações sociais de profissionais da
educação e da saúde sobre encaminhamentos escolares de crianças com dificuldades no processo de
escolarização. Realizamos a pesquisa em uma escola de Ensino Fundamental da cidade de São
Paulo, e, em um Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, que conta com uma Equipe
Multidisciplinar do Programa Inclui. Foram realizadas observações de campo, entrevistas
semiestruturadas e análise de documentos e relatórios dos encaminhamentos escolares realizados
em 2013. Os dados produzidos estão sendo analisados com base da Teoria das Representações
Sociais. Na análise preliminar, podemos salientar que as representações sociais dos pesquisados
apontam uma tendência a buscarem explicações para dificuldades no processo de escolarização, no
aluno, justificadas nas carências ou questões sociais do meio de origem, reafirmando representações
alicerçadas no senso comum do determinismo ambiental e biológico. Em muitos relatos, as questões
de ordem física, psíquica e socioeconômicas dos alunos saltam em primeiro plano e tornam-se
relevantes marcadores sociais e biológicos.
Palavras-chave: educação;
medicalização da educação.
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TDAH: UMA CRÍTICA A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Simoni da Silva Hoffmann

O TDAH se tornou um diagnóstico psiquiátrico infantil muito frequente na contemporaneidade. A
presente pesquisa tem como objetivo problematizar o diagnóstico do transtorno de défice de atenção
e hiperatividade e a medicalização de crianças com dificuldade de aprendizagem, abordando futuras
e possíveis consequências negativas causadas pelo uso indevido de psicoativos. A pesquisa foi
realizada através de estudos bibliográficos colocando em questão se, com o uso da medicação para
o TDAH, a criança fica contida em si mesmo, se ela consegue desenvolver habilidades e se tem a
percepção dos conflitos que acontecem no meio em que vivem. Constatando que muitas vezes os
diagnósticos são mal feitos e que com o uso da medicação, além da dependência física, também
pode gerar dependência psicológica, emocional e reduz o comportamento espontâneo da criança.
Tratar problemas de aprendizagem e comportamento com medicalização nem sempre é uma boa
opção, pois esses problemas acabam sendo mascarados pela medicação e abordados sempre como
doença, vetando outras possibilidades tanto de diagnóstico quanto de melhora.
Palavras-chave: TDAH; crítica à medicalização.

TENSIONANDO CERTEZAS, CONSTRUINDO SABERES: O DISCURSO DE
PROFESSORES ACERCA DA HIPERATIVIDADE

Amanda Ferraz Oliveira
César Rota Júnior

Atualmente, o termo hiperatividade está se fazendo mais presente em nosso meio. Todos têm algo a
dizer sobre o assunto, já que este se tornou um termo do senso comum, assim, jornais, revistas e
internet trazem reportagens abordando o tema, trazendo explicações de como identificar e tratar
esse transtorno. Os reflexos disso são também sentidos nas escolas, onde professores e pais se veem
frente ao impasse de encaminhar ou não as crianças para avaliação e diagnóstico. O objetivo da
presente pesquisa foi analisar o discurso de professores acerca do Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade (TDAH), bem como sua influência no cotidiano escolar. Tratou-se de uma
pesquisa qualitativa, realizada com professores do ensino fundamental de uma escola pública da
cidade de Montes Claros, usando como método a Conversação, onde a associação livre ocorre de
maneira espontânea, no coletivo, oferecendo possibilidades de circulação da palavra em grupo e
promovendo abertura para um contexto em que antes imperavam verdades preconcebidas. Foram
realizados um encontro coletivo e, como complemento, seis entrevistas individuais. Os encontros
aconteceram na própria escola e as discussões foram gravadas em áudio, posteriormente transcritas
e analisadas. Assim, puderam ser apreendidos discursos em duas direções: (1) a exacerbação de
casos de agitação e hiperatividade na escola, com a marca de uma queixa, e (2) uma crítica à
banalização do diagnóstico, afirmando a necessidade de certo cuidado no trato de tais questões. À
guisa de conclusão, foi possível encontrar diferenças entre o material coletado no grupo e das
entrevistas individuais, já que na estratégia da Conversação, no coletivo, os tensionamentos
estiveram mais presentes que nas entrevistas individuais, onde imperaram as certezas acerca da
hiperatividade de muitos alunos da escola.
Palavras-chave: hiperatividade; escola; conversação.
Financiamento: FAPEMIG.

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E INCLUSÃO

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS ENTRAVES DO PRECONCEITO

Victória de Angelis
João Roberto de Souza Silva
Nadia Cristina Sousa Ferreira

Diante do aumento do número de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais,
tanto na rede pública como privada de ensino, a discussão sobre o preconceito se torna
imprescindível para que se reflita sobre a educação inclusiva. O presente trabalho tem como
objetivo discutir as dificuldades em se implantar uma educação inclusiva com vista nos entraves
trazidos pelo preconceito. Para isso foi feita uma busca na base de dados da SciElo utilizando os
descritores preconceito e Educação inclusiva e foram levantados 7 artigos, os quais serão usados
para esta análise. Existem duas atitudes distintas em relação ao indivíduo preconceituoso: uma
percebida como um exagero de aceitação e outra de rejeição - ambas as atitudes preconceituosas
podem ser veladas ou explícitas no âmbito escolar e são um entrave para a educação inclusiva.
Ocorre também a falta de discussão durante formação dos profissionais da educação a respeito do
lidar com as “diferenças” e com o que é “diferente”, uma vez que atualmente há o predomínio de
uma educação centrada no desempenho, focada na inserção das pessoas no mercado de trabalho,
sendo que os educandos com necessidades educacionais especiais tendem a ficar à margem deste
processo. Outro ponto importante é que a concepção de inclusão se restringe ao atendimento de
crianças com diferenças funcionais, enquanto as necessidades das demais crianças e dos
profissionais que trabalham na escola são muitas vezes desconsideradas. Desse modo, discutir o
preconceito no ambiente escolar pressupõe grande participação dos indivíduos, porém observa-se
que este tema está sendo convertido em ideologia, à medida que é muitas vezes compreendido como
algo inerente ao homem e não como algo construído socialmente. Portanto, refletir sobre
preconceito se torna uma tarefa sempre inacabada e complexa, além de sempre necessária para a
educação inclusiva e inclusão social.
Palavras-chave: educação inclusiva; preconceito; inclusão escolar.

A PSICOLOGIA NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR

Zuleika Leonora Schmidt Costa

Este estudo teve como objetivo conhecer os espaços de intervenção e as atividades profissionais da
Psicologia Escolar nos municípios do litoral norte do Rio Grande do Sul e foi realizado para a
disciplina de Psicologia e Processos Educacionais na Comunidade da CNEC FACOS. Para esta
investigação foi escolhido como local o CAE-Centro de Atendimento ao Educando, no município
de Cidreira, RS. O CAE propõe a orientação psicológica e psicopedagógica e visa proporcionar uma
melhora no processo de aprendizagem em crianças com dificuldade de aprendizagem, através do
atendimento de uma equipe multidisciplinar. A psicóloga, entrevistada que atende ao CAE realiza
um acolhimento clinico a crianças num primeiro momento, porém sua função maior é o
atendimento institucional, voltado a psicologia escolar, onde realiza visitas as escolas, bem como
orientação aos pais e professores no processo de inclusão escolar de crianças na rede municipal de
escolas deste município. Os atendimentos que necessitem mais atenção individual, ou uma terapia
diferenciada são encaminhados a rede de atendimento a saúde do município ou a psicóloga clínica
do CAE. Segundo Glat e Oliveira (2004) o Psicólogo inserido no ambiente escolar pode colaborar
com o processo de ensino e aprendizagem das crianças com necessidades especiais, aquelas que,
por algum motivo, encontrarem dificuldades de aprenderem e de conviverem com as demais.
Poderá utilizar de intervenções e técnicas específicas do campo da Psicologia, visto que nem todas
as crianças têm seu processo de socialização igual e que nem todas se apresentam dentro de um
padrão, mas sim sempre inseridas e limitadas à sua potencialidade intelectual. Psicólogos,
professores, familiares e escola devem atuar conjuntamente e considerar os fatores passíveis de
interferir no processo de aprendizagem do aluno especial, baseados na perspectiva de que a criança
está inserida em determinada situação social.Como metodologia foi utilizada a observação do local
investigado e entrevistas com a psicóloga que atua no mesmo.A fundamentação teórica deste relato
baseou-se em autores tais como: Buscaglia, Glat, Regen e Casarim entre outros. Como conclusão
entendeu-se que o papel do psicólogo no CAE é bem amplo, pois além de atender a criança especial
e colaborar no processo de inclusão escolar, ela exerce as funções que uma psicóloga escolar teria
na escola. Este psicólogo em especial, precisa compreender a criança, como um todo, mediante o
seu processo de desenvolvimento e maturação emocional e neurológica, observando as condições
gerais deste educando. Orientar a escola, educadores e familiares não apenas no ambiente escolar,
mas também no contexto externo (ambiente social e familiar) composto por diversas relações. Sabese que na região do Litoral norte do RS existem muitas possibilidades para a atuação do psicólogo,
em particular faz-se a necessidade do psicólogo que atue com a Psicologia Escolar no contexto da
inclusão dos alunos especiais nas escolas.Ainda entende-se que a psicologia não exerce
prioritariamente sua função em emitir laudos, ou aplicações de testes psicológicos, mas
disponibilizar suas técnicas para uma melhor adaptação do aluno especial visando à sua
socialização.

A UTILIZAÇÃO DA INFORMÁTICA PARA AUXILIAR O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL DAS PESSOAS COM SÍNDROME DE
DOWN

Juliana Santos de S. Hannum

A inclusão digital, também podendo ser denominada alfabetização digital, é semelhante à
alfabetização escolar no processo de inclusão social, isso porque a inclusão digital está relacionada
à questão da cidadania, do direito à informação e o papel do Estado. Para as pessoas com
necessidades especiais (PNEs) as dificuldades para utilização de computadores vão além do acesso
às máquinas e à rede, pois elas apresentam diferentes tipos de deficiências para as quais os
softwares e hardwares, de forma geral, não estão preparados. O desafio passa então ao
desenvolvimento de novas ferramentas que permitam a apropriação dos conceitos e habilidades
inerentes à informática. Segundo estudos na área de educação especial, o desenvolvimento
cognitivo das pessoas com Síndrome de Down apresenta o transcurso mais lento, mas, embora a
Síndrome de Down seja uma consequência genética, a literatura ressalta que o ambiente
sociocultural favorece e influencia o desenvolvimento de habilidades e capacidades do indivíduo.
No paradigma da educação inclusiva, as necessidades educacionais especiais devem ser
contempladas pela estrutura e recursos da escola, de forma que todos os alunos, independente do
tipo de deficiência física ou intelectual, estejam inclusos. Nessa perspectiva, surgiu também a
educação digital inclusiva, que busca democratizar o acesso e aprendizagem das ferramentas
tecnológicas atuais. A capacitação dos profissionais a inclusão digital, anseia por desenvolver e
criar novas alternativas para a Educação Especial com o apoio das tecnologias da informação e
comunicação, presentes no mundo atual, principalmente relacionada aos ambientes virtuais. O
presente projeto almeja capacitar alunos do Programa de Formação de Professores da PUC GOIAS
na perspectiva da Educação Digital Inclusiva de pessoas com Síndrome de Down (SD) e
proporcionar um ambiente em estes alunos dos diversos cursos da PUC GOIAS possam vivenciar
uma prática pedagógica com pessoas com síndrome de Down (SD), visando enriquecer o processo
formativo desses futuros profissionais.
Palavras-chave: inclusão digital/social; síndrome de down; programa alfadown.

ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR: POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA
EFETIVAÇÃO

Raquel de Araújo Bomfim Garcia
Nilza Sanches Tessaro Leonardo
Ana Paula Siltrão Bacarin

A acessibilidade no âmbito escolar é um tema desafiador e tem sido tema de legislações e assunto
de discussões. Conforme encontrado nas políticas públicas, as instituições de ensino devem realizar
modificações necessárias para atender os alunos com deficiência, considerando suas especificidades
em todos os níveis de escolaridade. O presente estudo teve como objetivos fazer um levantamento
de politicas públicas que tratam da acessibilidade de pessoas com deficiência no Ensino Superior;
bem como realizar o mapeamento dos alunos com deficiência inseridos na Universidade Estadual
de Maringá, fazendo uma correlação entre os dados da legislação e do mapeamento. Para isso foi
efetuada uma pesquisa bibliográfica e o levantamento dos alunos com deficiência matriculados em
2014 na referida universidade. Este estudo utilizou como embasamento para a análise a perspectiva
da Psicologia Histórico-Cultural, pois esta compreende o homem como um ser histórico-social
entendendo que seu desenvolvimento se dá principalmente por suas condições sociais e culturais.
Com os resultados, foi possível observar que a instituição estudada apresenta resoluções sobre o
acesso e permanência de alunos com deficiência, buscando mudanças no processo de vestibular
para atender as necessidades de todos os candidatos, e tem como suporte o Programa
Interdisciplinar de Pesquisa e Apoio à Excepcionalidade (PROPAE), que oferece apoio e as
adaptações necessárias para os acadêmicos com Necessidades Educativas Especiais (NEEs).
Mesmo com estes esforços, o que pode ser verificado neste estudo é que o número de alunos
matriculados que apresentam alguma deficiência nesta instituição ainda é inexpressivo (1,13%),
quando comparado aos números de alunos sem deficiência(98,87%). Este fato deixa claro que as
dificuldades não estão apenas relacionadas ao acesso ao vestibular, mas também às dificuldades em
etapas anteriores de ensino. Esta pesquisa é financiada pelo Programa Observatório da Educação –
OBEDUC (Edital/CAPES Nº49/2012).
Palavras-chave: acessibilidade; deficiência; ensino superior; políticas públicas.

ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO E INCLUSÃO DO ALUNO COM SURDEZ NA ESCOLA
REGULAR

Januária Abreu da Silva Mesquita Rebouças
Júlio Ribeiro Soares
Claudia Alves da Silva

Compreendido como um tema fundamental da educação e como responsabilidade política, tanto da
esfera governamental quanto civil, a inclusão do aluno com necessidades especiais na escola regular
é uma questão que, especialmente a partir da Declaração de Salamanca, elaborada em 1994, vem
desafiando gestores educacionais e professores dos diversos níveis escolares. Sendo, portanto, uma
questão que ainda necessita de muitos estudos, o objetivo deste trabalho é discutir as significações
do acolhimento pedagógico do professor no processo de inclusão do aluno com surdez na escola
regular. Fundamentado no aporte teórico-metodológico da psicologia sócio-histórica, o acolhimento
desse aluno é estudado, neste trabalho, a partir de algumas categorias teórico-metodológicas, como
historicidade, atividade, mediação, sentidos e significados que nos possibilitam apreender o
fenômeno não apenas na sua dimensão empírica, mas como movimento e síntese das
multideterminações da realidade. A pesquisa foi realizada no âmbito do Curso de Mestrado
Profissional em Letras, da Faculdade de Letras e Artes da UERN, a partir de entrevistas reflexivas e
recorrentes com uma professora de Língua Portuguesa da rede pública de ensino de um município
do estado do Ceará. As significações constituídas pela professora apontam o acolhimento do aluno
com surdez na sala de aula como uma estratégia pedagógica que possibilita a sua inclusão e
socialização junto aos demais alunos por meio da aceitação das possíveis diferenças. Contudo,
frente à falta de capacitação profissional para lidar com a inclusão, o acolhimento revela-se, ainda,
como uma estratégia de compensação pedagógica para driblar o que deveria ser feito, mas que não
se faz porque o professor não se sente profissionalmente preparado. Por tudo isso, a inclusão do
aluno com surdez na escola regular continua sendo um desafio pedagógico e político para todos nós.
Palavras-chave: acolhimento pedagógico; inclusão; compensação pedagógica.

ALUNOS COM SURDEZ NA ESCOLA REGULAR: VIVÊNCIAS DE UMA PROFESSORA
DE PORTUGUÊS

Januária Abreu da Silva Mesquita Rebouças
Júlio Ribeiro Soares
Claudia Alves da Silva
Resultante de impetuosos debates e das grandes lutas sociais pelo reconhecimento das diferenças
humanas, a inclusão escolar surge no âmbito educacional como paradigma que obriga a escola a
preocupar-se em disponibilizar meios adequados para a conquista do conhecimento por parte de
todos os alunos nela inseridos, assegurando-lhes a participação, promoção educativa e
oportunidades nos sistemas sociais. Visando contribuir para a discussão da temática, esta
investigação teve como objetivo compreender as dificuldades vividas por uma professora de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental da rede pública de ensino de um município do estado do Ceará
ao desenvolver atividades de ensino-aprendizagem da referida língua em turmas regulares que
incluem alunos com surdez. A pesquisa teve como base teórico-metodológica e referência maior a
perspectiva sócio-histórica da Psicologia, desenvolvida por Vygotsky. O processo de obtenção do
material se deu a partir de entrevistas reflexivas semiestruturadas e recorrentes com a professora, a
qual tinha em sua turma um aluno com surdez. Os dados foram analisados através do procedimento
de levantamento e organização dos Núcleos de Significação. Estes revelaram que, dentre as
dificuldades vividas pela professora para que a educação inclusiva de alunos com surdez se efetive,
a diferença na forma de comunicação entre ambos se constitui numa barreira que torna quase
impeditiva a relação pedagógica na sala de aula com o aluno, além de sua necessidade de
capacitação profissional para que possa atender às necessidades específicas do aluno com surdez e
contribuir para a construção de sua aprendizagem.
Palavras-chave: inclusão escolar; surdez; ensino de língua portuguesa.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: CONCEPÇÕES DOS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Viviane Prado Buiatti

O presente trabalho tem como objetivo tecer algumas reflexões sobre estudos e discussões
realizadas pelos cursistas da 6ª Edição do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Especial e
Atendimento Educacional Especializado para Pessoas Surdas. O presente curso possui carga horária
de 180 horas e foi desenvolvido no ano de 2013 por meio do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão
e Atendimento em Educação Especial (CEPAE), da Universidade Federal de Uberlândia, é uma
vertente da rede de formação continuada à distância de professores em Educação Especial. Os
questionamentos que permearam a construção dessa pesquisa foram: Quais as concepções dos
professores das escolas públicas sobre o trabalho que está sendo realizado no AEE? Para esses
sujeitos quais são as responsabilidades dos profissionais que trabalharão no AEE? Qual a concepção
de inclusão está presente no AEE? Obteve-se a participação de 39 sujeitos nesses fóruns, todos
professores em efetivo exercício em escolas públicas de diversos estados do país, como: SC; MG;
BA; RS; CE; RJ, entre outros. Este estudo demonstrou que os participantes da pesquisa no processo
de formação continuada, mostraram conhecimento teórico sobre aspectos discutidos na apostila, nos
fóruns e debates com seus tutores e colegas e uma posição crítica frente ao cotidiano da escola e
configuração do AEE. Muitas questões foram mobilizadas como cisão recorrente entre profissionais
do AEE e demais educadores, falta de formação docente para atendimento da demanda do AEE,
resistências dos profissionais para a inclusão e discussão sobre as atribuições desta equipe. Neste
sentido, defende-se que o trabalho do AEE necessita se deslocar da sala de recursos, ampliando a
atuação nos diversos ambientes de aprendizagem na escola, responsabilizando todos os
profissionais pelo atendimento desta população de nosso país, assim como se constituir numa rede
de interlocução com os demais profissionais que atuam nas instituições escolares.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E INCLUSÃO ESCOLAR: O
MOVIMENTO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Viviane Prado Buiatti
Arlete Aparecida Bertoldo Miranda

No ano de 2008, promulga-se o primeiro decreto que dispõe sobre a educação especial e o
Atendimento Educacional Especializado (AEE), sendo, alterado em 2011. Contudo, a aspiração
pelo atendimento não aparece somente com o decreto de 2008, encontramos, na história, o
movimento por este atendimento nas escolas, as diversas expressões utilizadas para retratar a
população da educação especial e a repercussão destas nos atendimentos. Realizamos uma pesquisa
sobre esta trajetória, analisamos como as terminologias da Educação Especial foram sendo
modificadas. Nos escritos da primeira Lei (LDB/1961), a educação para as pessoas com deficiência,
expressa pelo termo educação de “excepcionais”; em 1988, com a Constituição Brasileira, a
terminologia utilizada era portador de deficiência. A concepção de deficiência era de um fardo. O
termo pessoa com deficiência é o mais adequado, porque traduz uma pessoa que tem limitações,
sejam elas sensorial, intelectual, física ou motora. Estas restrições precisam ser trabalhadas, com
projetos diferenciados e recursos especiais. Ao reconhecê-las não podemos negar, mas oferecer
acessibilidade, participação efetiva no contexto social. O atendimento a tais pessoas caminharam
para a reflexão na reestruturação da escola, estabelecendo possibilidades de atuação a todos os
profissionais (professores, psicólogos escolares, entre outros) para que as pessoas com deficiência
possam estar inseridas com direito à aprendizagem, reconhecendo suas limitações e capacidades.
Desta forma, o resgate histórico das políticas públicas nos mostra a dificuldade de delimitar o
público alvo da educação especial e funções da escola especial e da escola regular. Além das
terminologias utilizadas, que contribuíram para perpetuar o estigma, o rótulo e a exclusão dos
grupos marginalizados socialmente. As atuações dos psicólogos escolares por muito tempo
contribuíram para a exclusão desta população, pois as avaliações diagnósticas levavam à
culpabilização do sujeito. Atualmente, pesquisas revelam que o psicodiagnóstico ainda possui
falhas e muitas crianças estariam frequentando a educação especial, o AEE, sem a necessidade de
estarem neste lugar. Assim, acreditamos que o sistema educacional possui resistências para atender
a todos, conforme delineado pelas políticas públicas e, muitas vezes, encaminha uma demanda que
poderia ser trabalhada na sala de aula comum, com a devida mediação do professor, com projetos
diferenciados que atendam as necessidades individuais.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE À INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL

Beatriz Araújo de Macedo

A experiência a partilhar refere-se à minha atuação como psicóloga de um Serviço de Apoio à
Inclusão destinado ao atendimento de pessoas com deficiência visual e, mais especificamente, às
questões com as quais me deparei enquanto acompanhava o processo de escolarização de crianças e
adolescentes com deficiência visual (baixa visão e cegueira). Tal Serviço insere-se em uma
instituição de caráter multidisciplinar, que se dedica ao apoio psicopedagógico no processo de
inclusão escolar da população referida, contando com atendimentos em áreas diversas, como
pedagogia, ortóptica, serviço social e psicologia. O acompanhamento realizado na área de
psicologia teve como objetivos principais o oferecimento, às crianças e suas famílias, de um espaço
de escuta e elaboração das questões referentes à deficiência visual, tais como suas implicações para
o desenvolvimento psicossocial da criança, nelas incluídas a experiência escolar. Esta modalidade
de atuação psicológica destinou-se, então, às crianças atendidas pela instituição e que eram
encaminhadas para acompanhamento na psicologia, que organizava o atendimento clínico das
crianças, além das orientações familiares e da interlocução com as unidades escolares em que
estavam matriculadas as crianças. Com duração de 3 anos, compreendendo entre os anos de 2011 e
2014, a experiência de atendimento foi realizada com técnicas que envolvem atendimentos
individuais com as crianças e suas famílias, reuniões para discussão dos casos com equipe
multidisciplinar e visitas escolares periódicas para abertura de diálogo com professores e
coordenadores pedagógicos. Dessa maneira, serão apresentados como resultados desta experiência,
os efeitos na subjetividade das crianças atendidas, bem como em sua participação em espaços
sociais, como a família e a escola, a partir da escuta de questões que permeiam o processo de
inclusão escolar da criança com deficiência visual. Destaco aqui algumas destas questões: o que
estamos, como escola, oferecendo em termos de educação especial para que as famílias busquem
instituições educacionais segregadas em detrimento de instituições inclusivas? Como uma criança
com deficiência pode sentir-se segura e perceber seu desenvolvimento em um modelo escolar que
constrói relações pautadas na hierarquia e no desempenho? Por que as instituições segregadas
conferem às crianças e suas famílias uma percepção de proteção e desenvolvimento que, por vezes,
não é percebida na escola regular? Por fim, mais do que se deparar com tais questões como limites
ao processo de escolarização em uma perspectiva inclusiva, esta experiência trouxe a possibilidade
de reflexão e de crítica aos impasses que ainda enfrentamos em relação à inclusão escolar junto às
famílias, à escola e à própria criança, contribuindo para a constituição de uma escola para todos e
todas. Ressalto, ainda, a importância de abertura de espaços para diálogo entre todos os envolvidos
no processo de escolarização de uma criança com deficiência visual para a reflexão sobre a
construção de uma escola verdadeiramente inclusiva e que ofereça possibilidades de
desenvolvimento para todos os alunos.
Palavras-chave: deficiência visual; inclusão escolar; atuação do psicólogo.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Tainá Dal Bosco Silva

O presente trabalho refere-se ao projeto de mestrado em desenvolvimento no Programa de PósGraduação em Psicologia da Universidade Federal de Goiás. Tem como objetivo conhecer e discutir
a prática dos psicólogos que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE) para verificar
se nesses espaços são proporcionadas experiências formativas que possibilitem autonomia e
emancipação aos alunos atendidos. As políticas públicas que se referem a educação inclusiva são
novas no país, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica datam de 2009 e não
fazem referências diretas a atuação do psicólogo, esta só aparece nas políticas estaduais, e a do
Estado de Goiás data de 2012, que orienta a atuação desse profissional. Assim, a atuação do
psicólogo na inclusão, especificamente no AEE deve ser foco de debates. O referencial teórico
adotado para fundar essa discussão é a Teoria Crítica da Sociedade, Escola de Frankfurt. Entre os
temas discutidos por essa abordagem está a formação humana, como os indivíduos se formam,
resistindo ou aderindo aos modelos de semiformação existentes na sociedade. Para tanto será
realizado 1) Estudo nos documentos sobre a educação e a modalidade de educação inclusiva a fim
de verificar como é compreendida a questão da inclusão escolar e se há relações com o profissional
de psicologia. 2) Pesquisa bibliográfica nos periódicos de psicologia com qualis de A1 a B5, entre
2009 a 2015, serão analisados tanto o campo teórico quanto o prático, a relação entre a psicologia e
o AEE, ou a educação especial/inclusiva. 3) Uso de questionários com os psicólogos (16) que
trabalham com AEE no município de Goiânia, para compreender como é a sua atuação,
possibilidades e impossibilidades em relação aos alunos atendidos. Os dados coletados por meio
dessas três fontes possibilitarão análises quantitativas e qualitativas. A pesquisa está em andamento,
ainda não há resultados a serem apresentados.
Palavras-chave: psicologia; atendimento educacional especializado; formação humana.

AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DA SUBJETIVIDADE

Alexandra Ayach Anache

Neste mini-curso fazem-se uma discussão sobre o tema do desenvolvimento das funções
psicológica superiores na perspectiva histórico-cultural, desde as obras de Vygotsky e Lúria até a
teoria da subjetividade de González Rey, compreendendo especialmente o conceito de sujeito. Para
isso será feito um estudo documental considerando obras primárias e secundárias dos referidos
autores, por meio do qual serão discutidas de forma crítica as aproximações e diferenças teóricas
entre eles. A pretensão é subsidiar a avaliação psicológica de indivíduos diagnosticados com
deficiência intelectual, de forma a contribuir com o reconhecimento de suas potencialidades e
condição de sujeito nos diferentes contextos e espaços sociais. Serão oportunizados debates sobre a
organização do processo de avaliação para aprendizagem, com observância à metodologia e aos
critérios estabelecidos pelos professores e profissionais que atuam nas redes de serviço da educação
especial e das classes comuns nas escolas de ensino regular. Para este fim, nos valemos da
metodologia de estudo de caso de alunos que foram diagnosticados com deficiência intelectual e
que procuraram o serviço escola de uma universidade. À luz do referencial teórico da perspectiva
histórico cultural, construímos uma proposta de avaliação que colocava em cheque os critérios de
encaminhamento empregados pelas redes de serviços da educação especial. Nesse sentido, nos
valemos da análise da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), como um princípio condutor da
nossa prática, pois ela sintetiza a visão psicológica de homem. Dito de outro modo, Vygotsky
(2010) postulou que toda função psicológica humana existe primariamente como utilização de
instrumentos semânticos compartilhados interpessoalmente e que precede geneticamente a seu
domínio intrapessoal. Há um espaço em cada momento do desenvolvimento entre o
domínio/realização individual e o domínio compartilhado como possibilidade de realização futura já
existente como potencialidade. Esta distância/diferença foi interpretada como qualitativa e sinaliza
as direções do possível desenvolvimento imediato e o objeto de toda a influência formativa/cultural.
(MOREY, 2006). É necessário considerar a ZDP como um sistema onde se identificam os
elementos constituintes do sujeito sua comunicação, como um instrumento semântico e o sujeito
que ensina que se faz presente nas relações sociais.

CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO : NA PERSPECTIVA
DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Yara Iraides da Silva Torres
Deborah Luiza Silva Duarte

Desde a Declaração de Salamanca(1994), o Brasil tem avançado em suas políticas educacionais na
perspectiva da educação inclusiva, estabelecendo diretrizes e critérios para acompanhamento de
crianças com necessidades especiais. Nesse contexto, as crianças com dificuldades de aprendizagem
e/ou transtornos, como o TDAH (Transtorno de Déficitde Atenção e Hiperatividade),não são
contempladas. Para atender alunos com históricos de dificuldades de aprendizagem, grande parte
não alfabetizados, foi criado, em 26 de março de 2014, o Centro Educacional de Atendimento
Especializado (CEAE),com o apoio da Prefeitura Municipal de Dracena- SP, através da Secretaria
Municipal de Educação. Com os atendimentos do CEAE, por equipe multidisciplinar da área da
saúde e educação, é possível refletir sobre o que está por trás do “não aprender”. De um modo
geral, o CEAE tem apresentado resultados bastante animadores. As crianças que frequentam o
CEAE de forma sistemática apresentam progressos. Muitos alunos que iniciam o trabalho com uma
concepção pré-silábica de escrita, ultrapassam vários obstáculos, obtendo sucesso na alfabetização,
tornando-se alunos capazes de compreender a função social da escrita e consequentemente, fazer
uso dela. Os progressos também ocorrem na área social e afetiva. As crianças tornam-se mais
felizes e seguras, capazes de tentar resolver seus problemas de forma mais autônoma, sem tantos
receios e ou bloqueios em relação à aprendizagem.
Palavras-chave: educação inclusiva; dificuldade de aprendizagem; TDAH.

CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE INVESTIGATÓRIA COM
ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO

Letícia Vicenzo Lourenço
Lucia Pereira Leite

A universidade pública, enquanto instituição social deve propagar ações inclusivas, dentre elas as
destinadas às pessoas com deficiência (PCD). Entretanto, por fazer parte de um contexto maior
atrelado a um modelo econômico produtivista, que privilegia a perfeição, pode corroborar com a
ideia de deficiência como incapacidade e situação de desvantagem. Atualmente, se constatam
inúmeras conquistas em termos normativos, porém preceitos e ações excludentes são comuns nas
relações e nos discursos da sociedade (como compaixão, benevolência ou assistencialismo),
localizando a deficiência estritamente no organismo que a apresenta, desconsiderando a necessidade
de alterações socioculturais no atendimento às diferenças. Porém, cabe à sociedade, em particular às
instituições de ensino, legitimarem ações afirmativas com vistas à participação efetiva das pessoas
com deficiência. Baseadas nos princípios definidores de sociedade inclusiva, pesquisas acerca da
educação de PCD no ensino superior se destacam no Brasil, partindo da análise crítica das
mudanças políticas e socioeconômicas. Esta pesquisa procurou identificar as concepções de
deficiência de 374 alunos de pós-graduação de uma instituição pública de ensino superior do estado
de São Paulo. Aplicou-se a Escala Concepções de Deficiência (ECD), que foi disponibilizada na
rede interna da universidade como formulário eletrônico de preenchimento voluntário. Os
resultados indicam que há a tendência em concordar com enunciados que correspondem a uma
concepção social da deficiência. Entretanto, foram observados diversos posicionamentos que
localizam no organismo a condição de deficiência, o que corrobora a noção de preceitos
excludentes do discurso da sociedade. Concluindo, tanto pesquisadores da Educação como da
Psicologia têm muito a contribuir para a inclusão de PCD, ofertando ações que visem à diluição do
preconceito pelo reconhecimento da diversidade humana, discutindo criticamente a deficiência em
um contexto histórico-cultural.
Palavras-chave: concepção; pessoas com deficiência; escala; inclusão; universidade.

CONCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SUAS
RELAÇÕES COM A PRÁTICA ESCOLAR

Marcelo Domingues Roman

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa acerca de como
professores concebem a educação inclusiva, buscando conhecer as dificuldades existentes e as
necessidades apontadas pelos profissionais para incluírem crianças com deficiência no ensino
público regular, bem como buscando compreender como estes professores concebem as interrelações entre saúde e educação. Participaram dessa pesquisa oito professoras de salas do ensino
fundamental, atuantes em quatro escolas da rede municipal de Santos, sendo que estavam, no
momento da pesquisa, ensinando crianças com necessidades educacionais especiais em suas classes.
Foram entrevistadas a partir de roteiro semi-estruturado que abordou as seguintes dimensões:
concepções sobre educação inclusiva; conceitos, ideias e opiniões sobre a inclusão enquanto
política pública educacional e enquanto prática concreta; inter-relações entre as áreas da saúde e da
educação e expectativas em relação às contribuições ao processo de inclusão escolar pelos cursos
oferecidos pelo Campus Baixada Santista da Unifesp - Educação Física, Fisioterapia, Nutrição,
Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Em relação às concepções, aparecem ideias de
inclusão enquanto processo de ensino voltado a alunos incapazes de acompanhar o conteúdo
preconizado ao ensino regular, sendo, portanto, pautado pela intuição, boa vontade, tentativa e erro
dos professores e socialização. São relatados como deficitários tanto o processo de formação
acadêmica inicial quanto a formação continuada. Inúmeras dificuldades para efetivação do processo
de inclusão são apontadas, tais como: carga horária excessiva, grande número de alunos em sala de
aula, falta de apoio especializado e ausência de apoio efetivo por parte do Estado. Observa-se um
processo de inclusão que tem se dado de forma precária, sem condições de se efetivar plenamente e,
portanto, acarretando sobrecarga a professores. Neste sentido, compreende-se que as reformas
necessárias para efetivação do processo de inclusão caminham no mesmo sentido de reformas
urgentes no sistema geral de ensino, para atendimento a todos os alunos.

CONTRIBUIÇÕES DO KARATÊ PARA A SOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE
PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN

Natália Monaco de Castro
Aleksander Giordano da Silva
Nathalia Rodrigues Campos
Marjorie Cristina Rocha da Silva
Wagner Bento
Soraia Néia de Três Rios
Karina da Costa
Gabriel Pinheiro Silva
Dilmar R. dos Santos

Este estudo teve como objetivo comparar habilidades esportivas e indicadores sociais em pessoas
com Síndrome de Down antes e após um ano de treinamento de karatê, correlacionando as melhoras
de desempenho físico com a socialização destas pessoas em contexto de inclusão. Participaram
deste estudo 53 (cinquenta e três) pessoas com o diagnóstico de síndrome de Down de ambos os
sexos com idade entre quatro e sessenta anos, inscritos em projeto de esporte de um Instituto
Inclusão Cultural. Os instrumentos de avaliação foram aplicados individualmente. Tais
instrumentos objetivaram a comparação e a avaliação dos constructos propostos no PEI de Esporte e
Mapa da Rede Social. Os resultados encontrados evidenciaram que o karatê tendeu a favorecer
melhores relacionamentos em todas as esferas sociais dos portadores de Síndrome de Down. Além
disso, o karatê melhorou o desempenho em todos os quesitos físicos avaliados. Tais resultados
sugerem benefícios do karatê em relação à socialização de pessoas com Síndrome de Down.

CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E O PROCESSO DE INCLUSÃO
ESCOLAR

Rafaela de Fátima Moraes Maciel
Laura Moraes Ribeiro
Conceição Aparecida Serralha
Jéssika Rodrigues Alves
Luísa Gomes Queiroz

Crianças e adolescentes podem ser retirados de suas famílias por sofrerem negligência, abusos ou
maus-tratos. O acolhimento institucional é uma alternativa e busca garantir boa convivência e
desenvolvimento integral da criança. Na sociedade, crianças institucionalizadas possuem imagem
estigmatizada pelo abandono e institucionalização, sendo vistas, comumente, como ameaça ao bemestar social. A inclusão escolar, assim, torna-se dificultada, com prejuízos nos relacionamentos e
desempenho escolar. Esta pesquisa buscou aprofundar a compreensão sobre questões psicossociais
envolvendo o processo de inclusão escolar da criança à espera de adoção ou em proteção judicial.
Trata-se de um estudo de caráter descritivo, exploratório, de corte transversal. Os dados estão sendo
analisados a partir da técnica de Análise do Conteúdo. Foram realizadas, até o momento, entrevistas
semiestruturadas com duas profissionais e dez crianças de uma instituição de abrigo em Uberaba
(MG). Ainda serão entrevistados os profissionais das escolas das crianças. Resultados preliminares
mostram que há mobilização da instituição garantindo que as crianças que chegam, sejam alocadas
em novas escolas. Os profissionais da instituição legalizam a vida escolar da criança, organizando
documentos, e relatam dificuldades devido à ocorrência de constantes mudanças de escola.
Atentam-se à compreensão que as crianças têm de suas experiências escolares, oferecendo suporte
emocional e assumindo, na escola, o papel familiar, tentando combater estigmatizações e
discriminações advindas principalmente dos adultos. As crianças relataram experiências positivas
nas instituições, mas houve também relatos de discriminação de outras crianças no ambiente
escolar, por morarem no abrigo sem os pais. Assim, apesar das experiências positivas, as crianças
vivenciam situações de discriminação, que devem ter atenção de ambas as instituições para que seu
desenvolvimento não seja afetado e lhes seja garantida boa escolarização. Tem sido constatada a
importância das instituições de abrigamento na inclusão, atendendo às demandas individuais das
crianças, e constatam-se questionamentos acerca de soluções para o combate à discriminação.

DEFECTOLOGIA E INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NA ESCOLARIZAÇÃO BÁSICA

Andréa dos Guimarães de Carvalho

O objetivo desta comunicação é apresentar e discutir ações colaborativas do intérprete de Libras que
podem contribuir para a superação dos frequentes fracassos dos alunos com surdez na
aprendizagem da leitura e escrita do português em escolas regulares inclusivas. Trata-se de uma
pesquisa desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica
(PPGEEB/CEPAE/UFG), cuja dissertação teve como produto educacional final um fórum de
discussão em um Espaço Colaborativo Virtual Permanente. Com o objetivo de possibilitar o debate
e a troca de experiências continuadas entre o intérprete de Libras, psicopedagogos, professores
regentes e de AEE etc., durante a pesquisa dois alunos surdos foram investigados utilizando-se
como instrumentos de pesquisa uma entrevista, um teste avaliativo com palavras e figuras e a
observação participante de um conjunto de aulas. Ao final, foi possível concluir que a atuação do
intérprete de Libras vai muito além do mero ato de interpretar e traduzir conteúdos, explicações e
exercícios em sala de aula, e que quando ele participa colaborativamente com os demais colegas
envolvidos no planejamento, preparação e aplicação de atividades, tal como ensina Vygotsky nos
Fundamentos de Defectologia (1995), esse profissional é capaz de identificar e aprimorar os
processos de compensação e substituição que edificam e equilibram o desenvolvimento cognitivo
do sujeito com deficiência. Algumas estratégias colaborativas do intérprete de Libras obtidas a
partir das referências teóricas de Vygotsky (2005), Bakhtin (2003), Quadros (2004) entre outros
foram: construção de textos com imagens adaptativas e contextualizadas abordando temáticas que
envolvem o cotidiano do aluno surdo, o uso de estratégias comparativas interlínguas durante o
processo tradutório favorecendo maior entendimento dos aspectos gramaticais biculturais e
bilíngues, construção de vídeos adaptados, reforço datilológico seguido do sinal e outros.
Palvras-chave: intérprete de Libras; coensino; inclusão; educação básica.

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DE SURDOS IMPLANTADOS: POR UMA
ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O BILINGUISMO

Aline Lima da Silveira Lage
A pesquisa “Alunos surdos implantados: desenvolvimento e aprendizagem” (Comitê de Ética da
SMSDC, n.º297A/2012), finalizada em 2013, realizada pelo GEPeSS/PPGE-UFRJ sob a
coordenação da Prof.ª Dr.ª Celeste Azulay Kelman, objetivou conhecer o estado da arte sobre
alunos surdos implantados que estudam em escolas públicas municipais do Rio de Janeiro. A
educação dos surdos é marcada por obstáculos que desencadeiam fracasso escolar e evasão.
Buscando amenizá-los muitas famílias recorrem ao Implante Coclear (IC); prótese auditiva
computadorizada inserida cirurgicamente na orelha interna que substitui parcialmente as funções da
cóclea. Este assunto é pouco explorado, por isso a pesquisa apresentou orientações pedagógicas aos
professores para auxiliar a inclusão de surdos nas salas de aula comuns. Com caráter qualitativo,
caracterizado como pesquisa-ação, realizou-se entrevistas com 08 alunos, 06 responsáveis, 09
professores, uma intérprete, em oito escolas. Cada categoria de participante tinha uma entrevista
semiestruturada audiogravada ou com respostas anotadas. Dos resultados destacamos: a necessidade
de interação entre os setores públicos da saúde e da educação porque passam informações díspares
sobre aquisição de línguas uma vez que pesquisas nacionais e internacionais apontam à construção
aditiva de aquisição de línguas - a língua de sinais não exclui a língua oral porque somadas
fornecem melhores condições de formação identitária dos surdos bilíngues e melhores condições
para a inclusão social; é necessário orientar os responsáveis dos alunos implantados, pois verificouse que alguns acreditam no IC como “cura” da surdez - esta percepção equivocada prejudica o
desenvolvimento linguístico e a aprendizagem dos filhos. O impedimento à língua de sinais
observado na orientação às famílias pode significar um entrave ao desenvolvimento integral de
crianças surdas implantadas. Os psicólogos educacionais e escolares precisam ter acesso a estes
debates para que possam oferecer serviços psicoeducacionais promovendo direitos e enfrentando
fracasso escolar e dificuldades vividas na escolarização de surdos.

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A GIFTED SCREENING PROGRAM

Nadine Fitoussi
Esther Stavrou

The purposes of this presentation are to a) describe the development and evolution of a suburban
American school district’s program to identify students who would benefit from inclusion in a
gifted enrichment program, and b) describe an evaluation of the screening program that is currently
underway. At present, there is no standard method of assessing for giftedness in the United States.
A recent nationwide survey by McClain and Pfeiffer (2012) demonstrated wide variety in state legal
requirements across the country for the selection of gifted students. Methods of selection include IQ
testing, achievement testing, teacher or parent nominations, tests of creativity, rating scales,
measures of specific performance, and use of behavioral checklists. The program to be discussed
uses a tiered process in selecting children for its gifted program which includes the use of group
tests of cognitive ability, standardized group achievement tests, and teacher nominations. Students
who meet necessary criteria on these measures are further evaluated using an individual IQ test.
Students who earn scores two standard deviations above the mean on select scales of the IQ test are
then considered eligible for the gifted program. The program encompasses numerous types of
enrichment activities across various grades. The screening program has been in place for
approximately 30 years and has evolved over the years based on changes in the measures,
administrative constraints, staffing changes, and program goals. While there is a substantial amount
of anecdotal support for the screening program, the district hoped to obtain more formal evidence of
its effectiveness. In this presentation, the process of developing a gifted screening program will be
discussed. In a addition, a series of studies evaluating the utility and predictive validity of the
screening and selection process will be described. One of the primary objectives of the studies is to
determine which of the screening components (e.g. teacher evaluations, achievement test scores,
cognitive test scores) best predict academic success for students who were selected and participated
in the enrichment program and for those who were not selected. An additional objective is to
determine whether minority children and children from non-English backgrounds are proportionally
identified by the criteria for selection to the program. In order to meet these objectives the study is
using archival data. Screening data from approximately100 students collected when the students
were in third, fourth, and fifth grade is being compared to outcome variables at the time of
graduation from high school. These outcome variables include grade point average (GPA) and
college admissions tests.
Keywords: gifted; assessment; program evaluation.

EDUCAÇÃO DE SURDOS E INCLUSÃO: INSERÇÃO DE PSICÓLOGOS PARA O
DESENVOLVIMENTO PLENO

Aline Lima da Silveira Lage

Não obstante os paradigmas que defendem as escolas para todos como direito humano e os avanços
normativos conquistados pelos movimentos sociais surdos, estudos como os citados abaixo,
apontam que ainda não alcançamos uma educação que garanta o pleno desenvolvimento deste
público nas políticas públicas no Brasil. Houve uma grande mobilização na elaboração do Plano
Nacional de Educação (PNE - Lei nº 13.005/14) em defesa das escolas bilíngues para surdos e
modelos de educação bilíngue em geral na política de educação inclusiva. De outro lado, o Sistema
Único de Saúde tem promovido a cirurgia de implante coclear a partir do diagnóstico do teste da
orelhinha. Decorre que as equipes de saúde têm desestimulado os familiares ao acesso da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) pelos seus filhos; tendência que as escolas vêm acompanhando.
Portanto, embora se reconheça a importância da Libras para o desenvolvimento de surdos e tenha
havido investimentos para garanti-la nas escolas de uma maneira geral, por um lado, observa-se
uma desvalorização desta perspectiva. Para os movimentos sociais surdos impedir o acesso à Libras
e promover o implante coclear na forma atual significa reforçar a medicalização e a normalização
da sua comunidade. Para pesquisadores da área (Campos, 2014; Kelman 2010, 2012, 2013; Melo et
al 2012; Rezende, 2012; Svartholm, 2014), os surdos bilíngues, usuários da Libras e do Português
(pelo menos escrito), têm reais possibilidades de pleno desenvolvimento. Parte desses autores
fundamentam seus argumentos nos Estudos de Defectologia de Lev Vigotski (1983). Neste curso
pretendemos mostrar a importância da inserção dos psicólogos nas proposições e debates presentes
na educação de surdos para acompanhar a possibilidade de efetivar a educação aberta à diversidade
linguística e cultural dos surdos. Inicialmente, apresentaremos os conceitos da Psicologia HistóricoCultural, segundo a qual a origem biológica da deficiência não deveria ser enfatizada. Vigotski
(1983) afirmou que as escolas e os educadores em geral deveriam ter como meta superar o que
denominou núcleo secundário da deficiência o qual transforma a surdez numa deficiência da
experiência social; e, que a aquisição da língua de sinais pelas crianças surdas possibilita seu pleno
desenvolvimento. Procuraremos sensibilizar os participantes sobre a importância da atuação de
psicólogos na educação, mostrando as dificuldades vividas no seu processo de escolarização, tanto
na Educação Básica quanto na Superior. Para tal, apresentaremos um breve histórico sobre a
educação de surdos no Brasil dando ênfase, além das questões citadas acima, à educação de jovens
e adultos surdos sem língua. Também relataremos a experiência oriunda da docência com
graduandos surdos. Portanto, pretendemos contribuir para a formação de psicólogos escolares e de
educadores por meio do debate da inclusão social e escolar, buscando indiretamente favorecer a
melhoria dos serviços psicoeducacionais para que estes tenham mais condições de auxiliar a
promoção do desenvolvimento global de crianças, adolescentes e adultos surdos. Assim,
acreditamos que estaremos reforçando a temática deste evento, ou seja, afirmando que a prática dos
psicólogos pode e deve estar comprometida com uma escola verdadeiramente para todos: aquela
que se adapta às necessidades do seu público.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ASPECTOS HISTÓRICOS,
QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

Erika Lourenço
Mitsuko Aparecida Makino Antunes
Raquel Martins de Assis

As discussões sobre a educação inclusiva e sobre a inclusão de educandos com deficiência nas
escolas regulares têm se colocado de forma premente na formação psicólogos e educadores nos
últimos anos. Nesse contexto, o minicursoaqui apresentado tem como objetivo promover uma
reflexão crítica, historicizada e contextualizada sobre a educação inclusiva no Brasil. Para tanto,
propõe-se um percurso pela história da educação especial no país a partir do século XIX até a
atualidade. Esse percurso terá como ponto de partida algumas das mais divulgadas publicações
brasileiras das últimas décadas que tratam da história da educação inclusiva, da educação especial e
da educação do educando com deficiência no Brasil. A partir dessas referências, serão apresentadas
as primeiras e principais instituições para a educação de pessoas com deficiência criadas no Brasil,
bem como algumas das concepções teóricas sobre a educação especial elaboradas ao longo dos
séculos XIX e XX. Serão também abordados os debates internacionais acerca da educação inclusiva
e seu impacto nas políticas educacionais brasileiras. À medida que esse percurso histórico for
traçado, especial atenção será dada às críticas que geralmente são apresentadas às instituições e
autores que contribuíram para a educação especial no Brasil ao longo do século XX,
problematizando o caráter anacrônico das mesmas. As ideias e iniciativas para a educação dos
“excepcionais” elaboradas pela psicóloga e educadora Helena Antipoff em Minas Gerais serão
apresentadas e discutidas nesse contexto. Serão apresentadas as propostas das seguintes instituições
criadas por esta autora para promover a educação da criança“excepcional” em Minas Gerais:
Sociedade Pestalozzi, Instituto Pestalozzi e Fazenda do Rosário. Conceitos como os de
“excepcional”, “inteligência civilizada” e “educação integral e integrativa”, difundidos por Antipoff
no Brasil, serão também abordados. Finalizando o minicurso, serão discutidos tanto as
possibilidades para a formação de professores e psicólogos para a educação inclusiva, como os
desafios que a educação inclusiva representa para a prática cotidiana desses profissionais.
Conteúdo: 1. Definição de educação especiale educação inclusiva. 2. Produção brasileira sobre
história da educação especial e educação inclusiva: limites e potencialidades interpretativas. 3.
Histórico da educação especial no Brasil (do século XIX aos dias de hoje). 4. A educação do
excepcional na obra de Helena Antipoff. 5. Questões atuais para a formação em educação inclusiva.
6. Desafios teóricos e práticospara a inclusão de educandos com deficiência nas escolas regulares.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: REFLEXÕES SOBRE AS ESCOLAS
ESPECIALIZADAS DO PARANÁ

Geovanio Rossato
Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Mudanças tem sido engendradas na Educação Especial, apontando, dentro outras, para a defesa da
inclusão e do imperativo de rompimento de barreiras sociais/educacionais em prol de possibilidades
de desenvolvimento. Legislações e políticas públicas de educação inclusiva assinalam para essa
direção e para a necessidade de universalização do acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado.Indagamos, contudo, como está sendo organizada esta modalidade de
educação e sobre a qualidade de ensino proporcionado às pessoas com Necessidades Educacionais
Especiais (NEE). Assim, neste trabalho teórico, elencou-se como objetivo, discutir a Educação
Especial no Brasil e as políticas públicas que a instituem, focando sobretudo, a educação nas
escolas especializadas do Paraná. Foram realizadas reflexões fundamentadas na perspectiva da
Teoria Histórico-Cultural, que considera o homem a partir das relações e mediações estabelecidas
com a riqueza da cultura e das possibilidades de humanização proporcionadas. Lançamos mão
ainda, de dados oficiais, como os de distribuição de matrículas nas instâncias públicas e “privadas”
e, nas diferentes etapas de ensino. Verificou-se que na Educação Especial do Paraná, em 2013,
estavam matriculados 78.544 alunos, dos quais 35.402 pertenciam às escolas especializadas, escolas
estas, que são majoritárias nas suas formas de atendimento segregado/privatizado. Nesta conjuntura,
94% dos alunos com NEE matriculados nas escolas especializadas, não estão em dependência direta
da esfera federal, estadual ou municipal, refletindo a continuidade da história de segregação
daqueles alunos e da pouca presença do Estado na responsabilização dessa modalidade de
ensino.Uma análise crítica das políticas públicas educacionais direcionadas às pessoas com NEE,
bem como da atuação dos profissionais com tais pessoas, não pode deixar de vislumbrar a
importância ética e política de melhoria da qualidade do ensino e da apropriação e transformação de
tais políticas em atividade pedagógica, em prática docente, em práticas institucionais, destarte, em
prática política.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONTRIBUIÇÕES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

Viviane Prado Buiatti

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) está inserido nas políticas públicas de educação
especial e alia-se às propostas de inclusão de todos na escola. Este atendimento pretende garantir o
apoio especializado às pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e
superdotação. Este estudo refere-se a uma pesquisa com profissionais que trabalham no AEE em
duas escolas públicas de Uberlândia- MG, com o objetivo de investigar como tem se configurado o
AEE nas escolas, nas esferas estadual e municipal, concepções e práticas dos educadores e
formação inicial e continuada para o exercício profissional. Utilizou-se como metodologia a
pesquisa qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas. Foram entrevistadas doze profissionais que
compõem a equipe do AEE das escolas. Constatou-se uma concepção voltada para integração das
pessoas com deficiência e o foco na doença, indo a contramão das políticas atuais da inclusão que
discutem amplamente as potencialidades dos sujeitos, com críticas à patologização, destacando
alternativas para a acessibilidade e igualdade de oportunidades. Grande parte das participantes da
pesquisa enfatizou a falta de formação inicial e continuada para realização deste atendimento, bem
como a resistência dos profissionais para mudanças nos processos de ensino. Há tambem uma
dificuldade de avaliação psicoeducacional dos casos, para a construção e projetos de atendimento
individualizados. Neste sentido, concluímos que o psicólogo escolar tem ampla possibilidade de
trabalho tanto com a demanda do AEE, nas orientações em relação à avaliação e ao atendimento,
quanto da formação continuada dos educadores no trabalho com questões como as práticas
homogeneizadoras, classificatórias que ainda permeiam o ambiente escolar. Um dos grandes
desafios do AEE é movimentar a escola, a comunidade e as famílias para promover a escolarização
de todos, sem exceção, o que significa a luta pela consolidação das políticas públicas, ao acesso aos
materiais, para agenciar as condições necessárias à aprendizagem e ao desenvolvimento dos
sujeitos.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FORMAÇÃO DOCENTE E PSICOLOGIA ESCOLAR:
CAMINHOS POSSÍVEIS

Liliane dos Guimarães Alvim Nunes
Viviane Prado Buiatti

No contexto educacional brasileiro, e em decorrência das exigências atuais de que o professor
desenvolva seu trabalho numa perspectiva inclusiva, evidencia-se a necessidade premente do
investimento na formação docente com vistas a contribuir com a efetivação de saberes e práticas
pedagógicas inclusivas que considere as múltiplas dimensões do desenvolvimento, da aprendizagem
e realidades dos alunos com os quais as escolas trabalham hoje em dia. Constata-se que na
formação inicial docente são raras as disciplinas temáticas referentes à educação inclusiva, sendo
que os programas de formação continuada que apresentam tais temáticas representam uma rica
oportunidade para que os professores se instrumentalizem para tal ação. Ressalta-se a precariedade
dos cursos de formação docente para o trabalho inclusivo, valorizando maciçamente a teoria em
detrimento da atividade prática do docente. A formação inicial e continuada dos professores para a
inclusão escolar devem propiciar ao professor ressignificar o seu papel docente e suas práticas
pedagógicas, partindo do saber fazer, por meio de suas próprias experiências, problemas reais e
situações do dia-a-dia, os quais funcionam como matéria prima das mudanças pretendidas pela
formação. Como profissionais da educação envolvidas em cursos de formação de Professores,
acompanhamos que existem várias iniciativas do Governo Federal e de outras instituições,
propondo cursos e qualificações para que os professores tenham melhores condições de trabalho
numa perspectiva inclusiva e ainda junto ao público da educação especial. Esse trabalho refere-se
ao relato de nossa experiência como professoras formadoras em diferentes cursos de formação
docente, a saber: cursos de extensão; cursos de especialização; programas de formação de
professores presenciais e à distância; grupos de estudo de formação continuada em locus de
trabalho; dentre outros. Em nossa atuação como formadoras, procuramos contribuir com o professor
por meio de diferentes estratégias (discussões teóricas; exibição e análises de vídeos e filmes sobre
o assunto; discussões de casos e reflexões sobre a prática; elaboração de planos de trabalho
inclusivo, dentre outros) que o auxiliem tanto na construção e apropriação de concepções teóricas
que fundamentem suas práticas, como na identificação das teorias que sustentam o seu fazer na
escola, conscientizando-o de que toda ação precisa ser refletida para mobilizar novas ações que
promovam reais transformações. Percebemos um aumento no interesse e desejo dos professores em
relação a tal temática, uma vez que a cada dia cresce o número de alunos com deficiência no ensino
regular, o que coloca o professor diante de um desafio concreto. Por fim, ao se considerar que a
inclusão está politicamente instituída, faz-se necessário estimular uma formação adequada do
profissional da educação, que valorize, ao mesmo tempo, a prática pedagógica e a formação
acadêmica e que correspondam às reais demandas da escola e da sociedade na atualidade.
Palavras-chave: educação inclusiva; formação de professores; psicologia escolar.

EDUCAÇÃO NO JAPÃO: DIFERENÇAS CULTURAIS E O ATENDIMENTO A
CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Juliana Sano de Almeida Lara

A experiência a ser relatada diz respeito a um treinamento de três meses realizado em uma escola
particular de níveis equivalentes ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio, localizada na cidade de
Yokohama, Japão. O treinamento faz parte do programa de capacitação da Japan International
Cooperation Agency (JICA), órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores do Japão, que
promove capacitação técnica de recursos humanos para países em desenvolvimento. Como bolsista
da JICA, a autora participou do cotidiano da escola de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015,
tomando contato com diversas atividades, como aulas, reuniões pedagógicas, atividades
extracurriculares, saídas, festas tradicionais, campeonatos e olimpíadas. Serão tratados aspectos
culturais e suas decorrências para o processo de escolarização em relação ao contexto brasileiro,
especialmente no que diz respeito às tradições, à organização do trabalho pedagógico, a relação
Saúde e Educação, as relações professor-aluno, as condições de trabalho dos professores, a
contextualização prática das atividades teóricas, os atuais desafios da educação japonesa e a
preparação para a saída do Ensino Médio. Outra questão a ser abordada é a atenção individualizada
aos alunos, considerando tratar-se de uma escola que recebe muitos alunos com necessidades
educacionais especiais e é reconhecida pelo Ministério da Educação japonês por seu trabalho com
esse público. A experiência permitiu analisar a contribuição que uma vivência intercultural pode
proporcionar para a abertura de novas perspectivas de análise do contexto educacional brasileiro, ao
permitir o reconhecimento de aspectos anteriormente impensados, o que possibilita relativizar
valores e práticas e, assim, repensar e apontar novos caminhos para o contexto local. Igualmente,
proporcionou um contato com estratégias de individualização do ensino que apontam possibilidades
de ação no interior da organização seriada, em busca de enfrentar o desfio global que é tornar a
escola um lugar onde todas as crianças, sem exceção, possam aprender.

ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL:
RECURSOS NECESSÁRIOS À INCLUSÃO

Beatriz Araújo de Macedo

A inclusão escolar é, hoje, um tema central nas discussões referentes à garantia do direito ao acesso
e à permanência com qualidade na educação de crianças com deficiência. O Ministério da Educação
busca desenvolver ações que objetivam a implementação da Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), definindo como público-alvo os alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O documento
proposto considera os alunos com deficiência “aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter
restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade” (MEC, 2008) e, em
consonância com o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96), reafirma
que é objetivo educacional a escolarização em espaços conjuntos, utilizando-se de recursos que
atendam às necessidades específicas dos estudantes. É possível identificar as inúmeras discussões já
realizadas sobre o tema, entretanto, é necessário reconhecer que a educação em salas comuns dessa
população ainda constitui desafio a ser enfrentado, pois os recursos e práticas disponíveis, ainda que
essenciais para a vida escolar, têm se mostrado insuficientes para a garantia da permanência com
qualidade. Esse contexto configura mais que um convite, uma convocação a produção de novas
formulações sobre a escolarização de pessoas com deficiência visual (baixa visão/cegueira). Por
essa razão, este minicurso tem como objetivos: apresentar os recursos tecnológicos e didáticos
necessários à inclusão escolar de crianças com deficiência visual; contribuir com reflexões e
partilha de experiências sobre a interlocução entre serviços especializados e escola, a fim de
promover subsídios para sustentar o acesso e a permanência com qualidade destas crianças na
escola regular, em salas comuns; questionar a possibilidade de constituição da escola inclusiva, para
além dos treinamentos de uso dos recursos técnico-instrumentais. Para isso, pretende-se trabalhar
sob a forma de oficinas, favorecendo a discussão sobre os seguintes eixos temáticos: auxílios
ópticos/não ópticos, tecnologia assistiva, orientação e mobilidade, independência, autonomia,
participação efetiva no contexto escolar e desenvolvimento dos aspectos psicomotores e da
eficiência visual (BARRAGA, 1895).
Palavras-chave: deficiência visual; recursos para inclusão; escolarização; psicologia.

ESTABLISHING INCLUSION IN AUSTRIAN SCHOOL SYSTEM AND THE ROLE OF
SCHOOL PSYCHOLOGY

Josef Zollneritsch

In the state of Styria we include almost every child with disabilities within the mainstream
curriculum (the rate is 89 %). There are nearly no special schools, except some special schools for
severe handicaps. It was a process since 1995 and a very exhausting way. School psychologists had
to support that process, especially to change ways of thinking. It was a change from separation to
inclusion. Styria ist the region within Austria with the highest level of inclusion.There are several
aspects of organizing schools and change the way of teaching. The results are very postive, the
performance of ALL children is betterthen before, the effectiveness of teaching increased. The
acceptance of school-psychologists also is better now than before. Objektive is to discuss about how
children with special needs can be included in mainstream schools; the change of the role of schoolpsychologists, methods how to work as a school psychologist.
Keywords: inclusion; special needs; attitudes of teacher; role of school-psychologists.

ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS DE ENSINO PARA ALUNOS COM ALTAS
HABILIDADES: QUAIS AS POSSIBILIDADES?

Lais de Moura Milhomens
Larissa Cristina de Souza Abrantes
Adriana Barbosa Ribeiro

No Brasil, observa-se que as ideias que norteiam o termo altas habilidades/superdotação referem-se
ao indivíduo gênio, isto é, aquele que demonstra um desempenho extraordinário e singular em uma
determinada área do conhecimento (ALENCAR, 2001). Existem muitos mitos relacionados as altas
habilidades/superdotação, entre eles, o de que esses alunos não precisariam de suplementação dos
educadores para seu desenvolvimento. O objetivo desta pesquisa foi verificar quais os métodos e
estratégias de ensino utilizados com tais alunos, na rede de ensino estadual. A amostra foi composta
por profissionais do Núcleo de Altas Habilidades/superdotação (NAAHS) vinculado a Secretaria
Estadual de Educação do Amapá e professoras do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
da rede estadual de ensino público, indicadas pelos profissionais do NAAHS. A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas com autorização dos
profissionais supracitados. O Núcleo estabelece o assessoramento com o professor do AEE,
orientando para a descoberta das altas habilidades e para o desenvolvimento de projetos que possam
potencializar a capacidade do educando. É necessário ressaltar que os profissionais do Núcleo
apresentam um perfil para o professor do AEE, como alguém criativo e pesquisador. Destacam, que
muitas escolas ainda tem dificuldade tanto no aspecto da identificação deste aluno, quanto em lidar
com o desenvolvimento de suas capacidades no ensino regular. Para um trabalho diferenciado com
alunos com altas habilidades, precisa haver um debate sobre como lidar com a heterogeneidade nas
salas de aula, uma vez que os alunos não são iguais em seu processo de aprendizagem.
Palavras-chave: atendimento educacional especializado; superdotação; educação.

EXPERIÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO EM UMA SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS: SUPORTE AO PLANO INDIVIDUAL

Lorena Macêdo Andrade Neves de Oliveira

No ano de 2007, fora lançado o Programa de Implantação da Sala de Recursos Multifuncionais,
como um dispositivo complementar à Educação Inclusiva. A Sala de Recursos Multifuncionais
(SRM), abrange espaços de AEE em escolas de ensino regular,dentre outras instituições, dotados de
recursos didáticos variados, e também adaptados às especificidades dos alunos, proporcionando a
potencialização da aprendizagem e desenvolvimento, recebendo os alunos que apresentam
necessidades especiais, matriculados no ensino regular, sendo freqüentada no contraturno de suas
respectivas aulas regulares. Em 2010 passou por aprimoramentos quanto à sua importância na
qualidade de atividades e funcionamento, afim de reafirmar sua importância em articulação com a
comunidade escolar, entre outros, como também disponibilizar recursos necessários para efetivação
de sua proposta. O relato diz sobre experiência neste dispositivo da política de inclusão, que se deu
em escola municipal situada no bairro de Felipe Camarão, zona Oeste de Natal/RN, por estagiária
em Psicologia. A escola oferece ensino regular para turmas dos 1º ao 6º anos do ensino
fundamental, durante os turnos matutino e vespertino, turmas para Educação de Jovens e Adultos
(EJA) à noite. Durante o período de 2013.1, professoras do município de Natal/RN buscam por
suporte ao atendimento de alunos, recorrendo ao curso de Psicologia, vinculado à Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Uma primeira reunião foi realizada no intuito de esclarecer as
demandas trazidas. Estas demandas diziam respeito a dificuldade em lidar com alunos
encaminhados para a SEM, em uma escola da rede municipal de ensino, devido a ausência de
laudos que pudessem fornecer informações afim de orientar um trabalho específico para o público
atendido. Esclarecido que o a elaboração de laudos só poderia ser realizado mediante
encaminhamentos, e que a possibilidade de suporte não utilizaria tal procedimento, foi acordado
que pudesse ser oferecido apoio/acompanhamento in loco às solicitantes, no trabalho realizado
rotineiramente na escola, especificamente na SEM, objetivo da intervenção. O acompanhamento foi
realizado uma vez por semana, durante o turno matutino, quando um dos alunos considerado
portados de necessidades especiais, era atendido. Além da observação na sala de recursos, a sala de
aula na qual este aluno estudava também foi acessada, durante horário regular de aulas. Neste
acompanhamento, foram realizadas observações participantes, afim da elaboração de um estudo de
caso que pudesse auxiliar na construção de um plano de intervenção. A partir destas observações,
Foram elencados eixos, baseados na identificação dos seguintes aspectos relacionados ao aluno
atendido: i) a questão do nome próprio e do nomear; ii) alfabetização deficitária; iii) contexto
familiar; iv)busca pelo suporte da rede de garantia de direitos; v) interação em sala de aula e no
intervalo; vi) a fala e a escrita. Portanto, são discutidas sobre a importância de articulação entre os
eixos de intervenção e as dificuldades enfrentadas pela escola na efetivação de ações interssetoriais.
Palavras-chave: sala de recursos multifuncionais; acompanhamento; psicologia.

FORMAÇÃO COLABORATIVA, FUNDAMENTOS DE DEFECTOLOGIA E INCLUSÃO
ESCOLAR

Andrea Hayasaki Vieira

Esta comunicação apresenta e discute o curso de formação permanente na modalidade
semipresencial “Inclusão e Letramento”, que vem sendo oferecido a professores de Atendimento
Educacional Especializado (AEE) da Secretaria Municipal de Goiânia, como parte da pesquisa
desenvolvida no Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG). O
problema central da investigação é identificar uma estrutura de curso que privilegie a formação
desses e, consequentemente, de outros profissionais que atuam na educação inclusiva, não apenas
de forma teórica, mas também prática, a fim de que, colaborativamente, possam potencializar o
desenvolvimento cognitivo dos alunos de educação especial, em suas salas de recursos
multifuncionais. Segundo orientação do MEC (2008), o atendimento educacional especializado
deve ter como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
específicas. Para tanto, esse curso piloto foi pensado segundo os Fundamentos da Defectologia de
Vygotsky (1995), quando sustenta que os sujeitos limitados por deficiências não são menos
capazes, mas apenas se organizam cognitivamente de formas diferentes; e que, em sendo assim,
suas peculiaridades devem ser identificadas e explicadas, a fim de que os ciclos e as metamorfoses
de seus desenvolvimentos possam lançar luz às formas práticas de o educador planejar e executar o
ensino escolar de todos os aprendizes. A título de exemplo, serão explicitados os fundamentos que
regem algumas atividades preparadas com recursos midiáticos, que foram desenvolvidas e
socializadas pelos professores de AEE na Plataforma Moodle do site www.cepae.ufg, durante os
três primeiros meses do curso.
Palavras-chave: formação permanente; defectologia; escolarização básica.

GESTALT-TERAPIA NA ESCOLA: AS FUNÇÕES DE CONTATO COMO
POSSIBILITADORA DE ESTIMULAÇÃO SENSÓRIO-COGNITIVA NA CRIANÇA COM
SÍNDROME DE DOWN

Eliezer Grillo Barbosa

Este estudo buscou compreender como a Gestalt-Terapia através das funções de contato pode ser
uma possibilidade de estimulação sensório-cognitiva na criança com síndrome de down. O local
escolhido para a intervenção foi uma escola especializada em síndrome de down. A partir de uma
visão salutogênica não objetivamos focar apenas nas dificuldades e/ou limitações provenientes da
síndrome de Down no tocante ao desenvolvimento sensório-cognitivo, mas procuramos
experimentar soluções novas a partir das funções de contato, ou seja, utilizamos os sentidos (visão,
audição, tato, olfato) linguagem e movimento como mobilizadores de mudança e retomada ao
desenvolvimento. A metodologia utilizada neste trabalho foi oficinas em dinâmica de grupo na área
da saúde uma vez que a proposta desta é articular três dimensões: psicossocial, clínica e educativa.
Utilizou-se a pesquisa bibliográfica para a compreensão e exploração do tema em questão. Com a
intervenção do psicólogo, este brincar pode ser direcionado para uma melhora de suas funções
sensório-cognitivas, servindo como estímulo e fornecendo a criança a função de suporte para atingir
seu potencial sem a necessidade de se enquadrar num padrão estanque de desenvolvimento. Por ser
um trabalho grupal torna-se também mais um facilitador, pois as crianças mais comprometidas
cognitivamente veem no seu par que é possível realizar as atividades propostas e sentem se
motivadas para tal ação, a cada conquista é internalizada em seu psiquismo sua capacidade
evolutiva que por vezes não era experimentada. Ao final conseguimos perceber a grande
importância da gestalt-terapia em especial as funções de contato como convite ao despertar sensório
cognitivo de crianças com síndrome de Down.
Palavras-chave: gestalt-terapia; síndrome de down; estimulação sensório cognitiva.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ESTADO DE MATO GROSSO: A
PSICOLOGIA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Jane Teresinha Domingues Cotrin
Marcus Vinícius de Campos França Lopes

A presente pesquisa se insere num plano histórico que tem início, no Brasil, em meados do século
XIX com o atendimento educacional às crianças com deficiência em instituições fundadas para tal
fim. Acompanhando o movimento de compreender como a Educação Especial começa e se
desenvolve no país, este projeto se propõe investigar os primeiros passos da Educação Especial em
Mato Grosso e para isso tem como objetivos: conhecer os profissionais pioneiros que atuaram na
área de Educação Especial; identificar as instituições pioneiras no acolhimento à criança com
deficiência; investigar como foram os primeiros atendimentos realizados nas instituições; descrever
os primeiros personagens, práticas, teorias e instrumentos utilizados; investigar como a Psicologia
se insere no universo da Educação Especial no Estado. A metodologia utilizada está respaldada na
história oral, em que são utilizadas entrevistas e análise de documentos. A investigação proposta
pretendeu encontrar, descrever e analisar as fontes primárias de informação sobre o tema, seguida
de análise do contexto em queforam encontradas, o que possibilitará um estudo dinâmico,
estruturado numa determinada sociedade. Os participantes da pesquisa são as pessoas envolvidas
direta ou indiretamente com os primeiros atendimentos em Educação Especial nos anos de 1960,
que foi identificado como a década em que tem início a criação das primeiras escolas especiais no
Estado e que ocorreram nos municípios de Cáceres, Rondonópolis, Guiratinga e Cuiabá, seguida
por ações políticas governamentais que institui as classes especiais nas escolas regulares na década
de 1970. Os psicólogos atuaram em ambos os processos. Nesse contexto, os resultados preliminares
apontam que os primeiros trabalhos realizados na Educação Especial inicializaram
concomitantemente com a industrialização das cidades, ou seja, há uma relação entre a Educação
Especial e o desenvolvimento econômico. Percebe-se, também, a força que o caráter filantrópico
ocupa desde os primórdios da Educação Especial em Mato Grosso, é nítida a conotação moral e
religiosa nos discursos dos entrevistados. As primeiras iniciativas públicas em Educação Especial
foram para atendimento de alunos com deficiência auditiva, motivadas pelo trabalho de um grupo
de professoras com formação no Instituto Nacional de Surdos (Rio de Janeiro). Os psicólogos,
profissionais que estavam ‘chegando’ ao Estado, foram fundamentais na institucionalização do
atendimento. A presente pesquisa se encontra na fase de análise dos documentos encontrados.
Palavras-chave: educação especial; história da educação; educação especial em Mato Grosso;
psicologia e educação especial.

IDENTIFICATION OF GIFTED STUDENTS

Nadine Fitoussi
Esther Stavrou

The purpose of this presentation is to discuss the utility of various methods used to assess and
identify gifted students. Within this context the results of a study comparing the Wechsler
Intelligence Scale for Children: Fourth Edition (WISC-IV) and the Naglieri Nonverbal Ability Test
(NNAT-2) will also be discussed. Currently there is no standard method of assessing for giftedness
in the United States. A recent nationwide survey by McClain and Pfeiffer (2012) demonstrated wide
variety in state legal requirements across the country for the selection of gifted students. Methods of
selection include IQ testing, achievement testing, teacher or parent nominations, tests of creativity,
rating scales, measures of specific performance, and use of behavioral checklists. In states and
districts where intelligence tests are used for selection, the most common include the Wechsler
Intelligence Scale for Children-IV and the Stanford Binet Intelligence Scale, Fifth Edition. Due to
concerns regarding the potential bias in using these measures with children who come from diverse
cultural backgrounds, many districts have adopted the Naglieri Non-Verbal Ability Test-Second
Edition (NNAT-2) due to its non-verbal format and reduced cultural loading. The present study
compared the test scores of 103 students (ages 8 to 11) who were administered both the WISC-IV
and the NNAT-2 to determine eligibility for a gifted program. As a group the students earned
significantly higher scores across the various scales of the WISC-IV than on the NNAT-2. The
correlations between the two tests were low to moderate. This pattern was also noted among
minority students and suggests that the NNAT-2 may not have any benefits over the WISC-IV
when attempting to fairly select minority children for gifted programs. The relative merits of the
WISC-IV and NNAT-2 as well as other means of identifying gifted students will be discussed.
Keywords: gifted; assessment; enrichment.

INCLUSÃO: UM DESAFIO, NECESSÁRIO, PARA ALUNOS COM SÍNDROME DE
ASPERGER

Maria Angélica da Silva

Esse estudo tem como objetivo geral, pesquisar a importância da Inclusão para o desenvolvimento
de crianças com Síndrome de Asperger. A Síndrome de Asperger trata-se de um transtorno invasivo
do desenvolvimento, que apresenta limitações nas áreas da interação social, com atividades e
interesses restritos, porém apresenta desenvolvimento cognitivo significativo. Tal pesquisa é
relevante devido ao número elevado de crianças com esse diagnóstico ingressando nas escolas do
Ensino Regular nos últimos anos; torna-se indispensável para redirecionar o trabalho pedagógico
nas escolase paraorientar os pais sobre a importância da escola no desenvolvimento dessas crianças.
Esse trabalho fundamenta-se na teoria de Vigotski acerca da defectologia e do desenvolvimento
humano a partir de suas relações sociais. O trabalho é voltado a crianças com diagnóstico de
Síndrome de Asperger, que estejam ingressando na educação formal, especificamente, no Ensino
Fundamental. Sendo assim, a metodologia foi pautada, fundamentalmente, em pesquisas
bibliográficas (revisão de literatura acerca da temática Síndrome de Asperger e o processo de
Inclusão) envolvendo livros, sites da internet, artigos eletrônicos e de revistas. Conclui-se que a
Inclusão, além de ser um direito garantido por lei, possibilita ao Asperger desenvolver aspectos de
ordem social, facilitando sua interação social e, consequentemente, promovendo sua aprendizagem
a partir do convívio diário com as demais crianças.
Palavras-chave: inclusão; síndrome de asperger; Vigotski.

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UM DESAFIO PARA AS
POLÍTICAS PÚBLICAS

Verônica Maria Barbosa de Magalhães Mauricio
Sandra Lúcia Ferreira

Este trabalho é o resultado da pesquisa desenvolvida no Programa de Mestrado em Educação, da
Universidade Cidade de São Paulo-UNICID. O objetivo central desta pesquisa foi conhecer a
atuação do professor que atende alunos com deficiência intelectual em sala de aula regular do
Ensino Fundamental, visando verificar o nível do saber-fazer pedagógico concernente às garantias
da educação inclusiva estabelecidas pela legislação brasileira. O trabalho tem caráter qualitativo,
pois deu voz a um conjunto constituído por 07 professoras-todas regentes em sala regular (1° ao 3°
ano do Ensino Fundamental) numa escola situada num bairro populoso da periferia da capital de
Maceió/AL, com uma clientela de baixa renda, que atendem alunos com deficiência intelectual. A
proposta metodológica para o desenvolvimento do trabalho previu a aplicação de um roteiro de
entrevista, contendo nove itens, no qual procurou investigar o perfil das mesmas, bem como coletar
dados sobre o que pensam em relação à inclusão na escola. Para a exploração e interpretação dos
dados, utilizou-se a análise de conteúdo clássica, adaptada da proposta de Bardin. As análises
inferenciais apontaram resultados que definem a inclusão como uma ação que oportuniza a
interação social dos alunos, embora falte conhecimento sobre a deficiência intelectual por parte dos
diferentes atores- da escola e dos elaboradores das politicas públicas- sendo este um dos principais
entraves ao desenvolvimento de práticas pedagógicas adequadas; além da falta de apoio e recursos
para o trabalho pedagógico. Espera-se que os conhecimentos oportunizados possam apontar uma
abordagem inovadora, suficientes para auxiliar aos que atuam na sala de aula e para a adoção de
políticas e programas que oportunizem a escolarização, de fato e de direito, para as pessoas
portadoras de qualquer tipo de deficiência.
Palavras-chave: deficiência intelectual; políticas públicas; cotidiano escolar.

INCLUSÃO ESCOLAR: DISCUTINDO A DIFERENÇA FUNCIONAL

João Roberto de Souza Silva

O objetivo Geral: Discutir a Diferença Funcional dentro do âmbito da inclusão escolar. Objetivos
Específicos: Conhecer as condições históricas e culturais que envolvem as questões relacionadas à
Diferença funcional . Conhecer a formulação dos conceitos de deficiência, incapacidade,
desvantagem e Diferença funcional. Compreender criticamente as relações entre a diferença
funcional e o meio social envolvendo a questão de atitude, do preconceito, do estigma e do
estereótipo como fontes geradoras de exclusão e marginalização sócio-educacional desta parcela da
população. Público-alvo : Estudantes e profissionais da área de psicologia e educação.
Palavras-chave: inclusão escolar; diferença funcional; pessoa com deficiência.

INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS SURDOS: DILEMAS E DESAFIOS

Thais de Sousa Rodrigues
Viviane Prado Buiatti
Ana Caroline Dias da Silva

A inclusão escolar constitui-se em um grande desafio para os profissionais da educação e também
para os psicólogos escolares. Este estudo e pesquisa objetivou abarcar a questão da inclusão escolar
de alunos surdos, a fim de contribuir para a ampliação dos conhecimentos acerca do processo de
escolarização desta população, investigando sobre as atuais pesquisas que descrevem como esta
inserção tem sido efetivada. Neste sentido realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a inclusão
escolar de sujeitos surdos, numa pesquisa textual, na qual delimitou-se a perspectiva históricocultural com os indexadores psicologia escolar, inclusão escolar, crianças surdas e deficiências.
Foram encontrados apenas dois artigos no BVSpsi, duas pesquisas no Google acadêmico e quatro
artigos na Revista da Educação Especial online entre os períodos de 2002 a 2015. Apesar da
pequena quantidade de escritos, averiguou-se que os textos apontam a necessidade da importância
da inclusão ser realizada de modo pertinente, abarcando o contexto sócio-histórico-cultural do
sujeito no processo de avaliação e atendimento dos casos; discutiu-se a importância da parceria e
comunicação entre todos os envolvidos, a família, professores e equipe responsável por atender o
estudante. Além de trabalhar com projetos individuais, específicos às necessidades de cada sujeito,
imbricado às relações com o grupo de colegas, visando maior possibilidade de desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social. Houve uma ênfase no uso da Língua Brasileira de Sinais como uma
importante ferramenta de comunicação para a pessoa surda, promovendo a acessibilidade
comunicacional, instrumental e metodológica, envolvendo seus familiares e a comunidade no
processo de formação de sua identidade. Embora muitos avanços tenham ocorrido, ainda há muito
que fazer para que a escola seja realmente um espaço democrático. Neste sentido, a Psicologia
Escolar foi elencada pelos autores como uma área que poderá contribuir para o entendimento de
questões como a exclusão na educação, o fracasso escolar que é muitas vezes dirigido somente ao
aluno e suas contribuições para a formação docente. Assim, o profissional da psicologia pode
buscar a discussão coletiva para a superação dos conflitos e a participação da comunidade. Dessa
forma, as contribuições da Psicologia Escolar são de fundamental importância não só para o
contexto escolar, mas para além dos muros da escola por envolver também a sociedade.
Palavras-chave: crianças surdas; inclusão escolar; deficiência; psicologia escolar.

INCLUSÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O USO DE DESENHOSESTÓRIAS COM TEMA

Camila F. Avila
Márcia Santos Vedovato

É indiscutível a necessidade da formação adequada para professores na área da educação especial
visto que na atualidade tal modalidade perpassa todos os níveis educacionais desde a educação
básica até o ensino superior. Entretanto, apenas a preparação acadêmica não é suficiente para
garantir que tal atendimento educacional ocorra da melhor maneira. A presente pesquisa teve como
objetivo identificar o imaginário coletivo de alunos de Pedagogia sobre o processo de inclusão
escolar por meio do uso do Procedimento de Desenhos Estórias com Tema com o intuito de
compreender o sentido emocional atribuído pelos alunos à deficiência, destacando as representações
presentes no seu imaginário acerca da inclusão escolar. O Procedimento de Desenhos Estórias com
Tema foi utilizado como mediador dialógico com um grupo de 49 alunos de licenciatura em
Pedagogia. Finalizada a tarefa iniciou-se uma conversa com o grupo, tendo em vista o
favorecimento de compartilhamentos vivenciais que permitiram uma elaboração reflexiva da
experiência vivida. Um diálogo lúdico possibilitou o encontro intersubjetivo, a partir do qual a
experiência de atribuição partilhada de novos sentidos ao material aí produzido pode liberar novas
formas de agir e pensar. Pensando em intervenções psicoprofiláticas, destacamos aqui a importância
do desenvolvimento de um ambiente acolhedor, onde o professor possa ser ouvido em suas
angústias. Este trabalho não teve em nenhum momento a pretensão de resolver as questões
relacionadas à inclusão escolar, mas sim, de abrir novas possibilidades. Além dos cursos de
formação técnica, faz-se necessário também se pensar na criação de espaços - seja na formação
acadêmica, nos cursos de graduação, seja nas instituições de ensino, nos casos dos já graduados -,
nos quais possam entrar em contato com os sentimentos diversos envolvidos no processo de
inclusão escolar, tendo a oportunidade de serem emocionalmente sustentados, tornando-se
cuidadores que se sentem eles próprios cuidados.
Palavras-chave: inclusão escolar; desenho-estória com tema; formação de professores; imaginário.

INCLUSION OF STUDENTS WITH AUTISM IN MANAUS’ SCHOOLS: GENERAL
EDUCATION TEACHERS’ NEEDS

Patricia Sánchez Lizardi

There is an international recognition that children with autism should be included in general
education to promote their social-emotional as well as cognitive development. Along this
recognition, there have been concerns expressed in different educational venues that general
education teachers have unique needs to work with students with autism enrolled in their
classrooms. Therefore, the purpose of this study was to investigate what the needs of general
education teachers are when having a student with autism in their classroom. The study took a
qualitative phenomenological approach. We conducted in depth interviews and classroom
observations with six teachers from five participating elementary schools in Manaus, Amazonas to
analyze their teaching practices with students with autism and their needs when educating these
students in their classroom. We found four main areas of teachers’ needs: 1) to receive more
training to better serve these students, given that the training they had received in the past was
perceived as insufficient due to the complexity of autism; 2) to have increased access to Special
Education Support Services where they could ask for help, especially in crises situations involving
students with autism; 3) to have support from a teacher’s aide due to the large number of students in
a public school classroom, which was described as more challenging when having a student with
special needs included; and 4) to improve the relationship between family and school, implying that
by having a greater support from the family the student with autism can successfully develop his or
her full potential in the classroom. We discuss our findings in light of the current literature of
inclusion practices.
Keywords: autism; inclusion; teacher’s needs.

INTERVENÇÃO MEDIACIONAL COM CRIANÇAS CEGAS E COM BAIXA VISÃO

Ana Maria Pereira Dionísio
O presente trabalho é resultado de uma atividade desenvolvida na disciplina “Possibilidades de
Mediação em Contextos Escolares”, do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de
Uberlândia, que teve como objetivo aliar o conteúdo teórico à atividades práticas, de modo que o
tema estudado pudesse ser significativo para outras ações inerentes à formação dos estudantes.
Assim, foi solicitado aos alunos, antes da apresentação do conteúdo referente à Experiência de
Aprendizagem Mediada (EAM), que realizassem vídeo gravações de suas interações com crianças
pré-escolares, em atividades envolvendo uma brincadeira, uma atividade motora, uma música e uma
tecnologia. O objetivo do trabalho consistia na aplicação e, posteriormente, a análise das atividades
realizadas com as crianças para a verificação se houve a aplicação dos critérios universais de
mediação e sua pertinência nas interações realizadas junto à crianças cegas e com baixa visão.
Participaram das atividades três crianças cegas e uma com baixa visão com idades entre cinco e seis
anos que frequentam a Educação Infantil de uma instituição de Educação Especial. Após a análise
das vídeo gravações e das interações empreendidas pode-se perceber a efetividade de tal prática,
principalmente com crianças com necessidades educacionais especiais. Consideramos que, a
concepção que permeia a proposta da EAM é de que todo ser humano é modificável e capaz de
aprender, no entanto que para que essa moficabilidade ocorra, o mediador, que pose ser um
professor, pais,cuidador etc.. deve exercer em sua prática uma intencionalidade positiva. Por meio
essa intencionalidade positiva surgirá uma reciprocidade do mediado, que possibilitará um processo
de intervenção, no qual se espera a modificabilidade cognitiva. Longe de ser uma receita pronta e
aplicável sem nenhum problema ao longo do processo, a intervenção mediacional é um processo
que exige do mediador esforço pessoal para a modificabilidade de si mesmo em busca de um
trabalho, no qual o foco é o mediado e suas possibilidades.
Palavras-chave: intervenção mediacional; crianças cegas e com baixa visão; estratégias de
aprendizagem.

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) NO CONTEXTO DA CLÍNICA
PSICOLÓGICA

Noemi Nascimento Ansay
Rita de Cassia Maestri
Bruno Pierin Ernsen

Resumo do Minicurso Com o objetivo de instrumentalizar estudantes e profissionais de psicologia e
áreas afins para atender pessoas surdas e suas famílias, o minicurso pretende trabalhar os
fundamentos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Serão abordados os seguintes temas: à
história e a educação dos surdos, cultura e identidade surda, vocabulário da clínica de psicologia,
estrutura gramatical e alfabeto manual. Também faremos dinâmicas na aplicação do conteúdo
trabalhado. Sabe-se que com Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 a Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS foi oficializada e que as instituições de ensino tem o obrigatoriedade de atender a pessoas
surdas, da mesma maneira, os psicólogos precisam estar preparados para atender este público alvo.
Minicurso: 4 horas ( divididos em 2 horas cada dia) Público alvo: estudantes e profissionais da
Psicologia e áreas afins. Quantidade de cursistas: 30 no máximo
Palavras-chave: língua brasileira de sinais (LIBRAS); surdos; atendimento psicológico para
pessoas surdas.

LINHAS E ENTRELINHAS DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONSTRUÇÃO
HISTÓRICA EM BUSCA DA EQUIDADE

Raquel Almeida Costa
Arlete Aparecida Bertoldo Miranda

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma construção histórica da deficiência intelectual,
considerando os panoramas políticos, econômicos, pedagógicos, sociais, culturais e legais desta
construção, para contextualizarmos e compreendermos as atuais práticas pedagógicas dos
profissionais da educação deste público, embasadas em perspectivas atuais da educação inclusiva e
dos princípios de equidade. Sendo assim, o objeto de estudo deste trabalho se refere à deficiência
intelectual e a construção histórica da educação destas pessoas. A metodologia é por meio de
pesquisa teórico-bibliográfica, considerando teóricos que trabalham esta construção histórica, os
marcos pedagógicos importantes para a educação deste público e reflexões sobre os aparatos legais
que permeiam este assunto. Por meio desta construção, concluímos que questões como a filantropia,
a busca por padrões culturais e sociais pré-estabelecidos, os primórdios de concepções de piedade e
caridade paralelas a um fanatismo religioso, as organizações da medicina em torno do assunto, a
intervenção da psicologia na educação das pessoas com deficiência intelectual, conceitos
organicistas e pró-eugenias, ideais liberalistas e capitalistas, a preocupação crescente com a ordem e
o progresso e os ideais tayloristas, paralelos a importantes destaques de práticas pedagógicas da
educação ao longo da história, conduziram a uma organização social, política, econômica e cultural
da educação das pessoas com deficiência intelectual que contextualizam as práticas pedagógicas
deste público e caracterizam os empecilhos das atuais práticas inclusivas e dos princípios de
equidade na educação.
Palavras-chave: construção histórica; educação especial, deficiência intelectual; práticas
pedagógicas; inclusão.

O ATENDIMENTO SÓCIO FAMILIAR E O EMPODERAMENTO DE FAMÍLIAS DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Luciana Stoppa dos Santos

Pesquisas voltadas ao atendimento especializado oferecido às pessoas com deficiência apontam a
importância de intervenções para qualificar os contextos em que estão inseridas desde seu
nascimento, empoderando cuidadores e promovendo o desenvolvimento das crianças. Contudo os
serviços apresentam dificuldades em viabilizar a participação das famílias no planejamento e
execução das intervenções, sendo que a maioria privilegia procedimentos de reabilitação, focando
os déficits dos indivíduos. Promover a participação pressupõe oferecer informações sobre o
desenvolvimento e favorecer o acesso a serviços e direitos. Em Ribeirão Preto, a maior parte dos
serviços (na saúde ou assistência) é tipificada como média e alta complexidade. Buscando outra
lógica de atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias, a Associação Síndrome de Down
de Ribeirão Preto – Ribdown - atende famílias de 15 crianças e adolescentes com deficiência
intelectual, inseridos na rede regular de ensino, bem como suas escolas (diretores, coordenadores,
professores, colegas). Utilizando referencial teórico-metodológico do Projeto Roma, a Ribdown
realiza o “Projeto Mediação”, que promove intervenções para qualificar contextos familiares,
escolares e sociais. Neste caso, focaremos as intervenções sócio-familiares, que têm como objetivo
a)oferecer aos pais e familiares reflexões sobre o papel do ambiente no desenvolvimento dos filhos,
b) viabilizar informações que permitam pensar e criar novas estratégias para enriquecimento dos
contextos e c) promover o empoderamento familiar, no sentido de sentirem-se fortalecidos com
relação à parentalidade e ao acesso à rede de serviços e garantia de direitos dos filhos, evitando as
violações. As famílias apresentam suas demandas (situações problemáticas), que são discutidas com
a equipe. Então, os mediadores (equipe que realiza o trabalho) elaboram junto dos interessados um
plano de ação focado no contexto, utilizando estratégias diversificadas – assembleias familiares,
projetos de investigação, uso do cotidiano como fonte de aprendizado, fotografia para a construção
de esquemas mentais e letramento - que buscam esclarecer os aspectos a serem qualificados e a
relação das condutas empregadas com o desenvolvimento da criança. Além destas intervenções, as
famílias participam de reuniões quinzenais de estudos e discussões, onde partilham experiências e
leem sobre o Projeto Roma, sobre desenvolvimento e educação. Paralelamente a associação busca
articular a rede para construir parcerias e fluxo de encaminhamentos necessários. O trabalho focado
nos contextos favorece a compreensão de que a deficiência não está localizada nos indivíduos, mas
no ambiente e nas suas condições. As famílias passam a agir como agentes protagonistas do
desenvolvimento, aderindo à compreensão de que a inteligência é fruto de processos interacionais
intensos e qualificados e, ao empoderarem-se como cuidadores, passam a requerer mudanças em
outros contextos – escola e sociedade. Intervenções focadas nas famílias proporcionam suporte
emocional e de informação, potencializando a confiança dos pais em sua parentalidade e no
potencial de desenvolvimento dos filhos e evitando violações de direitos. A Ribdown vem buscando
recursos para ampliar o número de famílias atendidas no Projeto Mediação.
Palavra chave: projeto roma; deficiência intelectual; atendimento sócio-familiar; empoderamento.

Financiamento: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão Preto
Endereço email: lu_stoppa@yahoo.com.br

OFICINAS MEDIACIONAIS E HÁBITOS ALIMENTARES: UMA PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO JUNTO A CRIANÇAS PEQUENAS

Celia Vectore
Natália Lourencini Marson Martins

A inadequação acerca de hábitos alimentares tem se constituído como um grave problema na
contemporaneidade. Uma população especialmente exposta aos malefícios oriundos dos maus
hábitos alimentares são os indivíduos com Síndrome de Down, tanto no que diz respeito aos
aspectos inerentes à condição do próprio indivíduo, quanto às inadequações alimentares, tornandose o controle do peso uma medida necessária para um desenvolvimento adequado. O presente mini
curso abordará uma proposta de educação nutricional, fundamentada nos pressupostos da
aprendizagem mediada, junto às crianças de 3 a 6 anos com Síndrome de Down. Um dos
procedimentos utilizados no estudo foi a realização de oficinas, nas quais o pesquisador
desempenhou um papel ativo , atuando também como mediador em sua interação com as crianças e
os pais, buscando propiciar um contexto adequado onde puderam refletir sobre sua alimentação. No
primeiro dia de intervenção as crianças passaram por uma avaliação nutricional e avaliação da
qualidade de suas dietas. Os pais e/ou responsáveis responderam a uma entrevista semi-estruturada.
Uma das primeiras mudanças percebidas neste estudo refere-se à percepção dos pais e/ou
responsáveis sobre o que ofereciam a seus filhos e como os seus hábitos alimentares influenciavam
os hábitos de seus filhos. Todos os pais relataram que, depois das intervenções realizadas, passaram
a ter mais atenção com o que oferece a seus filhos e a quantidade que é oferecida, como uma menor
freqüência na ingestão de refrigerantes e doces, além da oferta de novos alimentos antes não
consumidos ou oferecidos para as crianças. Outro dado relatado pelos pais foi sobre a quantidade do
alimento oferecido e a forma como isto se dava, passaram a fazer mais refeições em família,
evitando comer no sofá ou assistindo televisão. Na escola, também tivemos mudanças, refeições
pesadas realizada pelas crianças no meio do dia foram retiradas e as mães passaram a levar frutas
para seus filhos comerem na saída da escola. Bem como reuniões com toda a equipe escolar,
especialmente com a equipe de nutrição para rever e reavaliar o que se é oferecido e a quantidade
desta oferta para todos os alunos da instituição. Com relação às crianças, os pais relataram que
diminuíram a oferta de alimentos, especialmente lanches e doces, e que não houve resistência ou
reclamação por parte de seus filhos. Segundo a professora, as crianças passaram a aceitar mais
alimentos diferentes e diversificados e não sentiram falta do “almoço” da tarde. A professora ainda
relata que ela achou essa mudança muito importante visto que o horário que era “perdido” com o
lanche, ela agora pode continuar com as atividades desenvolvidas. Ao término das intervenções, a
escola solicitou a pesquisadora uma reunião/oficina para as professoras da instituição sobre
planejamentos e os recursos utilizados, com o objetivo de multiplicar esses recursos e oficinas aos
demais períodos da instituição.
Palavras-chave: síndrome de Down; hábitos alimentares; aprendizagem mediada.

OS SENTIDOS SUBJETIVOS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

Alexandra Ayach Anache
Fernanda Ferreira Chaves
Naila de Mattos Iorio

Essa pesquisa tem como objetivo central, identificar os sentidos subjetivos da avaliação psicológica
em Altas Habilidades/Superdotação, bem como, compreender e analisar como a subjetividade social
e individual - enquanto unidade dialética, se expressa e se configura em alunos diagnosticados
como portadores de Altas Habilidades/Superdotação. Para tanto, o estudo apoia-se na perspectiva
histórico-cultural e na Teoria da subjetividade de González Rey. Participaram desta pesquisa, quatro
sujeitos que frequentam as oficinas de Atendimento Educacional Especializado (A.E.E.) no Núcleo
de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação do Estado de Mato Grosso do Sul (NAAH/S –
MS) e, que estão na faixa etária entre 15 e 17 anos. Empregamos a técnica de sistemas
conversacionais, adotada nos dois encontros em grupo e no encontro individual. Usamos o
completamento de frases com cada um deles. Concluímos que a avaliação psicológica enquanto
processo, não possibilita a estes alunos a compreensão do que é as Altas Habilidades/Superdotação,
dificultando o processo de aceitação e reconhecimento desses sujeitos enquanto portadores de
necessidades especiais. Palavras Chaves: Altas Habilidades/Superdotação. Sentidos Subjetivos.
Avaliação Psicológica. Teoria da subjetividade. As dimensões subjetivas da avaliação psicológica
de alunos com deficiência intelectual. Fernanda Ferreira Chaves e Alexandra Ayach Anache O
presente trabalho propõe apresentar uma análise preliminar das dimensões subjetivas dos psicólogos
implicadas na dinâmica do processo de avaliação psicológica (AP) do aluno com deficiência
intelectual (DI). Neste estudo foi realizada a investigação dos processos de avaliação psicológica do
estudante que apresenta deficiência intelectual. Consideramos as informações produzidas, os
resultados alcançados e as propostas de intervenção realizadas e, ao final desta etapa, será possível
compreender quais as implicações destes na subjetividade do psicólogo avaliador. Por meio da
matriz teórica histórico-cultural, foram entrevistados os profissionais que participam deste trabalho.
Com base nas informações obtidas por meio das técnicas conversacionais e completamento de
frases, compreender a complexidade das dimensões subjetivas dos profissionais da psicologia.
Neste sentido, esperamos contribuir na produção de conhecimentos e estudos para as ciências
psicológicas nas áreas da avaliação psicológica, da educação especial e de áreas afins.
Palavras-chave: avaliação psicológica; subjetividade social; psicologia.

PARALISIA CEREBRAL, RECURSOS TECNOLÓGICOS, LETRAMENTO E INCLUSÃO

Márcia Cristina Machado Oliveira Santos

Como realizar procedimentos de leitura, compreensão e produção textual com sentido e significado
a partir de atividades no computador, de modo que possam contribuir no processo de aprendizagem
e desenvolvimento de alunos com paralisia cerebral? Esta foi a pergunta que norteou um dos
projetos do Programa de Informática na Educação Especial executado na Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, em Goiânia. Sob a luz da perspectiva sócio-histórico-cultural de
Vygotsky (1995; 2005), esta comunicação apresenta e discute a trajetória de um de seus
participantes, um aluno com distorções fonêmicas na linguagem oral e na escrita e uma
alfabetização meramente funcional, que chegando à instituição foi convidado a interagir com alguns
recursos tecnológicos. No início, a professora propôs atividades de completar palavras, mas depois
passou a orientá-lo a construir cartões personalizados para pessoas de seu convívio, a pesquisar na
internet e a produzir um livro digital. O que mais motivou essa criação foi o encantamento do aluno
pela leitura do livro “Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz”, de Otávio Roth. A
exposição de “O menino que saiu do ensino especial e foi para a escola normal”, de sua autoria, tem
por objetivo mostrar a sensibilidade e a clareza com que esse aluno organiza suas ideias, reconhece
sua história de vida, suas dificuldades e conquistas, e demonstra a gratidão que sente pela família,
em especial por sua mãe e todas as outras que cuidam de seus filhos especiais; reiterando, assim, a
relevância de uma aprendizagem significativa que considera o letramento como uma forma de
percepção e de ação do sujeito em relação a si mesmo, à família, à escola e à sociedade.
Palavras-chave: defectologia; desenvolvimento, letramento e inclusão.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO SUPERIOR: UM DESAFIO

Lilian da Fonseca dos Santos

A Associação Espaço XXI, é um grupo que acompanha o processo de inclusão escolar de
indivíduos com Síndrome de Down. Fazem parte deste projeto crianças, jovens e adolescentes, que
com o apoio de mediadoras são incluídos em escolas de ensino regular. Neste ano de 2015, três
jovens que desde bebês foram acompanhados pelo projeto ingressaram no ensino superior ou estão
fazendo cursos técnicos. O desafio do projeto tem sido contribuir para o processo de inclusão nestes
espaços educacionais. Com o avanço das políticas públicas de inclusão escolar, as pessoas com
deficiência intelectual (DI) estão ingressando no ensino superior. Historicamente estes indivíduos
foram deixados à margem da sociedade, porém com o desenvolvimento de estudos os conceitos e
definições sobre a deficiência foram se modificando e assim, as pessoas com DI começaram a
ganhar os espaços sociais e também o acesso ao ensino formal, o que culminou com o ingresso no
ensino superior. Por ser algo recente as instituições de ensino não estão preparadas para a inserção
das pessoas com DI, como relatado no documento sobre o Projeto Incluir do MEC. No ensino
superior o volume de conteúdo a ser passado aos alunos é maior do que o observado até o ensino
médio, e o tempo de apresentação é reduzido, com isso pessoas com DI podem apresentar
dificuldades de compreensão. Os materiais utilizados (textos científicos, livros acadêmicos) também
não têm linguagem acessível. A mediação então, auxilia no processo de ensino e aprendizagem,
avaliando as adaptações necessárias, e no contato direto com a instituição e os professores pensa
estratégias de implementá-las. Por ser algo recente há o desafio de avaliar as melhores estratégias
para cada situação e adequá-las a atuação necessária. Como uma experiência em andamento, tornase fundamental o fortalecimento da parceria entre família, Universidade e projeto, para desse modo
assegurar não só o ingresso de pessoas com Deficiência Intelectual no Ensino Superior, mas a
permanência e conclusão, com sucesso, dos cursos por elas escolhidos.
Palavras-chave: educação; inclusão; deficiência.

PRIS – PROGRAMA DE REFERÊNCIA EM INCLUSÃO SOCIAL

Luciana Novais de Oliveira Brito
Juliana Santos de S. Hannum

A inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido muito distorcido e um movimento muito
polemizado pelos mais diferentes segmentos educacionais e sociais. Na educação escolar,
considerada em nossa cultura como a principal via formativa e potencial, garantidora dessa
participação bem sucedida, verificou-se intensa marginalização de alunos – aqueles em condições
socioeconômicas precárias, em situações sociais de risco, com deficiência, oriundos de minorias
culturais, com diferenças linguísticas em relação à maioria e também daqueles com altas
habilidades cuja importância e exercício divergiam de um ideal esperado. Essas minorias deixavam
de frequentar a escola, o que levava à futura restrição de oportunidades de empregos mais
qualificados no mundo do trabalho. Nesse sentido, a proposta de educação inclusiva está vinculada
aos pressupostos da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, à Declaração de Salamanca Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, e à
Constituição Federal Brasileira. Essa Declaração determina ainda que as organizações não
voluntárias e não governamentais devem ser apoiadas no desenvolvimento de novas ideias no
trabalho de inovação de métodos e serviços. Tais organizações podem desempenhar o papel
fundamental de serem inovadoras e catalisadoras e expandir a variedade de programas disponíveis à
comunidade. Neste contexto, o PRIS (O Programa de Referência em Inclusão Social) apresenta-se
representativo do compromisso sócio educacional da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
com a sociedade da qual essa universidade é parte, em específico com uma parcela populacional
historicamente marginalizada e com poucas opções de acesso a recursos que contribuam para o
atendimento a necessidades específicas, tais como as relacionadas à saúde, educação, esporte,
acesso cultural, lazer e acessibilidade (transporte, mobilidade física). Sua composição resulta de
projetos que já vêm desenvolvendo ações com esse caráter na Universidade, de apoio à inclusão. As
ações do PRIS objetivam favorecer o desenvolvimento de um olhar solidário, com alicerce na
alteridade – a noção de que as diferenças do outro são constitutivas da minha humanidade, e viceversa. Afinal, como afirma Meneguetti (2004, p. 98): “A diferença é a absoluta comprovação da
realidade.
Palavras-chave: inclusão, escola, aprendizagem.

PROCESSO DE INCLUSÃO DE ANEE EM UMA ESCOLA DO DISTRITO FEDERAL

Soraya Carvalho Pereira Rocha

O discurso sobre inclusão se iniciou no Brasil na década de 90, com a implantação de legislações e
políticas públicas, no sentido de se incluir gradual e obrigatoriamente o aluno com necessidades
educacionais especiais no ambiente escolar regular. É essencial entender a inclusão como um
fenômeno sociocultural em perspectiva de transformação social. Dessa forma, o presente trabalho
baseou-se nos princípios teóricos de Vigotski, de acordo com os pressupostos da perspectiva
histórico-cultural, a qual explicita que no ser humano existe uma continuidade e uma ruptura entre o
que é biológico e o que é cultural, sendo que o cultural supõe o biológico e o transforma, de forma a
permitir ao sujeito o desenvolvimento de processos psicológicos que lhe faculte interpretar o
mundo, interagindo com o contexto físico, simbólico e histórico-cultural. O paradigma inclusivo, ao
valorizar as experiências sociais coletivas, propicia à pessoa com deficiência a construção de novos
significados sobre si e sobre o mundo, e a escola ocupa uma importante função mediadora, pois é
uma das instâncias responsáveis pela construção da autonomia do sujeito. Este trabalho tem por
objetivo compreender como ocorre o processo de inclusão de deficientes em um Centro de Ensino
Fundamental do Distrito Federal. Para tanto foram entrevistados dois professores dessa instituição.
De âmbito qualitativo, foram empregados os instrumentos de entrevista semi-estruturada e
observação. A partir das falas dos participantes, conclui-se que o processo de inclusão na escola
estudada tem ainda muito a se desenvolver, inclusive no que se refere ao papel dos atores deste
processo. Professores ou mesmo alunos ainda não percebem claramente a eficácia da inclusão e
mesmo os educadores encontram-se pouco familiarizados com a inclusão. Além disso, foi possível
perceber um contraste entre a atual legislação educacional, sobre o projeto de inclusão, com o real
impacto deste na vida escolar dos alunos.
Palavras-chave: inclusão escolar; deficiência; ensino especial; alunos com necessidades
educacionais especiais.

PROJETO ALFADOWN

Juliana Santos de S. Hannum
Luciana Novais de Oliveira Brito

O projeto "A Informática como Processo Facilitador da Alfabetização de Pessoas com Síndrome de
Down – ALFADOWN”, é desenvolvido pelo Programa Educação e Cidadania- PEC, que compõe
uma das extensões da Pontificia Universidade Católica de Goiás- PUC Go e tem como parceira a
Associação Down de Goiás – ASDOWN e o apoio da Superintendência de ensino Especial da
Secretaria da Educação do Estado de Goiás, SEE. Este Projeto tem por finalidade produzir,
sistematizar e socializar o conhecimento elaborado na Universidade, por meio da extensão, como
também, elaborar e propor metodologias e instrumentos que qualifiquem a formação profissional e
a inclusão social, pela Educação. O projeto Alfadown poderá contribuir no processo de
alfabetização vivido por portadores da Síndrome de Down, como também iniciar o
desenvolvimento de conceitos básicos de informática. Desse modo, poderá favorecer uma certa
inclusão na sociedade tecnológica das pessoas beneficiadas, além de criar um ambiente favorável
aos alunos das Licenciaturas no que se refere à capacitação para questões relativas à Educação
Inclusiva.

PROJETO ROMA: INCLUSÃO E EMANCIPAÇÃO SUBJETIVA DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Luciana Stoppa dos Santos
Beatriz Marques de Mattos

Propomos um curso introdutório, com o objetivo de apresentar aos participantes os fundamentos
teóricos e metodológicos do Projeto Roma, uma proposta educativa voltada às pessoas com
deficiência intelectual que surgiu a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo Professor Miguel López
Melero, junto a seus alunos com síndrome de Down. Estruturou-se como uma ferramenta dentro do
modelo socioconstrutivista que visa capacitar os sujeitos para pensar e conviver, por meio do
desenvolvimento do processo lógico de pensamento. Trata-se de um projeto com princípios bem
definidos que orientam as estratégias metodológicas empregadas. São eles 1)Todos os indivíduos
são competentes para aprender; 2) Devemos pensar em nossas aulas levando em conta as zonas de
desenvolvimento e aprendizagem (cognição, linguagem, afetividade e autonomia) com o objetivo
de desenvolver o Processo lógico de Pensamento; 3) Fazer das salas de aula Comunidades de
Convivência e Aprendizagem; 4) Construção social do conhecimento através do trabalho
cooperativo e 5) Ter o respeito à diferença como um valor. Como projeto de investigação, pretende
tecer reflexões para construção de uma nova teoria da inteligência, que se paute no
desenvolvimento de processos cognitivos e metacognitivos, linguísticos, afetivos e de autonomia no
ser humano. Como projeto educativo, a finalidade básica é qualificar os contextos familiares,
escolares e sociais, a fim de promover a convivência democrática, o respeito e a autonomia, na
perspectiva individual, social e moral. A partir do paradigma da competência, visa oferecer
intervenções que valorizam as diferenças individuais e promovam o empoderamento dos
indivíduos, bem como de seus familiares, diferente das propostas usuais - “especializadas”normalmente oferecidas às pessoas com deficiência, numa perspectiva de reabilitação focada no
déficit. Para tanto, utiliza-se os referenciais teóricos de Lúria, Vygotsky, Bruner, Habermas,
Kemmis, Paulo Freire e Maturana para compreender o desenvolvimento e a aprendizagem das
pessoas como um todo, pensando a inteligência como um constructo dinâmico. Para potencializar o
desenvolvimento dos processos cognitivos e metacognitivos, que possibilitem aos sujeitos a
aquisição de atividade mental elaborada (funções psicológicas superiores) e por consequência,
favoreçam a formação do pensamento crítico e das habilidades de resolução de problemas, faz- se
uso das seguintes estratégias: 1) Processos Cognitivos na vida cotidiana – planificações,
antecipações; 2) Fotografias para auxiliar a formação de conceitos; 3) Os mediadores 4) Os Projetos
de Investigação. Dessa forma, a principal proposta do Projeto é desconstruir a ligação imediata que
se faz entre substrato biológico e inteligência, principalmente no caso de pessoas com síndrome de
Down, focando na importância de oferecer oportunidades de desenvolvimento aos indivíduos com
necessidades educativas especiais. Os objetivos: a) apresentar o Projeto Roma, seus princípios e
suas finalidades; b) discutir a concepção de inteligência proposta pelo projeto, baseando-se nos
referenciais teóricos que ele adota; c) explicitar o que o Projeto Roma denomina de Processo
Lógico do Pensamento; d) apresentar as estratégias utilizadas no projeto Roma para desenvolver os

Processos Lógicos de Pensamento (Inteligência); e) discutir a importância de abordagens que
promovam a despatologização da deficiência e do deficiente.
Palavras-chave: projeto Roma; síndrome de down; inteligência; educação especial; educação
inclusiva.

PSICOLOGIA ESCOLAR: POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Luanna Freitas Johnson

A promoção da educação de qualidade para todos implica na necessidade de mudanças tanto
institucionais, no campo político-social, quanto conceituais, no campo pedagógico. Nesse contexto
a atuação do psicólogo moldada pelo caráter clínico parece não atender de forma eficaz as
necessidades da escola bem como dos atores que nela atuam. É necessário então, que a atuação do
psicólogo escolar acompanhe essas mudanças, que desempenhe um papel que promova a inclusão
educacional por meio de ações efetivas (TOREZAN, 2007). A proposta deste curso é apresentar e
discutir possibilidades de atuação para o psicólogo inserido no contexto educacional. Para tanto,
propõe-se a exposição do público alvo da educação especial, conforme a Política Nacional de
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) em seguida, discutir sobre a
escola inclusiva e por fim, apresentar possibilidades de intervenção, a partir da Psicologia Crítica,
no cenário educacional que atende pessoas com deficiência.
Palavras-chave: psicólogo escolar; educação inclusiva; necessidades educacionais especiais.

PSICOLOGIA ESCOLAR E INCLUSÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA ATUAÇÃO
PROFISSIONAL

Fabiana da Silva Marinho
Ana Luiza de Mendonça Oliveira

Entendendo que a prática em psicologia desenvolvida no âmbito escolar e educacional tem um
caráter bastante diversificado, nosso objetivo é apresentar parte de um trabalho desenvolvido em
duas instituições educacionais de uma cidade de Minas Gerais, sendo que tínhamos como foco a
inclusão escolar de pessoas com deficiências. Nossa proposta foi investigar junto a tais instituições
como se desenvolvia nas mesmas a inclusão escolar, quais eram seus desafios e possibilidades, além
de suas repercussões. As duas instituições propunham diferentes abordagens de inclusão, sendo que
uma instituição era de ensino regular e a outra tinha um regime especial totalmente voltado para
pessoas com deficiência. Aqui apresentaremos alguns apontamentos que surgiram a partir de
observações e entrevistas com os profissionais nestas instituições. As entrevistas tinham por
objetivo observar a aprendizagem de forma geral, mas principalmente a aprendizagem subjetiva do
profissional, suas questões frente ao trabalho na inclusão. Percebemos que uma das instituições tem
um caráter filantrópico e ligeiramente voltado para o assistencialismo, mas que há rupturas com
esse modelo de atendimento às pessoas com deficiência. A outra instituição é voltada para o ensino
regular e trabalha com o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é um serviço da
educação que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminam
barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as necessidades específicas de cada
criança. Nas duas escolas, os conteúdos são trabalhados por meio de brincadeiras e jogos lúdicos
que estimulem os alunos. Nas entrevistas, a maioria dos profissionais apresentam praticamente as
mesmas queixas: falta de espaço, materiais e muito trabalho para pouco tempo, e que seria
necessária a contratação de mais profissionais para ajuda. As respostas sobre o aprendizado
profissional nestes ambientes também apontam semelhanças, os profissionais relatam que as
experiências profissionais os levaram a assumir posturas mais positivas e mais ativas em suas vidas
pessoais e também falaram sobre a importância de um acompanhamento psicológico que contribua
para as suas questões, dificuldades, desafios e possibilidades frente ao seu campo de trabalho.
Palavras-chave: inclusão escolar; deficiência; profissionais de educação inclusiva.

PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA NA PRÁTICA ESCOLAR: UM PROGRAMA DE
ORIENTAÇÃO SEXUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Eliezer Grillo Barbosa

Trata-se de um programa de intervenção sistematizado que foi realizado com pais, alunos e
professores numa escola especializada em educação especial, seu cunho é de caráter pedagógico.
Entendemos que por mais que a orientação sexual aqui apresentada seja bem delimitada pelo tempo
e espaço contribuiu com o processo maior de educação sexual, a partir do momento em que essa se
torna mais uma vivência do aluno que participa ativamente do processo contínuo de formação de
sua sexualidade. A partir de uma visão salutogênica não objetivamos focar apenas nas dificuldades
e/ou limitações provenientes da deficiência intelectual no tocante ao desenvolvimento da
sexualidade, mas procuramos experimentar soluções novas a partir do referido programa
consubstanciado pela psicologia sócio-histórica. A metodologia utilizada neste trabalho foi oficinas
em dinâmica de grupo na área da saúde uma vez que a proposta desta é articular três dimensões:
psicossocial, clínica e educativa, utilizamos também a proposta de grupo psicoeducativo. Utilizouse a pesquisa bibliográfica para a compreensão e exploração do tema em questão. Os objetivos
foram: promover reflexão contínua na escola sobre a sexualidade; capacitar os profissionais com o
arcabouço necessário para entender e intervir na realidade da sexualidade de seus alunos; orientar os
pais desmitificando concepções errôneas sobre a sexualidade dos seus filhos; orientar os alunos
sobre sua sexualidade, fornecendo informações importantes para que se apoderem, externalizem e
vivenciem sua sexualidade de modo saudável. Diante de tudo que foi acima citado percebemos de
fundamental importância que a orientação sexual aconteça no ambiente escolar uma vez as
dificuldades não estão necessariamente no deficiente intelectual e sim no espaço vivencial que a
sociedade lhe oferece que por vezes é restrito, que lhe infantiliza e o isola socialmente. Logo a
escola torna-se ambiente propicio para tal discussão, disseminação e quebra de paradigmas
limitantes, dando voz aos diversos atores envolvidos: profissionais da educação que tem acesso a
esses alunos, pais e os próprios alunos.
Palavras-chave: psicologia sócio-histórica; orientação sexual; deficiência intelectual.

RELAÇÃO ENTRE FUNCIONALIDADE, INTELIGÊNCIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
EM PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN

Luan Tremante Esposito Pinheiro
Aleksander Giordano da Silva
Wagner Bento
Natália Monaco de Castro
Marco Aurélio Virgílio
Soraia Néia de Três Rios
Karina da Costa
Dilmar R. dos Santos
Elisangela Leandro da Silva

Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre funcionalidade e deficiência intelectual, em
pessoas com Síndrome de Down. Foram participantes indivíduos de ambos os sexos com idades
variando entre 10 a 40 anos, inscritos em projetos sociais de um Instituto de inclusão social no
Estado São Paulo. Os resultados foram por meio de duas avaliações, a primeira ao início do ano de
2013 e a segunda ao término de 2014. Neste segundo momento foi utilizado o Teste das Matrizes
Progressivas Coloridas de Raven (MPCR). Posteriormente foram realizadas análises de consistência
interna das medidas das avaliações por meio do Alpha de Cronbach, em seguida correlações a fim
de identificar e verificar os construtos dessa avaliação e as peculiaridades deste grupo de
participantes. A partir dos resultados foram conduzidas discussões sobre os conceitos subjacentes
das variáveis psicológicas envolvidas nesta população. Assim os resultados indicaram que Atenção,
Memória, Noção de Tempo, Estabilidade do Comportamento, Linguagem Verbal, Reconhecimento
de Erros, Organização com Materiais, Colaboração e Independência, devem ser itens a ser melhor
trabalhados nesta população.

SCHOOL PSYCHOLOGY FOR YOUTH JUSTICE RESIDENCES: AN AOTEAROA /
NEW ZEALAND INTERNSHIP PERSPECTIVE

Annabel Carter
Terence Edwards

It is widely accepted that school and educational psychology offers effective services addressingthe
rangeof learning and behaviour challenges experienced in educational contexts.Composition of and
access to services differs across the world - easy access in some countries, more difficult access in
others (Jimmerson, Oakland, & Farrell, 2007). In Aotearoa / New Zealand services are mostly
provided based on severity of presenting need. The higher the need the more accessible services
become. However, an important area of the education system with one of the highest levels of
complex student needs relates to the residential youth justice and residential care and protection
centres where young persons with multiple complex family, social, emotional, and cognitive needs
are expected to engage in learning whilst in a secure facility. Young persons in these settings do not
have ready access to educational and school psychologists. In 2015 we have had the opportunity to
have an educational psychologist carry out her training placement based in the school services
provided to both a youth justice and a care and protection setting. This has provided a unique
opportunity for initial exploration and demonstration of the application and effectiveness of school
psychology services in these contexts. Judge Beacroft, New Zealand’s principal youth court judge
has long made the argument that, “…if a kid is in school, it’s just about a cast-iron guarantee that
they won’t commit serious offences…” (Boyle, 2014). In this talk we outline important
characteristics of students in these settings and provide commentary on how school psychology
services can be of benefit to students and staff directly and to the wider community by supporting
and responding to student needs to ensure (re)engagement with school and education. We
encourage participation in the discussion topics from attendees at the session.

SÍNDROME DE ASPERGER: INCLUSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR REGULAR SOB A
PERSPECTIVA ANALITICO-COMPORTAMENTAL

Erica Amanda de Oliveira
Viviane Tetu

Este trabalho apresenta um relato de experiência referente à inclusão de um aluno com diagnóstico
de Síndrome de Asperger no contexto escolar regular. Enfatiza o processo de inclusão e as
diferentes formas de perceber a diferença, visto que o contexto escolar é um campo de atuação
multidisciplinar, onde várias categorias profissionais se encontram com o mesmo objetivo: o de
orientar e efetivar uma educação de qualidade e que agregue valor para todos os sujeitos atuantes no
meio. As mudanças históricas e sociais dos diferentes pensamentos e posicionamentos sobre a
inclusão construíram sólidos fundamentos para firmar atualmente o respeito às alteridades.
Especificamente no contexto escolar regular existe a adesão ao convívio com as diferenças,
mediante um público plural, com diferentes costumes, maneiras e culturas familiares.
Independentemente de qual seja a respectiva diferença, é possível perceber o quanto é importante
humanizar a técnica, adequando-a a realidades diferentes, principalmente no contexto escolar
regular, onde a rotina é precisa e a flexibilidade é essencial. O presente trabalho é resultado de um
estágio extracurricular não obrigatório e supervisionado. Esta intervenção foi realizada de fevereiro
a abril de 2015, em uma escola regular particular, localizada na cidade de São José dos Pinhais-PR,
no período consecutivo de 45 dias, com um menino de 8 anos em uma turma com 13 alunos do 3°
ano do ensino fundamental, durante quatro horas diárias no turno vespertino. Para esta proposta de
intervenção foi utilizado registro cursivo das observações referente às condutas apresentadas pela
criança. E utilizou-se a perspectiva analítico-comportamental na análise e na intervenção do caso, as
principais técnicas utilizadas foram: análise funcional, feedback, treinamento assertivo,
dessensibilização sistemática, ensaio de comportamento e outras. Teve como objetivo incluir o
respectivo aluno com êxito e funcionalidade no contexto escolar regular e na rotina da escola;
viabilizar uma intervenção adequada ao contexto e ao caso, visando as diferentes variáveis
envolvidas neste processo de inclusão para a escola, para a turma, para o aluno e sua família. Foi
possível perceber ao final dos 45 dias consecutivos que as queixas apresentadas pela escola e pela
família referentes à criança neste primeiro trimestre letivo já foram minimizadas: o menino no ano
anterior (2014) dificilmente lanchava na escola e pouco comia em casa (tinha um histórico médico
de internação por desnutrição), e desde o primeiro dia de intervenção ele passou a aceitar o lanche,
nas primeiras quatro semanas na companhia da estagiária somente, nas outras quatro semanas
continuou se alimentando na companhia da estagiária e aceitando a companhia dos colegas, e nas
últimas duas semanas lanchando apenas com os colegas sem a presença da estagiária (ao fim deste
trimestre engordou mais de um kg) e a mãe relatou que está motivado para se alimentar em casa e
tem experimentado outros alimentos que não aceitava antes. Diminuíram de frequência as
dificuldades de expressão; lidar com imprevistos; os comportamentos inadequados; e
consequentemente, houve a ampliação do repertório com novas aprendizagens. A inclusão neste

caso com embasamento na perspectiva analítico-comportamental demonstrou-se efetiva e bem
sucedida neste trimestre.

THE EFFECT OF GROUP COUNSELING ON PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES OF
CAREGIVERS WITH DISABLED CHILDREN

Ramazan Akdogan

Studies with caregivers with disabled children shows that they are lives a lot of problems. Whereas
there are a few studies about cope with these difficulties. There are two purposes of this study.
Firstly to reveal psychological problems of caregivers with children with down syndrome, otism
and developmental delays. Secondly to develop a group counseling program for caregivers to make
them gain skills to cope with psychological difficulties and evaluate the effects of program.
Procedure The study was carried out in two stages. In the first stage two open-ended questions were
asked to the 24 caregivers in order to reveal their problems and, content analysis of answers was
performed. After the analysis, a group counseling program with eight sessions was developed
through these problems. In this context the group sessions are; acquintance and formation of group
principle, having a disabled child and related problems, educational and health-related problemssuggestions to accept a disabled child (what means accept?), future concerns and unrealistic
expectations, relationships with social environment and spouse, coping with some emotions (guilt,
hopelesness, anxiety, insufficiency) and termination. In the second stage the group counseling
program was performed (all sessions are semi-structured and based interaction). Then effect of the
program was examined via a questionnaire with 19 items. It has been given to group participants to
exhibit the social validity of the program. Participants Study was carried out with caregivers with
disabled children. The first stage conducted with 24 voluntary caregivers with disabled children; 20
mothers, one father, one grand mother, one grand father and one caregiver. The second stage carried
out with eight caregivers; six mother, one grand mother and one aid. Instruments In this study were
used personel information form and a questionnaire with 19 items developed by researcher. Results
The results of qualitative datas show that main problems of caregivers are to accept a disabled child,
future concerns and unrealistic expectations, problems with social environment, problems with
spouse, do not spare time for him or herself. negative emotions. Results of the questionnaire, show
that the social validity of the program is pretty high. Discussion The result of this research shows
that the caregivers with disabled children lives a lot of psychological problems. Many of these
problems are related with social context. This finding is show that these problems can resolved in
social context like group cohesion also. In fact the results of this study shows group counseling can
be an effective method for cope with psychological difficulties of caregivers with disabled children.
There are no theoretical approach especially was used in this study. The content of sessions were
developed through caregivers’ problems areas. Therefore can be said that the approach was used in
this study is solution focused group counseling.

UM OLHAR FENOMENOLÓGICO SOBRE A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: EM
FOCO A INCLUSÃO ESCOLAR

Flavio Kenji Murahara

O presente trabalho discorre acerca de um estudo fenomenológico sobre a noção de deficiência
intelectual, constituído primeiramente como um ensaio teórico para fundamentar a noção de
deficiência intelectual da dissertação de mestrado em Psicologia da Educação. Especificamente para
esta comunicação foram estudadas obras do filósofo Merleau-Ponty que discutem noções atreladas
às da deficiência intelectual como: a inteligência, a noção de desenvolvimento, a deficiência e a
linguagem. O objetivo do estudo é promover uma reflexão acerca da noção de deficiência
intelectual e suas implicações para uma prática escolar inclusiva. Foi realizado um levantamento
sistemático das obras do filosofo Merleau-Ponty que discutiam o tema: "A Estrutura do
Comportamento", "A Fenomenologia da Percepção", "Conversas" e "Psicologia e Pedagogia da
Criança" e "A Prosa do Mundo". A partir do termo deficiência intelectual discutiu-se algumas
passagens importantes sobre o significado dado aos termos. As discussões ocorreram
principalmente a respeito de uma superação da questão da deficiência intelectual como um aspecto
patológico da existência humana, apoiando-se principalmente nas contribuições de Kurt Goldstein e
de Canguilhem. A principal inferência do pensamento de Merleau-Ponty sobre a noção de
deficiência intelectual se dá através da forma como ele contempla as noções de expressão e de
linguagem que são fundamentais para repensar as implicações da compreensão da deficiência
intelectual enquanto uma discussão da intersubjetividade. A partir desta leitura fenomenológica da
deficiência intelectual, as práticas escolares podem ser discutidas a partir de um referencial que não
visa prioritariamente as questões deficitárias ou incompletas de um educando com deficiência
intelectual, trata-se de uma reflexão acerca da noção de deficiência intelectual não apriorística.
Princípio relevante para embasar práticas escolares que buscam efetivações de uma participação
escolar inclusiva.
Palavras-chave: fenomenologia; deficiência intelectual; Merleau-Ponty; inclusão escolar.
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM SURDOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Henriqueta Regina Pereira Couto
Flávia Luísa Carvalho de Aquino

A Orientação Profissional pode ser considerada como um processo no qual o indivíduo tem a
possibilidade de receber auxílio sobre as dúvidas que possui em relação à escolha de uma profissão,
estabelecimento de princípios referentes à carreira, inserção profissional, orientações sobre o
mercado de trabalho e até mesmo aposentadoria Neste trabalho apresentaremos o processo de
implementação de um projeto de Orientação Profissional realizado dentro de uma escola pública no
centro-oeste de Minas Gerais, especificamente com um grupo de alunos surdos. O objetivo do
projeto era a inserção da Orientação Profissional dentro da escola, propondo a formação de um
‘autoconceito vocacional’ nos jovens que se encontravam em via de conclusão do ensino médio e
diante da primeira escolha profissional. Dos sete grupos que participaram do projeto, um foi de
alunos surdos. Na literatura são raros os trabalhos de Orientação Profissional organizados
especificamente para os surdos e que se dispõem apresentar o processo e as técnicas utilizadas.
Nesse sentido, a escolha por relatar a experiência com este grupo de orientandos veio da
necessidade compartilhar o processo, as técnicas desenvolvidas, no intuito de ampliar o
conhecimento, auxiliar outros profissionais e permitir a crítica e problematização pelos estudiosos
da área. A Orientação Profissional foi realizada em dez encontros com duração de
aproximadamente cinquenta minutos e as técnicas utilizadas foram: atividades, dinâmicas e
instrumentos de avaliação de interesse. Todas as técnicas foram criadas de forma a atenderem as
demandas do grupo. No processo foram trabalhadas questões como autoconhecimento, família,
escola e mundo do trabalho. A Orientação Profissional proporcionou aos orientandos expressarem
seus anseios quanto à escolha profissional, quanto às dificuldades enfrentadas pela surdez e
mostrou-se capaz de proporcionar o empoderamento grupal e individual dos participantes
facilitando a escolha profissional. Por compreendermos que o compartilhamento de experiências é
uma etapa necessária para o aprimoramento e desenvolvimento de novas técnicas e saberes, este
trabalho não buscou esgotar o assunto e sim, instigar outros profissionais a problematizar e
compartilhar suas experiências de forma a criarmos um contexto propício para o progresso do
conhecimento em Orientação Profissional para surdos.

ANÁLISE DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS: ESPAÇO DE ELABORAÇÃO ACERCA
IMPLICAÇÕES SUBJETIVAS DE PROFISSIONAIS COM O TRABALHO

Jessica Helena Vaz Malaquias
Regina Lucia Sucupira Pedroza

A proposta da análise das práticas profissionais direciona-se para a construção dos significados
relativos a atuação profissional e para o resgate do desejo do profissional de refletir sobre sua
prática. Nesse enquadre, há possibilidade da elucidação da lógica que orienta o trabalho dos sujeitos
envolvidos uma vez estabelecido um espaço de reflexão e de tomada de consciência. Esse espaço
reflexivo visa facilitar a produção de sempre novos olhares para o si-profissional em jogo na
instituição em foco. A ferramenta da análise de práticas profissionais faz uma leitura clínica da
realidade dos profissionais e de sua relação com o trabalho, e portanto, possibilita também novas
dimensões de cuidado, na medida em que os sujeitos voltam o olhar para si. O dispositivo dos
Grupos Balint tem sido o método utilizado no campo da análise das práticas profissionais, e
atualmente tem se estendido a professores, a clínicos gerais e a psicólogos. Inicialmente, os Grupos
Balint foram propostos por Michael Balint, psicanalista húngaro cujo trabalho se desenvolveu na
Clínica Tavistock, em Londres. Naquela instituição, o analista desenvolveu seminários voltados
para as demandas psicológicas presentes na prática médica. Os Grupos Balint se debruçavam sobre
os problemas emocionais dos práticos, sobre as especificidades da relação entre aqueles e os
pacientes, bem como dos vínculos entre clínicos e a instituição. Na dinâmica do grupo, os diferentes
participantes oferecem distintas perspectivas ao um caso eleito para reflexão, de acordo com seus
próprios recursos psicológicos. As reflexões realizadas têm a capacidade de potencializar a relação
profissional-sujeito, fazendo gerar recursos antes encobertos pela confusão emocional
experimentada na mesma relação. Por meio da função terapêutica gerada pelo Grupo Balint, é
possível aos profissionais entenderem algo sobre si mesmos e suas relações por meio dos casos
reportados e presentes em sua atuação profissional. Configura-se, portanto, como um espaço para
acolhimento das reivindicações dos práticos à sua profissão, sem necessariamente oferecer
resoluções; mas acompanhar o crescimento psíquico ao longo da análise das práticas profissionais.

DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ESTÁGIO EM ORIENTAÇÃO PROFISISONAL –
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA

Natália Pascon Cognetti

A análise sobre o desenvolvimento histórico da Orientação Profissional permite a compreensão do
ajustamento de indivíduos ao mercado de trabalho como um dos objetivos iniciais da área. Entre os
primeiros centros voltados ao processo está o de Orientação Profissional, em Munique (Alemanha),
criado em 1902 com o objetivo de identificar os profissionais providos de qualidades necessárias as
tarefas a serem realizadas no trabalho. Frank Parsons foi pioneiro ao relacionar as características
pessoais e ocupacionais como forma de orientar jovens em sua carreira, desenvolvendo o Centro de
Orientação Profissional Norte-Americano. Na América Latina, Argentina e Brasil podem ser
considerados países precursores na implantação da orientação. Com a promulgação da Psicologia
como profissão regulamentada, a orientação profissional foi ainda mais influenciada por teorias do
campo psicológico, surgindo discussões sobre o enquadramento das atividades a Psicologia do
Trabalho ou a Psicologia Escolar. No entanto, a Orientação Profissional constitui uma área em si,
que mantem interfaces com as áreas citadas e também com a Psicologia Clínica. Este trabalho
buscou refletir sobre os desafios e possibilidades da atuação em Orientação Profissional, a partir da
compreensão das atividades enquanto um processo, distante da atuação pontual e psicotécnica
presente no início da área. Por meio da elaboração de um programa para supervisão de atividades
para estágio na área no curso de Psicologia, o trabalho objetivou a aplicação da orientação como
forma de auxiliar crianças e adolescentes na elaboração de seus projetos de vida. A proposta para
realização das atividades em orientação deixou de ser levada apenas aos jovens do Ensino Médio,
para também ser vivenciada com jovens do Ensino Fundamental, como possibilidade de se
trabalhar, além das atividades básicas em orientação, a sensibilização para a educação. Observou-se
resistência das instituições na atuação voltada ao Ensino Fundamental e, ainda, ausência de projetos
e demais atividades que conduzam a Orientação Profissional como processo responsável por formar
habilidades sociais nos jovens tanto para o mercado de trabalho quanto para a formação pessoal. A
principal demanda das instituições para a orientação provém da faixa etária dos adolescentes, além
do grande interesse na utilização de testes psicológicos como principais ferramentas da área.
Observou-se grande aderência das atividades pelos alunos, sendo ressaltado por professores maior
comprometimento e atenção destes em sala de aula. Compreende-se como necessários trabalhos que
apresentem a orientação enquanto processo que engloba características que ultrapassem apenas as
informações ocupacionais.
Palavras-chave: orientação profissional; psicologia; sensibilização a educação.

DESCONSTRUINDO MEDOS E INCERTEZAS NA ESCOLHA PROFISSIONAL

Denise Fabiane Polonio
Suzana Feldens Schwertner

A Orientação Profissional possibilita ao orientando uma reflexão acerca de sua escolha profissional
que, em consonância com seu mundo interno e externo, contribua para um futuro de realização. Na
escola, tal atividade permite ao psicólogo criar um ambiente onde os alunos possam compartilhar
suas expectativas, angústias, medos e ansiedade experimentados no processo de conhecer as
profissões e as suas habilidades pessoais. O objetivo deste trabalho é apresentar uma intervenção de
Orientação Profissional realizada com alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio
Evangélico Alberto Torres, de Lajeado (RS), planejado e desenvolvido pela psicóloga do Colégio,
Laura Oppermann Elter e uma estagiária de Psicologia. Essa atividade é realizada há dois anos na
escola e faz parte de um Programa denominado “Até Logo”, que contempla uma série de atividades
e trabalhos que visam auxiliar o jovem a se despedir da Escola e enfrentar a vida universitária. O
trabalho se deu em quatro encontros com duração de 1 hora e 30 minutos cada, durante o ano letivo
de 2014. Nesses encontros, foram utilizados questionários, análises coletivas de textos e
informações que intencionavam possibilitar aos alunos acesso a informações, autoconhecimento,
além de compartilhamento de angústias e incertezas frente ao momento de escolha. Foi possível
perceber, no decorrer dos encontros, que os alunos discutiram e analisaram suas dúvidas, debateram
seus questionamentos, refletiram e partilharam suas escolhas. Através dessas ações, eles passaram a
conhecer profissões e atividades que até então não haviam sido pensadas. Falaram também do
incentivo dos pais, da pressão da família e do auxílio dos amigos, ao mesmo tempo em que
ressaltaram o porquê de terem escolhido determinada opção. Todos os estudantes que participaram
da atividade prestaram concurso vestibular no final do ano e a maioria deles já havia definido sua
principal opção de curso na hora da inscrição. Nessa perspectiva, pode-se ressaltar que tal atividade
auxiliou na escolha, fazendo com que a maioria dos alunos conseguisse definir uma opção de curso
no momento de realização do vestibular. Ela possibilitou, também, ao grupo identificado como
“muito indefinido” um momento individual de conversa e análise detalhada de sua escolha. Com os
resultados alcançados, a escola pode mostrar à família e ao aluno a preocupação não só com sua
formação curricular, mas também com suas escolhas e com o seu bem-estar e seu futuro
profissional. Dessa forma, a escola abre espaço para desenvolver ações que não apensas visem o
ensino formal, mas sejam capazes de promover qualidade de vida aos alunos e suas famílias.
Palavras-chave: escolha profissional; estudantes do ensino médio; psicologia.

EDUCAÇÃO PARA A CARREIRA NA ESCOLA PÚBLICA: PROPOSTA PARA A GRADE
CURRICULAR

Nayara de Paula Faleiros

A Educação para a Carreira foi um movimento surgido nos Estados Unidos na década de 1970, que
propunha uma reforma na educação americana, desde o ensino elementar, fundamentada na ideia de
que a educação escolar deveria ser socialmente útil, desenvolvendo no indivíduo habilidades que
pudessem ser aproveitadas futuramente, quando ingressasse no mundo do trabalho. No Brasil,
permanece sendo uma prática pouco conhecida, uma vez que há, no campo da orientação
profissional, uma preponderância no uso da abordagem clínica nos atendimentos, mesmo aqueles
desenvolvidos no contexto escolar. Embora muitos estudos indiquem a importância da orientação
profissional para os jovens que se encontram em momento de escolha, paradoxalmente, a orientação
profissional ocupa um lugar marginal na escola. O objetivo desta pesquisa foi buscar conhecer a
realidade concreta de uma escola pública técnica de São Paulo, procurando compreender as
possibilidades e a viabilidade de uma proposta de Educação para a Carreira, em formato de
disciplina integrada à grade curricular dos alunos, tornar-se uma prática sistematizada, superando
essa posição marginal. A pesquisa desenvolveu-se em duas etapas. Na primeira, a partir da
abordagem etnográfica, foi realizado um mapeamento do contexto escolar e suas
sobredeterminações. Na segunda, tratou-se da construção, da implementação e da avaliação da
prática interventiva proposta. Frente aos resultados obtidos, é possível afirmar que esta pesquisa
teve relevância não só porque proporcionou aos alunos um espaço de reflexão sobre seus estudos e
projetos profissionais futuros, mas, principalmente, porque demonstrou que este espaço pode ser
instituído na escola, fazendo parte de seu projeto político-pedagógico. Foi possível constatar que o
arcabouço legal proporcionado pela LDBEN de 1996, que permite à escola diversificar parte de seu
currículo, somado a uma postura mais ativa do orientador profissional, pôde promover a existência
de um espaço de reflexão sistematizado para o jovem se preparar adequadamente para a transição
escola-trabalho.
Palavras-chave: educação para a carreira; orientação profissional; educação básica; ensino técnico;
etnografia; currículo.

EXPLORING IDENTITY FORMATION IN ADOLESCENTS WHOATTENDED A
SCHOOL OF SKILLS

Carmelita Jacobs

Identity formation is a multifaceted process that has implications for how one feels about oneself
and the decisions one makes about one's future. This exploratory study sought to understand how
adolescents who attended a school of skills perceived their identity, and how their attendance at the
school contributed to their perceived identity. South African schools of skill are equivalent to
schools referred to internationally as vocational schools or practical orientedschools and serve
adolescents between the ages of 14and 18. This research utilized a basic qualitative design. Four
participants and their parents were purposively sampled. Data were collected by means of semistructured interviews and the researcher’s reflexive notes and analysed by means of thematic
content analysis. The findings suggest that individuals made meaning of who they wereaccording to
their construction of past experiences. Participants entered the school of skills with a poor sense of
self due to a lack of support and the effects of being labelled and excluded by the mainstream
school. They also felt thatschools of skill face severe negative public evaluation, which made them
fearful of attending a school of skills. However, most of the participants felt that their attendance at
a school of skills had shaped their sense of identity in a positive way, as public forms of evaluation
were mitigated by significant relations with teachers and a sense of belonging among their peers.
Finally, although the participants felt more positive about themselves, they were concerned about
their future vocational opportunities, as they felt that the school did not offer a contribution for a
viable career identity.
Keywords: identity formation; adolescents; school of skill/vocational school.

JUVENTUDE E DEFICIÊNCIA: PARTILHANDO UMA EXPERIÊNCIA
INTERDISCIPLINAR DE ORIENTAÇÃO

Lucian da Silva Barros

O objetivo deste trabalho é o de compartilhar uma experiência realizada por meio de um projeto
interdisciplinar, que visava orientar um grupo de jovens para o contato e convívio com pessoas com
deficiência no ambiente de trabalho. O projeto partiu da seguinte problematização: frente as novas
demandas do mercado de trabalho, de que maneira é possível orientar os jovens para o convívio e
respeito às pessoas com deficiência no ambiente de trabalho? O objetivo central foi o de
instrumentalizar os jovens, que estão buscando sua inserção no mercado de trabalho, com
informações consistentes a respeito dos mais diversos tipos de deficiência, visando estimular
atitudes de respeito que promovam uma convivência harmoniosa e sem conflitos. O projeto teve sua
aplicação realizada em uma instituição educacional voltada para o público jovem localizada na
região da Baixada Santista, SP. A turma participante foi um grupo de 12 jovens com idades entre 15
e 18 anos, de ambos os sexos, atendidos pela instituição no segundo semestre do ano de 2014. O
projeto foi desenvolvido em seis encontros no mês de setembro, com seis horas de duração cada,
totalizando dezoito horas, nos quais foram utilizados os diversos ambientes da instituição com
atividades de dinâmicas de grupo, leitura de textos, discussões coletivas, dramatizações,
apresentação de vídeos, pesquisas na internet, entre outras. As técnicas para o projeto foram
escolhidas de modo que privilegiassem tanto os aspectos cognitivos, quanto os afetivos na busca de
uma ressignificação sobre o tema. A interdisciplinaridade do projeto baseou-se na busca de
informações e dados pertinentes a diversas áreas do conhecimento, tais como direito, geografia,
história, psicologia e sociologia. No que diz respeito a sua aplicação, os jovens demonstraram
engajamento na realização das atividades e puderam superar suas dificuldades iniciais, ocorrendo
um aprendizado significativo. Foi possível perceber que os jovens apesar de terem certo
conhecimento prévio, ainda não apresentavam uma compreensão mais contextualizada sobre o
tema, não compreendendo as causas das deficiências, suas diferenças e o que as pessoas apesar de
terem determinadas deficiências são capazes fazer, ou seja, suas potencialidades. A participação dos
jovens neste projeto ampliou sua visão crítica sobre o assunto, possibilitando o pensar sobre ações
que valorizem as individualidades das pessoas. É possível considerar que o projeto ampliou a visão
crítica dos jovens e se transformou em mais um espaço no qual puderam discutir temas como
cidadania, ética, participação comunitária, convívio com as diferenças e respeito.

O LUGAR DA PSICOLOGIA NA NOVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA

Cândida Beatriz Alves
Regina Lucia Sucupira Pedroza
Várias foram as formas que a educação profissional – ora chamada assim, ora de educação
tecnológica ou técnica – assumiu ao longo da história do Brasil. No entanto, ao traçarmos um
histórico dessa modalidade de educação em nosso país, observamos claramente a constante da
divisão de classes sociais que a marca. No Brasil, a Educação Profissional tem sido vista, em um
panorama histórico, como uma modalidade de ensino voltada para camadas mais baixas da
população, com pouca perspectiva de ingressar em uma Instituição de Ensino Superior e, portanto,
destinadas a desempenhar trabalhos ditos manuais e técnicos. Dessa forma, observa-se que a
maioria significativa dos cursos dessa modalidade volta-se para uma formação profissional que
permita uma rápida inserção no mercado de trabalho, em empregos que recebem baixa remuneração
e são alvo, muitas vezes, de desvalorização social. Recentemente, foram propostas reformulações de
políticas públicas com o objetivo de impulsionar a educação profissional no Brasil, transformações
que ainda carecem de trabalhos para avaliar seus impactos e consequências. Este trabalho tem como
fundamento epistemológico o materialismo histórico-dialético, conforme formulado por Karl Marx
e Friedrich Engels, e a Psicologia histórico-cultural, iniciada pelo psicólogo soviético Lev Vigotski
com base nos pressupostos materialistas de Marx. De acordo com o materialismo históricodialético, os seres humanos se constituem enquanto tais em um processo histórico e social, no qual
o trabalho se configura como elemento central. Ao agir sobre a natureza, na busca de sobrevivência,
essa mesma ação age sobre o humano, transformando-o. O presente trabalho tem o objetivo de
analisar criticamente a experiência da proponente como docente de Psicologia em cursos da
Educação Profissional, em uma cidade da periferia do Distrito Federal. Aqui, o trabalho será
analisado como princípio educativo que possibilita uma reflexão acerca da realidade profissional e
da sociedade nas quais os alunos estão inseridos, visando a formação crítica da pessoa do
trabalhador.

ORIENTAÇÃO PROFISISONAL CURRICULAR: UM MODELO POSSÍVEL

Anna Kelly Fraxe Ticianel Frota
A orientação profissional – como área que atua junto às escolhas profissionais do individuo – tem
sua importância ressaltada no trabalho com os adolescentes em fase de primeira escolha profissional
pelo caráter preventivo que esta prática estabelece. A ideia de prevenção segue diversos
direcionamentos que vão desde os índices de evasão do ensino superior como às questões ligadas à
saúde física e psíquica do trabalhador. Aliado a isso, a escola apresenta-se como ideal para o
desenvolvimento desta prática, logo que se constitui como espaço onde o aluno desenvolve suas
potencialidades afetivo-cognitivas e sociais, com o objetivo não só de fornecer conhecimentos
teóricos, mas também de se preparar para o trabalho (Soares-Lucchiari, 1993). O presente trabalho
visa compartilha um modelo de orientação profissional curricular em funcionamento no ensino
médio, com alunos da 1ª a 3ª série, de uma escola particular, da cidade de São Luís - MA. A
proposta tem como objetivo principal possibilitar, para o aluno, um espaço de estimulação e
ampliação dos conhecimentos sobre si, sobre o mundo do trabalho e sobre a realidade que o cerca e,
a partir disso, considerar estes conhecimentos para escolhas profissionais amadurecidas para o
momento em que esse jovem se encontra e alinhadas com o seu projeto de vida. O projeto em
questão está no terceiro ano de funcionamento e conta com conteúdos específicos a serem
trabalhados em cada série, que estabelecem uma continuidade entre si e que culminam no projeto de
vida do jovem, bem como nas suas escolhas profissionais iniciais. O conteúdo é trabalhado com
recursos multimídia, jogos, técnicas, dinâmicas, exposições, bate-papo com profissionais,
entrevistas e painéis. Através do acompanhamento do aluno e da utilização da EMEP foram
levantados dados que indicam um aumento da responsabilidade, da independência e da
determinação para a escolha profissional e a ampliação dos conhecimentos necessários para este
processo de escolha. Alterações nas atividades propostas, bem como na sua estruturação do projeto,
são realizadas anualmente e contribuem para que o projeto esteja em constante melhoria com foco
no público diretamente envolvido: o jovem que é convidado a fazer escolhas profissionais cada vez
mais cedo e com possibilidades cada vez mais numerosas.
Palavras-chave: orientação profissional; currículo; ensino médio; adolescência; projeto de vida.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: PERSPECTIVAS E DESAFIOS

Simoni da Silva Hoffmann
Vanessa Clarice Brum Assmann

A Psicologia Escolar e a Orientação Profissional possibilitam que se estabeleçam intervenções cada
vez mais focadas na promoção do desenvolvimento humano e na construção da cidadania. O
presente estudo tem como objetivo discutir as perspectivas e desafios do processo de orientação
vocacional. A presente pesquisa foi realizada através do projeto Psiorientando, do Serviço de
Psicologia do Litoral Norte (Seplin) do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo orientar e
preparar pessoas em diferentes idades para escolhas profissionais. Participaram dessa pesquisa, dez
alunos do ensino médio de uma escola privada, sendo este um estudo qualitativo-descritivo, na qual
através dos dados obtidos, constatou-se por meio da análise de conteúdo e por meio dos testes
psicológicos aplicados, AIP e EMEP, que nem todas as pessoas têm clareza e certeza sobre suas
escolhas, especialmente em se tratando da área profissional e muitas vezas acabam deixando-se
influenciar por pressões familiares e sociais. E é na adolescência que grande parte da população
toma decisões quanto á carreira.
Palavras-chave: psicologia escolar; orientação vocacional.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: UMA EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO ESCOLAR
PROFISSIONALIZANTE

Vanessa Clarice Brum Assmann
Simoni da Silva Hoffmann

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Simões Lopes na cidade
de Osório - RS, através da disciplina de Estágio Profissionalizante III: Psicologia e Processos
Educacionais na Comunidade. Realizado no mês de Março de 2015 com um grupo de seis alunos de
14 a 17 anos, de primeiro e segundo ano do ensino médio politécnico e técnico profissionalizante,
pois os mesmos estavam confusos, indecisos ou com dificuldade de adaptação relacionada ao curso
pretendido, alguns pensando em trocar de turma, já que a escola disponibiliza ensino médio
politécnico, técnico em meio ambiente e técnico agrário. Como estagiárias de Psicologia e com
experiência em Orientação Profissional, devido participação em um projeto da Faculdade,
decidimos que o processo de Orientação Profissional seria muito benéfico para o grupo de alunos.
Acreditamos que a OP oportuniza os adolescentes pensarem no futuro, muitos deles pela primeira
vez. O objetivo, além de permitir que os alunos pensem sobre suas próprias vidas, é que eles se
sintam capazes de fazer planejamentos futuros tão inconsistentes na fase da adolescência, mas
possíveis através de informações, autoconhecimento e conhecimento do mundo que os cerca.
Formar novas perspectivas de futuro e desenvolver maturidade suficiente para que possam começar
a lidar com escolhas e decisões inerentes a época que vivenciam, amenizando suas dúvidas e
preocupações em relação à escolha profissional. O processo de OP se dá por três etapas, a primeira
é a aplicação dos testes EMEP - Escala de Maturidade para a Escolha Profissional e o AIP –
Avaliação dos Interesses Profissionais. Em um segundo momento efetuamos um encontro de grupo
com duração mínima de duas horas, em que realizamos uma dinâmica de visualização e perguntas
focadas na escolha profissional e por fim a devolução de resultados em uma entrevista individual.
Os resultados foram positivos e esperados, os alunos desenvolveram uma percepção de suas vidas
que era ausente, alguns conseguiram compreender que para convencer seus pais do que querem e ou
do que não querem, necessitam saber do que realmente gostam, ou seja, procurar saber. A dinâmica
realizada como segunda fase do processo de OP foi de extrema importância e possibilitou um
começo de autoconhecimento em alunos que se mostraram muito dependentes de outras pessoas,
em especial dos pais. Os testes EMEP e AIP guiaram os alunos para seus interesses profissionais, e
juntamente com a entrevista de devolução abriram novas possibilidades nunca antes pensadas.
Concluímos que a Psicologia Educacional e a Orientação Profissional, unidas podem ser uma
grande ferramenta para escolas comprometidas e engajadas em produzir um futuro melhor e mais
satisfatório para seus alunos. Acreditamos que a OP deveria ser utilizada não só no ensino médio,
mas ser trabalhada desde as séries iniciais, evitando assim, que alunos cheguem aos últimos anos de
sua formação tão angustiados e despreparados para escolhas que envolvem seu futuro profissional.
Palavras-chave: psicologia educacional; orientação profissional.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E ADOLESCÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO
SOCIAL

Carmen Lúcia Reis

O presente trabalho refere-se ao relato de experiência de um projeto de extensão universitária
denominado ‘“Pensando no Futuro”: contribuições da orientação profissional com adolescentes em
situação de risco social’, coordenado por uma docente e desenvolvido por duas discentes do curso
de Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlâdnia/MG. Seu objetivo é promover
um espaço para discussão e reflexão sobre o projeto profissional e questões diretamente ligadas a
escolha e a identidade profissional a luz da perspectiva Histórico Cultural oferecendo, assim,
informações, condições e ferramentas que possibilitem que o jovem participante faça uma escolha
profissional autônoma e consciente. Este projeto foi desenvolvido em parceria com o Programa Fica
Vivo ligado à Secretaria de Estado de Defesa Social do estado de Minas Gerais e seguiu as
seguintes etapas: 1) Contato com a equipe do Programa Fica Vivo de Uberlândia/MG para
apresentação do projeto; 2) Visita às oficinas oferecidas pelo Programa Fica Vivo a fim de conhecer
o trabalho oferecido e os jovens atendidos; 3) Divulgação e convite para participar do projeto; e, por
fim, 4) Realização de oficinas semanais, com duração de 2 horas. O grupo foi formado por 15
jovens com idade entre 13 e 24 anos, todos estudantes de escola pública. As oficinas abordaram
temáticas relativas ao significado da escolha profissional, conhecimento dos cursos técnicos e de
graduação, autoconhecimento e informações do mundo do trabalho, através de discussões, vivências
expressivas e troca de experiências. Cada encontro era construído levando em conta as temáticas
citadas, como também as demandas que emergiam durante os encontros, privilegiando a
singularidade do grupo. Como um dos principais resultados conquistados nesse processo, percebeuse que o grupo de jovens participantesse constitui como um espaço de troca de experiências e
informações que garantiram maior possibilidade de percepção de si e do mundo na relação com o
outro. Promoveu uma ampliação de olhar para o contexto que vivem atualmente, compreendendo-os
como seres sociais, mutáveis e responsáveis por suas escolhas. Nesse processo, a auto percepção
ganhou espaço para uma aceitação autêntica e consciente de preferências, características e limites
pessoais e culturais.
Palavras-chave: orientação profissional; projeto de vida; adolescência; psicologia escolar.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM ESCOLA: MODELOS DE INTERVENÇÃO

Omar Calazans Nogueira Pereira
A educação encontra-se no centro das atenções no atual cenário do mundo do trabalho, apresentada
como a solução para a formação de “novos profissionais” para o desenvolvimento econômico e para
a inserção no mercado de trabalho de jovens das diversas classes sociais. Apesar desse discurso, a
Orientação Profissional ainda está muito longe do cotidiano escolar. Razões históricas e a falta de
modelos téorico-práticos aparecem como resposta a essa contradição. Nesta apresentação
discutiremos a influencia da escola na construção de projetos profissionais de seus alunos e
apresentaremos três intervenções que estão sendo realizadas por pesquisadores do Laboratório de
Estudos sobre o Trabalho e Orientação Profissional da Universidade de São Paulo (LABOR-USP)
em escolas particulares da cidade de São Paulo. A orientação profissional insere-se em cada destas
escolas de forma distinta: grupos extracurriculares, disciplina na grade curricular e como tema
transversal desde o ensino infantil até o médio. Através destes exemplos visamos mostrar a
importância do trabalho de Orientação Profissional estar em consonância com as necessidades dos
alunos e também com o projeto pedagógico para que de fato possa estar inserida na escola.
Palavras-chave: orientação profissional; educação e trabalho; orientação vocacional.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INCLUSÃO SOCIAL: UMA PESQUISA NO
CENTRO DE SP

Alessandra dos Santos Oliveira

O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa realizada pelo Programa de Pós Graduação em
Educação: Psicologia da Educação junto a um projeto de inclusão social desenvolvido no centro da
cidade de São Paulo. Esta pesquisa foi guiada pelos princípios da pesquisa ação e pelos
pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia sócio-histórica. Teve como objetivos: 1)
promover uma capacitação para a prática em Orientação Profissional (OP) destinada a profissionais
sujeitos da pesquisa alocados no projeto supracitado que realizavam atividades pertencentes ao
âmbito da orientação profissional com jovens em situação de pobreza e miserabilidade e; 2)
contribuir para o avanço na sistematização e consolidação de intervenções em OP junto aos jovens
atendidos pelo projeto e, 3) avaliação do processo da pesquisa. Por meio desta pesquisa aponta-se a
urgência em se considerar: as condições concretas de vida do jovem de classe popular que são
limitadoras de suas escolhas combatendo a perversa manutenção da concepção de homem que
atribui ao próprio individuo a responsabilidade pelo fracasso; a demanda pela reflexão durante a
orientação profissional acerca de outros caminhos de qualificação que não se traduzem na oferta da
universidade; a precarização do processo educação-escola desses jovens que não obtiveram infraestrutura fundante de necessidades de se considerar em seus projetos de futuro uma profissão e; o
atendimento em OP para as classes populares via políticas publicas. Esta pesquisa resultou em
capítulo do livro “O mundo do trabalho e o desafio da inclusão social: relato de uma experiência no
centro de São Paulo”.
Palavras-chave: psicologia sócio-histórica; jovens; orientação profissional.

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL COM JOVENS NO INTERIOR DO TIMOR-LESTE

Sara Cianelli dos Anjos
Flávia Henriques

A atividade de orientação vocacional foi desenvolvida com jovens timorenses junto ao Projeto
Montanha (ONG que atende famílias timorenses no interior do país) liderado pelos brasileiros
Eduardo e Gisele Trucco. Durante o período de 29 dezembro a 10 de Janeiro de 2015, foi realizado
inicialmente, o contato e apresentação da proposta do trabalho para as autoridades do país e da
Universidade (UNTL) e logo após o levantamento do contexto social e cultural, afim de conhecer a
realidade dos jovens timorenses que estão prestes a entrar na Universidade. Durante os dias 12 à 23
de Janeiro de 2015 foi desenvolvida a orientação vocacional no interior do país, no distrito de Aileu.
No dia 19, os jovens conheceram a Universidade Nacional Timor Lorosa´e (UNTL) que fica
localizada na capital Díli. A orientação foi realizada com duas turmas, uma no período matutino
com 19 alunos e outra no período vespertino com 11 alunos, com faixa etária entre 16 a 23 anos. Os
jovens que participaram da orientação foram selecionados pelos diretores das escolas locais e pelos
líderes do Projeto Montanha segundo a disponibilidade de datas dos jovens e interesse pela
atividade. Teve por objetivo auxiliar os jovens timorenses a percepção de si mesmo, da realidade
exterior e familiar, ampliando a capacidade de perceber de forma mais amadurecida possível qual a
melhor escolha. Foram realizadas dinâmicas e aplicação de atividades escritas que foram elaboradas
e adaptadas para o contexto e realidade dos timorenses pelas psicólogas Sara Cianelli e a Me. Profª
Flávia Henriques. Durante os dias da orientação vocacional os jovens tiveram a possibilidade de se
conhecer e ampliar sua visão sobre as profissões, o que possibilitou que muitos deles fizessem
escolhas mais concretas e fundamentadas em um conhecimento mais profundo sobre suas
habilidades para determinada profissão. Ao visitar a Universidade (UNTL), os jovens tiveram a
oportunidade de entrevistar professores de suas áreas de interesse e conhecer um ambiente antes
desconhecido, mas que lhes permitiu tirarem dúvidas e serem motivados pelos profissionais que ali
estavam para recebe-los. A orientação vocacional proporcionou aos jovens timorenses o olhar para
si mesmo e o fortalecimento de sua autoestima, mostrando que cada um têm a capacidade para
mudar a história do seu país, que até então é marcada pelo sofrimento de guerras, para um país com
bons profissionais que visem o respeito ao próximo e o bem da sua nação.
Palavras-chave: orientação vocacional; autoestima; timorenses.

OS VÍNCULOS CONSTRUÍDOS POR ALUNOS DE ESCOLAS TÉCNICAS NO VALE DO
AÇO-MG

Shyrlleen Christieny Assunção Alves

A escolha profissional pelos cursos técnicos de nível médio é vista pelos jovens como uma
alternativa para a confirmação das inclinações profissionais antes de ingressarem no ensino
superior. Consideram como uma estratégia de qualificação profissional que visa a inserção no
mercado de trabalho e, consequentemente, a independência em relação à família e a sociedade ao
ser reconhecido enquanto sujeito social produtivo. Este estudo teve como objetivo compreender os
vínculos que os alunos têm com os cursos técnicos de nível médio da região do Vale do Aço-MG.
Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa junto a três escolas técnicas, nossa amostra consistiu de
87 estudantes, de ambos os sexos, distribuídos quase equitativamente entre os diversos cursos
técnicos. Realizamos entrevistas semiestruturadas e um questionário sócio econômico. Através da
análise de conteúdo identificamos as categorias de análise que atendessem o objetivo deste estudo, a
partir dos descritores mais citados junto à discussão dos dados identificamos que os jovens optam
pelos cursos técnicos ao considerarem uma alternativa para se inserir no mercado do trabalho e uma
oportunidade de obter experiência profissional, possibilitando confirmar se suas habilidades
estavam de acordo com as que necessitam para ingressar no curso superior. Os alunos mantêm uma
relação positiva com os cursos técnicos de nível médio afirmando que estes contribuem na
construção do projeto de futuro independentemente se irão trabalhar como técnicos ou não.
Identificou-se uma relação positiva e afetiva com seus colegas de sala, professores e funcionários
nas três escolas técnicas em todos os cursos. A valorização da escola enquanto espaço de
socialização e desenvolvimento da identidade pessoal e profissional favorece uma maior
identificação com a formação técnica. Este estudo aponta a importância e a força do papel social
das escolas técnicas na construção das trajetórias profissionais e projeto de futuro dos jovens da
região do Vale do Aço-MG.

PARA ALÉM DA ESCOLA E DA EMPRESA: CONTRIBUIÇÕES PARA O
ATENDIMENTO EM ORIENTAÇÃO DE CARREIRA

Liliane de Paula Toledo

Pesquisas internacionais a respeito da orientação de carreira revelam que se trata de um campo em
fase de construção, principalmente se forem consideradas as propostas de atendimento para adultos.
Observam-se estudos com nomenclaturas, abordagens teóricas, públicos-alvo e temáticas variadas e
que, salvo exceções, não divulgam informações sobre os modelos e procedimentos de atendimento
adotados. Por outro lado, no dia a dia de certas empresas, em instituições de ensino e no espaço
clínico notam-se inquietações das mais diversas por parte de trabalhadores acerca de sua vivência
laboral. Quando se trata de executivos, há consultorias especializadas em coaching e mentoring
disponíveis para atendê-los; enquanto no caso de jovens estudantes de certas classes sociais do
Ensino Médio, vale a tradicional orientação profissional. Porém, afora esses dois perfis - executivos
e estudantes do Ensino Médio -, verifica-se a quase inexistência de um serviço baseado na
Psicologia para atender os trabalhadores que desejam repensar suas carreiras, trajetórias laborais e
escolhas profissionais. Esta investigação teve o intuito de aperfeiçoar uma proposta de atendimento
clínico em orientação de carreira, a partir de diretrizes elaboradas por pesquisadores e integrantes
do Serviço de Orientação Profissional do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
(SOP-IPUSP). Buscou-se compreender a demanda dos participantes em relação à orientação de
carreira e as variáveis presentes no campo sociolaboral de suas experiências para poder construir
formas de intervenção que pudessem atender a seus desejos. O método adotado foi a pesquisa de
intervenção, na qual foi colocada em prática uma forma de atender em orientação de carreira para
três trabalhadores não-executivos adultos com, no mínimo, cinco anos de experiência profissional e
que procuraram espontaneamente o SOP-IPUSP, visando testar e consolidar a prática em questão.
Elementos do referencial psicanalítico nortearam a análise e a condução dos trabalhos. Os principais
resultados apontaram que a narrativa funciona como guia da orientação de carreira, a partir da qual
se planejam e organizam as intervenções do psicólogo e todas as atividades. Consolidou-se o
desenho de dois momentos da orientação, a “investigação conjunta” e o “projeto desejante” e que
constituem a proposta psicossocial em questão, integrando as dimensões subjetivas do projeto de
vida com as dimensões objetivas de um plano de ação, o que denota a necessidade de uma proposta
intervenção que articule e trabalhe com estas duas dimensões de forma conjunta para atender as
demandas de adultos em orientação de carreira. As diretrizes dos atendimentos e pesquisas do SOPIPUSP foram explicitadas e ampliadas e ressaltou-se a supervisão clínica, os constantes estudos e
interlocuções como suas marcas. Foram identificadas nuances distintas no atendimento a
trabalhadores dos setores privado e público de atuação. Ademais, apresentou-se o panorama
internacional das pesquisas sobre carreira.

PROPOSTA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
DE GOIÂNIA-GO

Tatiely Pereira de Araújo
Jordana de Castro Balduino
Lueli Nogueira Duarte e Silva
Jéssica Larissa Ferrari Becker

Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência de uma proposta de orientação
profissional para alunos do 2º ano do Ensino Médio do Sistema Estadual de Ensino, ocorrido no
segundo semestre de 2014. Este projeto foi desenvolvido a partir dos bolsistas e supervisores que
compõem o Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) do curso de Psicologia da
Universidade Federal de Goiás, tendo sido efetivado no programa Projeto de Vida presente em um
Colégio Estadual de Goiânia - GO. A partir da pesquisa ação e observações realizadas no primeiro
semestre de 2014, no contexto da escola parceira do PIBID, reconheceu-se a demanda dos alunos
em relação à orientação profissional. Compreende-se que a escolha profissional está efetivamente
presente na fase da adolescência, sendo um dos fatores que constitui o desenvolvimento
psicossocial na formação dos indivíduos e assim muitas vezes os estudantes se encontram em
constantes embates com este processo de escolha e suas prováveis repercussões em suas vidas. Esta
proposta de orientação profissional teve como fundamento teórico a abordagem histórico-cultural,
que defende o processo de escolha profissional como determinado pela cultura social/educacional
de uma classe social ou de uma sociedade. Assim, assume um modelo em que defende uma relação
dialética entre os determinantes individuais (frutos da história de vida) e sociais (incluindo a
dimensão política e econômica) do processo. O programa foi desenvolvido em três unidades: “O
significado da escolha profissional”; “Trabalho” e “Autoconhecimento e informação profissional”
que objetivaram introduzir a questão da escolha profissional, discutindo os valores, a importância e
a necessidade ou não desta opção para o sujeito, associado às questões referentes ao projeto de vida
dos mesmos. A metodologia desenvolvida contou com aulas expositivas e dialogadas, projeção de
filme e música, discussões, rodas de conversa e a presença de diversos profissionais que
conversaram com os alunos sobre as características de sua profissão e como ocorreu o seu processo
de escolha profissional. A realização deste projeto demonstrou-se importante, pois reconheceu a
necessidade de um futuro planejamento profissional para os seus alunos, que vá além do ensino
médio. Sendo assim, a presente proposta de intervenção possibilitou maiores discussões a respeito
deste assunto, contribuindo para que o aluno considere todos os determinantes presentes na escolha
profissional, de modo a gerar reflexão e amenizar as dificuldades envolvidas em relação a esta
decisão. Recomenda-se para próximas experiências que essa proposta de orientação profissional
seja também ministrada aos professores, visto que os mesmos lidam a todo instante com as dúvidas
e angústias dos alunos frente a escolha profissional, levando-os a refletirem sobre os determinante
sociais, culturais, econômicos e psicológicos que envolvem essa escolha.
Palavras-chave: orientação profissional; psicologia histórico-cultural; pibid; ensino médio.

PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: AMPLIANDO
CAMPOS DE ATUAÇÃO

Grazielle de Lima Claro
A experiência aconteceu na Escola Municipal Antônio Mariosa – CAIC, na cidade de Pouso Alegre
– MG, no período de Agosto até novembro de 2014, foi realizada no estágio em psicologia
educacional I exigido na graduação em psicologia na Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS.
Com o passar do tempo, o campo de atuação da Orientação Profissional ampliou-se, sendo
oferecida hoje para os mais variados públicos, com as mais diversas demandas. Tem-se a
necessidade de desenvolver principalmente com a população socioeconomicamente desfavorecida,
que quase nunca é beneficiada com um trabalho de Orientação Profissional, por não saber como um
trabalho desse tipo pode ajudá-la, já que o ingresso num curso superior não está incluso em seu
projeto de vida (citado por Ribeiro, M. A., 2003). Logo, a relevância desse trabalho está em
beneficiar os alunos do ensino médio, principalmente, os do 2º e 3º ano com o processo de
orientação profissional dentro da escola pública. Entre os objetivos deste trabalho estão: - Ampliar o
conhecimento dos alunos sobre as profissões e também sobre suas aptidões para que a escolha
profissional seja consciente e madura; - Propiciar aos alunos de uma escola pública o serviço de
orientação profissional gratuito; - Destituir o estereótipo de que alunos de escolas públicas não tem
interesse em concluir uma graduação e de que tem menos chances. O trabalho foi realizado com
alunos no contra turno, ou seja, os alunos do 2° ano da manhã iam uma vez por semana no período
noturno para a realização da orientação profissional. Nos encontros, além das apresentações de
nomes e experiências profissionais, foram aplicados questionários para detectar as áreas de
inclinações, foram apresentadas pesquisas exploratórias sobre as áreas do conhecimento
(Biológicas, exatas e humanas), as profissões dentro de cada área com matérias estudadas na
graduação, áreas de atuação, melhores faculdades e modos de ingresso, além de esclarecimentos
sobre Enem, prouni, sisu e fies. No fim do ano letivo, os alunos estavam mais conscientes de suas
escolhas e aptidões, o que possibilitou assertividade e consistência na escolha. Aqueles que não
sabiam que área seguir se direcionaram e fizeram uma escolha ainda no segundo ano. Conclui-se
que o trabalho é relevante para a escola e, principalmente, para os alunos. Ele possibilitou um
serviço gratuito que é muito importante, facilitou o trabalho da orientadora pedagógica a qual não
estava conseguindo realizar por falta de tempo e investimento e ajudou os alunos no
amadurecimento da escolha profissional. Sugere-se que o trabalho seja realizado com alunos
durante todo o terceiro ano letivo ou iniciar um trabalho no primeiro ano para que chegando ao
terceiro a decisão esteja tomada.
Palavras-chave: orientação profissional; psicologia educacional e escolar; escola pública.

UMA REFLEXAO CRÍTICA SOBRE A CONCEPÇÃO DE ADOLESCÊNCIA, ESCOLHA
DA PROFISSÃO E A PRÁTICA NA ÁREA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Alessandra dos Santos Oliveira

A adolescência tem sido estudada pela maioria dos teóricos da psicologia como uma fase natural do
desenvolvimento humano. A psicologia sócio-histórica, de base marxista, foi desenvolvida a partir
de Vigotsky e colaboradores e nos possibilita uma compreensão crítica do fenômeno da
adolescência. A análise a partir desta perspectiva nos permite um olhar que desnaturaliza o
fenômeno, levando em consideração que o sujeito é um ser que se constitui e é constituído nas
relações sociais. Este artigo tem como objetivo refletir sobre a adolescência, a escolha da profissão
e a orientação profissional. Considerando que a adoção da perspectiva naturalizante pode contribuir
para a manutenção do ideário liberal buscaremos a partir de uma análise crítica apontar as
conseqüências dessa perspectiva na área de orientação profissional.
Palavras-chave: adolescência; orientação profissional; psicologia sócio-histórica; naturalização.

PESQUISA EM PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE PERSONAGENS A PARTIR DE HISTÓRIAS
FICTÍCIAS

Susete Figueiredo Bacchereti
Ellen Samy Ribeiro
Maria Luiza Torres Pires
Carla Galante Soares
Gabriela Paccola
Marjorie Silva
Stefanie Caroline de Souza
Giovana Hernandes Magalhães

A forma que a criança se vê e forma sua auto imagem pode interferir no modo em que se expressa e
interage com o mundo. O presente trabalho teve como objetivo compreender como se constrói a
formação da imagem de personagens infantis em crianças de 5 e 7 anos, que encontram se no
período pré-operatório e operatório completo de acordo com a teoria de Piaget. Buscou-se também
entender se estabelecem um padrão, em relação a cor, tamanho e forma, assim como saber em que
momento a criança se depara e reconhece o padrão estético, se a história subjetiva da criança
influencia na construção do desenho como também qual a influência da mídia na formação de sua
auto imagem. A amostra constitui-se de 32 crianças, de ambos os sexos, sendo 16 crianças de
escolas públicas e 16 crianças de escolas particulares do município de São Paulo. O instrumento
utilizado foi a construção do desenho seguido de um inquérito com perguntas semi dirigidas após
ouvirem a história elaborada pelo grupo. Observou-se como resultados a presença da atribuição de
poderes aos personagens com grande frequência correlacionados aos elementos da natureza, assim
como a grande influência da mídia em todos os desenhos, através das representações de ações
referentes a desenhos animados atuais, assim como filmes infantis sempre relacionando os poderes
dos personagens e heróis envolvidos.

A EPISTEMOLOGIA QUALITATIVA E A PESQUISA EDUCACIONAL NO CONTEXTO
DA INCLUSÃO ESCOLAR

Carlos Eduardo Gonçalves Leal

A educação é um fenômeno complexo que se constitui como objeto de investigação científica dos
mais diferentes campos disciplinares, como a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, entre outros.
Entretanto, dada a especificidade do fenômeno educacional, é necessário destacar que as pesquisas
realizadas nesse contexto devem considerar suas características próprias. Deste modo, este trabalho,
de natureza teórica, baseado na experiência de pesquisa realizada em Teresina, Piauí, para o curso
de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Piauí, tem como objetivo problematizar a
relação entre pesquisa científica e educação, sobretudo, diante das novas propostas inclusivas que
têm se desenhado nos últimos anos. Para isso, segue as seguintes etapas: destacar as perspectivas
epistemológicas que têm fundamentado a investigação científica no contexto educacional;
desconstruir a concepção hegemônica de ciência em prol de uma ecologia de saberes (SANTOS;
MENESES; NUNES, 2005; SANTOS, 2010); e, considerando a realidade latino-americana, em
especial, a brasileira, e as questões que coloca à escola, refletir sobre a necessidade do
desenvolvimento de pesquisas que se baseiem em epistemologias e enfoques teóricos próprios,
vinculados ao contexto histórico-social, e que deem visibilidade ao caráter singular da subjetividade
humana. Nesse sentido, a Epistemologia Qualitativa de González Rey (2004, 2005a, 2005b, 2007,
2005c, 2011), por propor uma nova forma de produzir conhecimento no campo das ciências sociais,
em especial, da Psicologia, considerando o caráter complexo da subjetividade humana, tal qual
definido em Morin (2005), torna-se indispensável na pesquisa educacional, sobretudo, no atual
contexto das políticas públicas de inclusão escolar.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PSICOLOGIA: UM ESTUDO DOS PROJETOS
POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR COM
LICENCIATURA EM PSICOLOGIA

Jordana de Castro Balduino

Este trabalho tem como objetivo apresentar as discussões geradas a partir da investigação
documental de uma pesquisa de Iniciação Científica, sobre o tema “Concepções de formação de
Professor de Psicologia: um estudo em Projetos Políticos Pedagógicos das Instituições de Ensino
Superior com licenciatura em Psicologia”, que serviu de subsidio à pesquisa intitulada “A formação
do professor de Psicologia no âmbito das diretrizes curriculares nacionais: concepções e
implicações para a atuação docente”. Nessa pesquisa foi feito um levantamento de todos os Projetos
Políticos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior com licenciatura em Psicologia, além de
ter sido realizador estudos sobre as diferentes concepções de formação de professores, visando
apreender, no âmbito dos documentos que tratam da formação do professor de psicologia, as
concepções de formação e suas implicações para a atuação docente. Como resultados conclui-se que
ainda é baixo o número de instituições que já adequaram seus cursos à legislação vigente desde
2011, em que se torna obrigatório a oferta da licenciatura em Psicologia. A partir da leitura na
íntegra e análise de nove PPPs pode-se concluir a necessidade de um projeto de formação de
professores de Psicologia em consonância com a cultura e concepção de formação de professores da
própria instituição. Esses dados mostram a importância de estudos voltados para a formação do
professor de Psicologia, não somente na sua especificidade e sim a partir da construção de um
projeto coletivo de licenciatura que implicaria o envolvimento de todos aqueles que participam da
formação de professores da instituição.

A GESTÃO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DOS SUJEITOS QUE A VIVENCIAM:
APREENSÃO DA DIMENSÃO SUBJETIVA DESTA REALIDADE VIA NÚCLEOS DE
SIGNIFICAÇÃO

Elvira Maria Godinho Aranha
Wanda Maria Junqueira de Aguiar

Esta comunicação tem como objetivo apresentar e discutir os resultados de uma pesquisa de
doutorado que teve como objetivo geral entender o fenômeno da gestão escolar a partir dos sujeitos
que a vivenciam. As participantes (três diretoras, três coordenadoras e duas vice-diretoras)
compunham três equipes gestoras escolares, de três escolas públicas da Grande São Paulo e foram
selecionadas por pertencerem a escolas que faziam, voluntariamente, parte de projetos oferecidos
por grupos de pesquisa ligados à universidades paulistas . Ancorado nos pressupostos teóricos da
Psicologia Sócio-Histórica, a pesquisa considerou, também os trabalhos dos teóricos
contemporâneos que discutem a dimensão subjetiva dos processos de constituição humana tais
como González Rey (2003, 2005a, b; 2007), Mitjáns Martinez (2005), Gonçalves e Bock (2009),
Aguiar e Ozella (2006; 2013). É importante destacar que, de formas diferentes e ênfases diversas,
todos estes contextos de pesquisa tiveram na Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol (Magalhães,
2012) um ponto em comum, e que tal fato se mostrou relevante tanto para construção de novas
formas de condução da pesquisa como para seus resultados. Entendendo, na perspectiva adotada,
que as significações representam a síntese da objetividade e subjetividade, o objetivo específico da
pesquisa foi apreender as significações que as participantes (diretora, coordenadora e vice-diretora)
atribuem à sua atividade na escola. A análise das informações foi baseada no procedimento teóricometodológico denominado “Núcleos de Significação” (AGUIAR e OZZELA, 2006; 2013). Esta
apresentação focalizará especialmente a importância do procedimento teórico-metodológico
“Núcleos de significação”, que foi de grande contribuição no processo de abstração dos dados de
modo a apreender a materialidade histórica e dialética das significações que as gestoras atribuem à
sua atividade. Exemplificará como a análise foi desenvolvida, enfocando cada momento e os
resultados finais .

A PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE A INFLUÊNCIA DA ATENÇÃO E O
PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA APRENDIZAGEM

Laissa Hein Garcia
Cássio Rodrigo de Oliveira
Vera Lucia Trevisan de Souza
Apresenta-se o recorte de uma pesquisa-intervenção intitulada “O papel das redes sociais no
desenvolvimento da atenção voluntária em jovens com idade escolar”, que objetiva investigar a
percepção de alunos do 1º ano do ensino médio, sobre a influência das redes sociais em sua vida
escolar, com destaque ao modo como direcionam sua atenção aos estudos e à aprendizagem, e que
tem como lócus uma escola pública estadual em uma cidade do interior de São Paulo. Adotam-se os
pressupostos teórico-metodológicos da psicologia Histórico-cultural, sobretudo os de Vigotski e
seus leitores. Para o autor as funções psicológicas superiores, dentre elas a atenção, se desenvolvem
por meio das interações entre sujeito e meio, que se influenciam mutuamente, em um processo
dialético permanente. Sendo assim, as inovações tecnológicas e as interações dos sujeitos com elas,
resultam em novos modos humanos de ser, estar e agir no mundo. Os jovens da era digital tem
acesso a diversos tipos de informação que lhe chegam por meio de imagens e palavras, pelos
diversos meios de comunicação, contudo esta ampliação de acesso à informação não tem resultado
em maior apropriação e interesse pelos conteúdos escolares. As informações serão construídas a
partir da realização de cinco encontros de observação em diferentes salas de 1º ano do ensino
médio, registrados em diários de campo, realização de entrevistas semiestruturadas e a criação de
uma página em uma rede social objetivando fomentar discussões que se liguem ao universo escolar
com os alunos, os temas serão definidos em parceria com os professores. Resultados preliminares
indicam que parece haver uma predominância do externo sobre o interno no que concerne à
regulação da atenção voluntária dos adolescentes, visto que, mesmo na aula, parecem não conseguir
se desprender do celular, verificando a todo o momento o que foi postado nas redes sociais.
Palavras-chaves: adolescentes; atenção; redes sociais; histórico-cultural.

A PESQUISA CRÍTICA DE COLABORAÇÃO COMO INSTRUMENTO TEÓRICOMETODOLÓGICO: IMPASSES E DESAFIOS

Elvira Maria Godinho Aranha
Wanda Maria Junqueira de Aguiar
Maria Emiliana Lima Penteado
Georgina Terezinha Brito de Vasconcelos
Maria de Fatima Gomes da Silva
Raquel Antonio Alfredo

Este trabalho apresenta as reflexões teórico-metodológicas produzidas por um grupo de pesquisa a
partir de múltiplos questionamentos constituídos no processo de entendimento da Pesquisa Crítica
de Colaboração – PCCol. O grupo desenvolve uma pesquisa que tem como objetivo geral investigar
a dimensão subjetiva dos processos educacionais focando, especialmente, as significações
constituídas pelos professores, gestores, alunos, funcionários e pais sobre esta realidade e suas
relações com o processo de (trans) formação do indivíduo como ser mediado pela história e pela
cultura. A escola colaboradora da pesquisa localiza-se na cidade de São Paulo, numa região de alta
vulnerabilidade social e integra a rede pública de ensino do estado. Os colaboradores da pesquisa
são aproximadamente 30 docentes, destes, 01 coordenadora, 01 vice-diretora e 01 diretora. O
arcabouço teórico-metodológico está centrado no Materialismo Histórico e Dialético e na
Psicologia Sócio-Histórica. O processo de desenvolvimento da pesquisa e o planejamento das
intervenções são inspirados na perspectiva da Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol. O debate
teórico-metodológico e, as intervenções já realizadas têm mostrado que a PCCol configura-se como
um instrumento complexo e desafiador, na medida em que os resultados iniciais tem indicado que:
a) há necessidade de uma melhor apreensão das expectativas geradas nos pesquisadores e
participantes envolvidos neste tipo de pesquisa e, estas devem ser permanentemente revistas e
discutidas; b) tendo a crítica como um princípio teórico metodológico é necessário analisar
continuamente também a ação dos pesquisadores; c) é possível estabelecer uma relação de longo
prazo entre pesquisadores e colaboradores e, potencialmente, desenvolver um lócus em que se
promova a reflexão sobre temas relevantes tanto para a produção de pesquisas, neste caso em
específico, sobre a dimensão subjetiva da realidade escolar, quanto para o movimento de sua
transformação.

A RELAÇÃO ALUNO-ESCOLA: O PONTO DE VISTA DO ALUNO

Ana Farias Ferrari
Rinaldo Molina

O objetivo desse estudo foi analisar qual o sentido de escola para um grupo de alunos matriculados
na quinta série em uma escola pública do município de São Paulo. O estudo se caracteriza como
etnográfico, para tal foram realizadas 72 horas de observação com anotação em caderno de campo
do dia a dia da classe, bem como entrevista coletiva com um grupo de sete alunos. O referencial
teórico que serviu de base para a análise discutiu a função da escola, as políticas públicas
educacionais e a psicologia do desenvolvimento, principalmente no que disse respeito a relação
escola, família, criança e aprendizagem. Os dados foram organizados e analisados a partir de
algumas temáticas que se mostraram relevantes durante as entrevistas e observações. As temáticas
levantadas foram: infraestrutura da escola, bagunça em sala de aula e função da escola, sendo que a
partir das observações, entendemos esses temas como decorrentes de questões mais amplas,
relacionadas ao funcionamento da escola e a forma que se pensa a educação. Em nossa análise
verificamos que a percepção dos alunos acerca da escola é a de um ambiente que não se importa
com ele e com suas vontades, e que sendo assim, não há motivos de eles se importarem com ela
também. Os materiais, a infraestrutura e os discursos cristalizados dos profissionais são rebatidos
com descaso, falta de interesse e indisciplina. Por fim, concluímos que a escola se torna algo a parte
da vida do aluno, ele não se identifica com seus objetivos, de desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, como descrito na
Constituição Brasileira de 1988, pois essa escola não se aproxima da forma como eles veem e
vivem o mundo, o aluno não se apropria da legislação que o cerca e o protege, assim como a
legislação não se apropria do universo que cerca a criança.

A RELAÇÃO DA GERAÇÃO Y COM A FIGURA DO PROFESSOR

Angela Maria Frias Gonçalez Buzetto

Este trabalho tem como objetivo geral procurar analisar as transformações psicológicas que a
tecnologia provoca na geração atual, analisando suas percepções e expectativas em relação à
aprendizagem em sala de aula. O tema se justifica em virtude da importância das relações que
ocorrem em sala de aula para a efetiva aprendizagem. Tais jovens (mencionados como “Geração
Y”) são nativos digitais ligados a novas tecnologias como internet, Facebook, Skype, WhatsApp,
comunicando-se de uma forma diferenciada, menos pessoal, mais robotizada e virtual. Esse
comportamento cria um isolamento, evitando com isso, relações interpessoais. A aprendizagem para
ser significativa depende da estrutura cognitiva e da interação social, visto que ser um processo
dinâmico, que visa facilitar a aprendizagem do aluno. Como o celular ocupou o lugar do outro,
como um símbolo, que os jovens utilizam para conversar e sentirem-se ouvidos, o professor tem o
desafio de trazê-los, de forma positiva, para a sala de aula. Os dados foram coletados em uma
instituição de Ensino Superior na região metropolitana de São Paulo. Os resultados das análises
parciais, buscando o suporte teórico da Psicanálise lacaniana, especialmente o Estádio do Espelho,
que trabalha com o conceito de simbólico, imaginário e o real, identificaram três eixos: as
características comportamentais dos jovens no ambiente escolar; a relação das novas gerações com
a figura do professor em sala de aula e os métodos de ensino utilizados por professores face às
características observadas. As conclusões parecem indicar a necessidade de discussões sobre
alternativas de compreensão e ação nas relações entre professores e alunos, para integrar essa nova
geração no trabalho educacional.
Palavras-chave: aprendizagem; geração y; novas tecnologias; relacionamento interpessoal.

A SAÚDE MENTAL DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Rosiane Maria da Silva
André Vitorino Vieira
Diversos autores na atualidade têm discutido a saúde mental no trabalho, na vertente teórica da
Psicopatologia do Trabalho. Esses estudiosos analisam a questão do sofrimento mobilizado pelo
trabalho e das ideologias defensivas contra a ansiedade frente à doença no subproletariado; porém,
quando as condições de sobrevivência encontram-se muito precárias, não existe espaço para essa
ansiedade face à doença. A aplicabilidade desses estudos ao campo da docência tem sido
identificada em pesquisas que apontam que, na Educação Básica brasileira, condições de trabalho
específicas contribuem para o mal estar docente. Nesse sentido, este trabalho insere-se no âmbito da
fundamentação na Psicopatologia do Trabalho para a pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional,
uma vez que identificar elementos sobre sofrimento mental do trabalhador em Educação pode
produzir conhecimentos que visem à promoção das condições de ensino-aprendizagem. No presente
estudo, objetivamos levantar os quadros psicopatológicos mais recorrentes causadores de
afastamento do trabalho por parte de professores da rede pública de um município do interior
mineiro e traçar relações entre essas doenças e o ambiente educacional. Intentou-se ainda indicar o
levantamento de saúde mental no trabalho docente como forma de pesquisa e promoção de
condições mais potentes de ensino-aprendizagem. Para tanto, foram coletados dados junto à
Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Uberlândia, MG; investigou-se os
códigos de doenças atribuídos em laudos médicos de 231 professores no 1º trimestre de 2014. Os
resultados apontaram que maior parte dos motivos de afastamento apurados foi devido a doenças
psíquicas, sendo os quadros mais frequentes ansiedade, depressão, “stress” grave e transtorno de
adaptação. Concluímos que os quadros de doença mental levantados sugerem uma relação entre
doenças e condições laborais promotoras de sofrimento mental, indicadas pela literatura.
Palavras-chave: saúde mental; professor; Psicopatologia; trabalho.

A TRANSEXUALIDADE INFANTIL NOS BANCOS ESCOLARES: CONCEPÇÕES DE
PROFESSORES SOBRE GÊNERO NA INFÂNCIA

Gabriel Rocha Villaça
Mônica Cintrão França Ribeiro

Identidade de gênero? A transexualidade se caracteriza pelo sentimento contínuo de discordância
entre sexo e gênero. Relatos de “transexuais” falam de uma percepção a partir de 3, 4 anos de idade.
E na infância que, aparentemente, o sujeito cria uma relação entre seu eu psíquico, corporal e social,
significando a si mesmo e o seu redor. O papel da escola e do professor é de promover a interação
da criança, respeitando à singularidade. Investigamos o conhecimento dos professores sobre
diferenças de gênero na infância, para propor um programa de formação sobre identidades de
gênero; averiguar o papel do psicólogo como mediador na escola, bem como possíveis raízes da
transexualidade infantil durante o desenvolvimento da criança. A pesquisa foi qualitativa, composta
por 5 professores de escola particular da zonal sul da cidade de São Paulo e por 12 crianças, alunos
desses docentes, compondo 3 salas distintas, na faixa etária de 4 a 6 anos de idade; a coleta ocorreu
com observação em sala de aula, desenho feito pelos infantes e roteiro semiestruturado aplicado aos
professores; a análise foi feita em categorias. Os desenhos apresentaram expressões socioculturais
que são possíveis categorizações do que pode ser compreendido como masculino ou feminino,
ainda que durante atividades de sala as crianças se apresentem independentemente do gênero. A fala
dos docentes, em alguns momentos, é permeada de desconhecimento acerca do que seria
desenvolvimento e a padrões binários de gênero. Não há relação aparente entre uma possível
transexualidade na infância e a construção da identidade de gênero na criança. Todavia, é possível
que o olhar do adulto se contraponha à vivência e desenvolvimento da criança, criando noções de
como ser homem ou mulher na sociedade. O psicólogo surge como interlocutor, permitindo a
dialógica das relações.
Palavras-chave: psicologia escolar; formação docente; transexualidade.
Pesquisa financiada pelo PIBIC/CNPq

ABUSO SEXUAL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE CANANEIA

Marielly Rodrigues Mandira

O Abuso Sexual é um assunto de extrema relevância, pois aborda uma difícil realidade vivenciada
em nosso país todos os dias, afetando o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes e
deixando marcas permanentes. Quando a família vivencia uma situação de vulnerabilidade e risco
social, este contexto pode ser um fator desencadeante para a ocorrência do Abuso Sexual. Na
presente pesquisa, buscou-se entender quais as concepções e práticas adotadas em relação ao Abuso
Sexual segundo os profissionais dos cargos de direção de escolas públicas. Participaram dessa
pesquisa 14 profissionais, sendo 7 diretores, 2 vice-diretores e 5 coordenadores, com idade entre 34
e 61 anos. Dentre as definições apresentadas, a maioria relacionou o Abuso Sexual como Contato
Físico Invasivo com a criança/adolescente. Conforme os participantes, os sinais indicativos mais
apresentados pela criança/adolescente incluem a mudança de comportamento, retraimento,
isolamento e medo; já os sentimentos que a criança/ adolescente apresenta são medo, tristeza e
constrangimento. É notório que a Negligência foi considerada pela maior parte dos entrevistados
como o principal fator desencadeante para o Abuso Sexual. O agressor foi considerado na maioria
das vezes como uma figura masculina, sempre próxima da criança, sendo principalmente da família,
o padrasto foi o principal citado, seguido pelo pai e o tio. Os participantes também demonstraram
conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) acerca dos procedimentos em
relação ao encaminhamento em caso de suspeita ou revelação de Abuso Sexual, quando declararam
que nesses casos devem buscar o Conselho Tutelar. Conforme a declaração dos participantes é
possível entender que há a inexistência de um serviço de prevenção voltado diretamente ao Abuso
Sexual, o que pode levar, de certa forma, à negligência das escolas quanto ao tema. Outro fato
interessante é que todos os participantes relataram que sua instituição não oferece treinamento aos
profissionais acerca do Abuso Sexual, sendo que para as escolas estaduais é realizada uma fala da
diretoria de ensino apenas com os professores. Os diretores são os responsáveis por encaminhar os
casos que envolvam Abuso Sexual ou outros casos que envolvam maus-tratos de seus alunos, já que
os demais funcionários têm consciência de que devem sempre procurá-los antes de tomar qualquer
atitude. Por esse motivo entende-se a necessidade de um trabalho de treinamento que envolva todos
os funcionários das escolas, assim como um serviço de prevenção do Abuso Sexual voltado às
crianças e adolescentes, o qual seja realizado dentro das escolas, pois este é um local onde o público
alvo poderá ser efetivamente atingido.

ADOLESCÊNCIA E IMAGINAÇÃO: OS MODOS DE RELAÇÃO DOS ALUNOS NA
ESCOLA

Marília Luiza Galante Cavani

Este estudo, orientado pela Profª Drª Vera Lúcia Trevisan de Souza, tem como objetivo investigar a
percepção de alunos do ensino fundamental sobre os modos de relação estabelecidos na escola,
envolvendo a relação aluno-aluno, aluno-professor e aluno-escola. Para isso, como fonte de coleta
das informações para a pesquisa utilizou-se entrevistas semiestruturadas e observações em sala de
aula de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, que frequentam uma sala de recuperação de uma
escola da rede Estadual de São Paulo. A análise dos dados foi realizada com base nos pressupostos
da Psicologia Histórico-Cultural, especialmente os desenvolvidos por Vigotski, com destaque ao
conceito de imaginação - função psicológica de destaque na adolescência. Resultados preliminares
indicam que as relações na escola são pautadas por conflitos, em que na maioria das vezes os alunos
participantes desta pesquisa são apontados pelos profissionais da escola (professores, coordenação)
como agressivos, indisciplinados, entre outras denominações que tem em sua base uma forma
negativa de compreender esses alunos. Por outro lado, os alunos também apontam a escola como
um espaço desmotivador, em que não há sentido em frequentar, principalmente uma sala de
recuperação. Parece que um dos fatores que está na base destes conflitos é a falta de diálogo, visto
que não é discutido com esses alunos o motivo e como se sentem em frequentarem uma sala de
reocupação. Temos como hipótese que práticas que têm como principal objetivo favorecer o
desenvolvimento da imaginação, a qual se dá principalmente pelo desenvolvimento de conceitos
formais ou científicos, favorecem modos de relação mais saudáveis na escola.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; adolescência; imaginação; psicologia escolar; modos
de relação.

ALUNOS TÊM VONTADE DE ESTUDAR? UMA ANÁLISE A PARTIR DA PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL

Luana Maria de Oliveira

Alunos têm vontade de estudar? Uma análise a partir da Psicologia Histórico-Cultural Vera
Trevisan A vontade, tema que tem sido considerado um dos problemas para o processo de ensinoaprendizagem, é compreendida a partir dos estudos de Vigotski, como uma Função Psicológica
Superior (FPS), e refere-se a capacidade do sujeito de se autorregular e direcionar suas ações para
um fim coletivo. Parte-se do pressuposto de que a vontade é construída social e historicamente, e
não dada à priori, ou seja, a escola pode ser um local promotor de vontade. Dessa forma, o objetivo
principal deste trabalho foi identificar e analisar a percepção de alunos de uma sala de recuperação
intensiva, sobre a vontade de estudar/aprender. Adota-se como referencial teórico-metodológico os
pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, sobretudo os de Vigotski e seus leitores. Trata-se de
uma pesquisa de natureza empírica, cujos participantes foram cinco adolescentes de uma escola
pública do interior de São Paulo, com idade entre 12 e 13 anos. Para as coletas de dados foram
utilizadas entrevistas semiestruturadas e observações registradas em diários de campo, realizadas na
escola durante diferentes atividades dos alunos. Até o presente momento, os resultados encontrados
apontaram que diferentes atividades causam interesses distintos nos alunos e os impulsionam para o
processo de escolha, baseados em motivos que levam a optar por qual atividade realizar. Ao
escolher por uma atividade os alunos se mostram empenhados e envolvidos com as mesmas, sendo
em alguns momentos atividades extracurriculares e em outros momentos atividades propostas pelos
professores. Além disso, foi possível perceber a força que o trabalho coletivo tem na promoção da
vontade dos adolescentes, confirmando, assim, a hipótese de que a vontade é construída
socialmente.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; Vigotski; vontade.
Financiamento CNPq.

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA REVISTA PSICOLOGIA ESCOLAR E
EDUCACIONAL (2014)

Silvia Seiko Saito Yamamoto
Elza Maria Tavares Silva
Jean Luca Lunardi Laureano da Silva

Foi criada em 1990, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) e em
1996 foi lançada a primeira revista da entidade, denominada Psicologia Escolar e Educacional
(ISSN 2175-3539). A revista tem como proposta a divulgação e o debate da produção científica na
área da Psicologia Escolar e Educacional, a partir de pesquisas atuais que contemplam a área. O
objetivo geral da pesquisa foi realizar uma metanálise da produção científica na Revista Psicologia
Escolar e Educacional no período de 2014 (v.18), que inclui três números, a partir da leitura dos
resumos (N=50). Os objetivos específicos consistiram na análise dos verbos utilizados nos
objetivos, tipo de trabalho (teórico ou pesquisa), a presença ou não dos sujeitos nos resumos e
temática. A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfico e de metanálise. Após a leitura dos resumos,
os registros foram feitos em planilhas, que viabilizaram atender aos objetivos. Os resultados obtidos
e analisados demonstraram que quanto aos verbos utilizados nos objetivos, não há diferença
significante entre as categorias, obtendo-se (χ2o=10,69 e χ2c=23,68 p≤0,05), podendo revelar que
não há sistematização, para a revista, quanto à escolha dos verbos. Já quanto ao tipo de trabalho a
categoria “Pesquisa” (72,00%) é estatisticamente significante, pois se observou (χ2o=9,68 e
χ2c=3,84, p≤0,05), o que pode ser resultado de maiores incentivos em trabalhos práticos. Em
relação à presença de sujeitos nos resumos, é possível concluir que a categoria “Presença de
sujeitos” (54,00%) foi predominantemente significativa (χ2o=10,36 e χ2c=5,99, p≤0,05), sendo um
resultado favorável à ciência, facilitando futuras pesquisas dentro da área, pelo acesso rápido de
informações nos resumos. Por último, quanto à temática, a categoria “Trabalho/formação docente”
(18,00%) é estatisticamente significante (χ2o=20,83 e χ2c=23,68, p≤0,05), revelando a possível
necessidade da psicologia escolar e educacional se voltar ao trabalho também com o professor,
superando suas atuações tradicionais.
Palavras-chave: metanálise; cientometria; avaliação da produção.

ANÁLISES DE LUKÁCS E DE JOVINE: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES À PESQUISA
EDUCACIONAL

Raquel Antonio Alfredo

Para esta comunicação, sob o objetivo de ampliar o debate no campo da pesquisa em psicologia
escolar e educacional, destaca-se um conjunto de elementos teórico-metodológicos, depreendidos
da análise de Lukács e de Jovine sobre a pedagogia de Makarenko, da produção dos precursores da
Escola de Vigotski, assim como de autores contemporâneos sediados na perspectiva sócio-histórica.
Do conjunto destacado, são tomados excertos favoráveis à fundamentação da defesa do
desenvolvimento de pesquisas, que considerem o campo educacional como campo de humanização.
Para objetivação de tal defesa, confere-se centralidade à discussão sobre a relação entre o ser
humano e as conquistas humano genéricas já existentes, propondo o desdobramento de pontuações
do filósofo húngaro sobre o caminho de retorno da arte à vida. Isto, porquanto o “Poema
Pedagógico” de Makarenko seja afirmado, por Lukács, como obra que, embora tenha recolhido da
vida cotidiana escolar, elementos essenciais da atividade prático-pedagógica do autor, retorna à
realidade social com eficácia favorável à luta pela emancipação humana. A consideração do texto
de Jovine, que foi tomado de um conjunto de análises realizadas tendo como eixo central a relação
entre a escola e a transformação da sociedade, se dá em face de que a educadora destaque a
concepção de educação de Makarenko em sua fundamental proposição, a de promover o
desenvolvimento mais amplo das capacidades de qualquer educando. Por meio da apresentação
deste trabalho, pretende-se incentivar a produção de análises bibliográficas que depreendam, da
obra de autores significativos, elementos teórico-metodológicos fundamentais e contributivos à
consolidação do campo da teoria educacional, como subsidiário da reflexão sobre as relações entre
processos e resultados contidos no desenvolvimento das capacidades humanas. Assim se propõe,
por se defender a fundamentação e a consolidação de uma concepção de educação que ultrapasse os
limites imediatos da vida cotidiana.
Palavras-chave: Lukács; Makarenko; Jovine; psicologia sócio-histórica; humanização.
Agências de fomento: CAPES (2006-2007), CNPq (2008-2010)

ARE BULLIES ALWAYS BULLIES? IDENTIFYING BULLY PARTICIPANT ROLES

Cecile Binmoeller

Bullying is a complex group-process involving multiple participant roles. Traditionally, surveys
assessing bullying-related behaviors use arbitrary cutoff scores to classify students into such roles,
which may not account for complex patterns of behavior across roles. For instance, qualitative
studies have identified students frequently transition between roles. This study conducted two latent
class analyses (LCA) to empirically identify patterns of behavior across multiple bully participant
roles related to verbal and physical aggression. Methods: The participants included N = 586
Latino/a (47%) and White (53%) middle school students in southern California. Forty-eight percent
were male.The Bully Participant Role Survey (BPRS) measures four different bullying participant
roles: bully, victim, defender, and bystander. A total of 14 items were used to conduct a LCA
relating to verbal bullying, victimization, defending, and bystanding. A second LCA was run using
14 similar items that relate tophysical bullying. Gender and ethnicity were included as covariates.
Results: A five-class model for both the verbal and physical LCAs emerged. Each LCA consisted of
ordered classes and classes based either on one or a combination of roles. Regarding verbal
bullying, female were more likely to be involved compared to males. Regarding physical bullying,
males and Latino(a)s were more likely to be in classes with one or more participant roles.
Discussion: Our findings indicate bullying involvement is more complex than previously thought.
The LCAs identified groups of students endorsing all bully participant roles. Students who endorsed
aggressive behaviors also reported victimization, defending, and bystanding. Thus, practitioners
should be aware students exhibiting bullying behaviors may also be experiencing victimization or
other participant roles. Results emphasize the importance of context, indicating school-wide
programs may be useful rather than programs targeting high-risk students. Gender differences
support prior research. Ethnic differences indicate the need for culturally sensitive preventive
measures and interventions.
Keywords: verbal bullying; physical bullying; BRRS; ethnicity; gender; Latent Class Analysis.

AS SIGNIFICAÇÕES ATRIBUIDAS AO ENSINO DO BALLET: UMA LEITURA
HISTÓRICA E CULTURAL

Cíntia Regina de Fátima
Mitsuko Aparecida Makino Antunes

A pesquisa objetiva apreender as significações que uma professora de ballet atribui ao seu processo
de formação e atuação (tanto como bailarina quanto educadora). Foi realizada uma entrevista semiestruturada e a análise dos dados foi fundamentada no materialismo histórico-dialético em busca de
apreender as múltiplas determinações do fenômeno. A entrevistada formou-se em ballet numa
escola de referência no Brasil, dançou profissionalmente durante 50 anos e há 9 anos atua em
projetos sociais e escolas particulares. Relata que sua formação no ballet foi fundamentada em um
ensino tradicional e conservador. Durante sua trajetória sofreu muito preconceito por ser negra. No
período em que atuou como bailarina profissional ressalta que teve oportunidades de conhecer
diversas culturas e manifestações da dança, porém o preconceito e a falta de formação em um curso
superior, impediu-a de conseguir oportunidades de trabalho. Aponta a diferença entre as aulas que
teve como aluna e ministra como professora, sendo estas uma incorporação das primeiras, mas com
a liberdade de (re)criação. Nota-se, no que diz respeito ao ensino, que ela nega o modelo da sua
formação em busca de superá-lo, ressignificando-o. Também relata a diferença do ensino nas aulas
que ministra no projeto social e nas companhias, nas quais busca respeitar as individualidades e
características da turma. A fala da entrevistada expressa que o ballet ao mesmo tempo em que se
configurou uma possibilidade na vida, também a limitou. Possibilidade porque, por meio dele,
construiu novas relações, teve acesso não somente à arte em si, mas a lugares, culturas e trabalho,
ainda que sob condições precárias. Limitou-a porque apesar de ter todas as potencialidades
necessárias de uma bailarina, o preconceito, cristalizado na história do ballet e reproduzido
socialmente, impossibilitou-a de uma melhor qualidade de vida. Os dados da pesquisa sugerem a
importância de mais estudos que dialoguem arte-educação.

ASPECTOS EMOCIONAIS ENVOLVIDOS NA VULNERABILIDADE SOCIAL E
EDUCACIONAL NA ADOLESCÊNCIA

Nathalia Rodrigues Campos
Aleksander Giordano da Silva
Wagner Bento
Natália Monaco de Castro
Soraia Néia de Três Rios
Karina da Costa
Gabriel Pinheiro Silva
Dilmar R. dos Santos

O desenvolvimento moral é o processo que permite ao indivíduo adquirir modelos do que é
correto/incorreto, justo/injusto na sociedade em que está inserido. Estando as emoções diretamente
ligadas ao processo de desenvolvimento moral e entendendo sua importância no contexto social,
este estudo pretendeu realizar uma avaliação dos aspectos de emoções morais de adolescentes em
situação de risco. Nesse sentido, foram participantes deste estudo 141 adolescentes, sendo 82 em
situação de risco e outros 59 com características equivalentes em idade, género e nível
socioeconómico, mas que não se encontravam em situação de risco. Os procedimentos utilizados
para elucidar tais objetivos foram avaliações por meio de um escalonamento da escala de emoções
morais, instrumento composto por 143 itens avaliados em escala de tipo Likert de 4 pontos, no qual
avalia as seguintes emoções: culpa, vergonha, raiva, nojo, desprezo e embaraço. Os resultados
apontaram que todas as emoções morais, exceto culpa, diferenciaram os grupos estudados.
Palavras-chave: habilidades sociais; psicologia educacional; avaliação psicológica.

ASSESSMENT IN JUVENILE CORRECTIONS: CONCURRENT VALIDITY OF THE
BASIC ACHIEVEMENT SKILLS INVENTORY

Casey R. Shannon

Youth entering juvenile corrections commonly display academic deficits. Academic gains have
been shown to reduce recidivismand improve reentry outcomes. Improving academic achievement
is therefore an important component of remediation; however, characteristics unique to correctional
settings create challenges to doing this effectively. This study examined the concurrent validity of
the Basic Achievement Skills Inventory (BASI), a comprehensive test that can be administered in
individual or small group format, and the Woodcock-Johnson III Tests of Achievement (WJ-III), an
individually administered test. A sample of 42 adolescents (F = 38; M = 4) in grades 6 through 12
in a correctional setting, each completed the two instruments. Results indicate that the sample
earned similar scores on the WJ-III Broad Reading (M = 87.1; SD = 13.1) and BASI Verbal Skills
Total (M = 88.7; SD = 12.8) composites, t(40) = -1.156, p = .255; d = .13. The effect size (d = .13)
for this analysis was small. Statistically significant correlation coefficients were obtained between
the two scores after the correlations were corrected for restriction of range (r = .662). Higher scores
were earned on the WJ-III Broad Math Total (M = 87.2; SD = 10.2) as compared to that of the
BASI Math Skills Total (M = 79.9; SD = 12.1) composites,t(40) = -2.344, p < .05; d = .66. The
effect size (d = .66) for this analysis was medium. After the scores were corrected for restriction of
range, the two tests were correlated (r = .634) which was statistically significant. The results
suggest that the two instruments measure similar constructs and users should consider other features
of efficiency, such as personnel time, which result in different resources allocated to assessment.
Additional correlations will be presented, and suggestions for academic screening in juvenile
correctional education programs will be discussed.
Keywords: assessment; academic achievement; juvenile corrections.

BARRIERS AND FACILITATORS TO THE DELIVERY OF MENTAL HEALTH
SERVICES IN SCHOOLS

Ticiane Silva

Mental health services are largely delivered to children in school settings. School psychologists, and
the educational and psychological interventions they implement are thus important in the lives of
many children. To maximize their positive academic, psychological, emotional, and behavioral
outcomes the field of school psychology has moved toward the implementation of school-based
practices that have strong empirical foundations aiming to reducethe gap between research and
practice benefiting the client as a result. Method. Extensive database searches were conducted in an
iterative manner to retrieve articles related to delivery of mental health services in schools, the use
of evidence based practices (EBPs) in these services, as well as the implementation science
literature related to positive outcomes of dissemination and implementation of EBP’s, and some of
the barriers to their implementation. Search terms included “ mental health in schools”, “mental
health and school psychology”, “implementation science.” Results.The literature indicates that a
multistage, active, and long-term approach to implementation is more effective than other forms of
dissemination approaches in promoting and sustaining the use of EBPs in school-based mental
health services. Contextual fitness, cultural differences, financial and human resources are some of
the barriers reported. Discussion. Attention should be paid to all individuals involved in the
implementation process of EBPs. Strategies to promote the use of these practices are considered,
including the need for consensus among school psychology professionals of what constitutes an
EBP, the need for professional development for practitioners, and adoption of an active
implementation framework. Key factors in the successful implementation and sustainment of
practices shown to improve all aspects of children’s development receiving school-based mental
health services in the United States will be identified and may be relevant in other countries as well.
Keywords: evidence-based practice; school-based; mental health; implementation science.

BURNOUT E DOCÊNCIA: PSICOLOGIA ESCOLAR E SAÚDE MENTAL

Camila F. Avila

O Burnout é um esgotamento nervoso gerado por estresse no trabalho. É uma doença
biopsicossocial. Entre os principais sintomas pode-se destacar: depressão, apatia e dificuldade de se
manter na situação de trabalho. Caracteriza-se por três dimensões independentes: exaustão
emocional, despersonalização e reduzida satisfação no trabalho. Esta pesquisa bibliográfica teve
como objeto identificar as principais características do Burnout na escola, bem como refletir sobre
as contribuições do psicólogo escolar na prevenção da síndrome neste ambiente laboral. Em relação
à dimensão exaustão emocional, existe uma série de sintomas psicossomáticos que acarretam
absenteísmo e afastamento por problemas de saúde. É a dimensão central da síndrome e diretamente
relacionada ao estresse. Já a despersonalização é o desenvolvimento de sentimentos e atitudes
negativas e de cinismo em relação aos usuários e clientes dos serviços que o indivíduo deve prestar.
Por fim, a terceira dimensão: reduzida satisfação no trabalho decorre da falta de realização pessoal
no trabalho, a partir de uma tendência evolutiva negativa que afeta a própria habilidade de
desempenho trabalho, no atendimento e/ou cuidado com os usuários ou clientes, bem com na
relação com a organização/instituição gestora de serviços. Diante de tais indicadores o papel do
psicólogo escolar é essencial na prevenção de doenças laborais contribuindo para a saúde mental do
trabalhador.
Palavras-chave: burnout; doenças laborais; trabalho.

CONCEITO DE FAMÍLIA E DE ESCOLA PARA PAIS E PROFESSORES

Luciana Maria Caetano
Solange Franci Raimundo Yaegashi

A relação família e escola tem sido uma temática investigada por diferentes perspectivas teóricas:
sociológica, psicanalítica, educacional, psicoeducacional, sistêmica, psicológica e histórica. Por
outro lado, a preocupação com a temática é recente, especialmente em nosso país e tal área do
conhecimento ainda encontra-se em processo de construção. A realização do presente estudo
justifica-se pela necessidade de realizarmos investigações que auxiliem o educador – seja ele formal
ou informal, ou seja, pais e professores – a refletirem sobre a construção da relação família e escola,
pautada verdadeiramente em uma relação de cooperação. Cooperação no sentido piagetiano, de
“operar com”, o que significa, escutar as duas partes, pensar junto, trocar pontos de vistas, vivenciar
o respeito mútuo. Buscando investigar aspectos envolvidos nesse cenário, bem como apresentar as
visões dos docentes e dos familiares, essa comunicação oral apresenta os resultados parciais de uma
pesquisa cujo objetivo principal foi investigar os diferentes conceitos de família e escola, no ponto
de vista de pais e professores. Participaram do estudo 200 pais e 200 professores de alunos de
educação infantil e ensino fundamental. Os participantes responderam a um instrumento fechado de
pesquisa no qual deviam escolher o melhor conceito de família e de escola, dentro de cinco
respostas apresentadas, e ainda tinham a possibilidade de escrever a sua resposta. Os resultados
foram analisados através da estatística descritiva e da análise qualitativa. Com relação ao conceito
de família, as respostas dadas por pais e professores ficaram bastante equilibradas e o que
observamos foi que muitos participantes (pais e professores) escolheram várias respostas ao mesmo
tempo, demonstrando que, conforme outras pesquisas já apontaram, o conceito de família não é
nem homogênio e nem hegemônico. Com relação ao conceito de escola, também observamos uma
tendência de pais e professores em entender a escola como espaço de transmissão de conteúdos,
sendo que os professores defendem a ideia de que a função da escola é dar a formação para as
crianças, ensinando-a a ler, escrever, fazer contas, etc; enquanto que os professores além de reiterar
esse conceito de escola, cobram dos professores que de fato seus filhos possam aprender e que os
conteúdos sejam bem ensinados na escola. Acreditamos que novas pesquisas precisem ser
realizadas, na tentativa de ouvir e buscar maior compreensão do que pensam pais e professores
sobre a relação escola e família, de modo que, a parceria possa de fato ser encaminhada a partir das
trocas de pontos de vista, em busca do favorecimento do desenvolvimento e aprendizagem das
crianças.
Palavras-chave: relação escola e família; desenvolvimento e aprendizagem; psicologia escolar.

CONTRIBUIÇÕES EDUCACIONAIS DE UMA PERSPECTIVA AFROCÊNTRICA

Djiovanni Jonas França Marioto
Josafá Moreira da Cunha

Este estudo se refere às contribuições educacionais de uma perspectiva afrocêntrica, conforme
discutida por Bame Nsamenang. A psicologia da educação no Brasil tem se engajado na discussão
das desigualdades sociais, porém ainda é preciso avançar na discussão sobre relações raciais, como
preconiza a Lei 10.639/03, sendo que a abordagem de matrizes teóricas africanas pode contribuir
para esse processo. A educação de matriz africana se diferenciaria da tradicional pela forma que
aborda as experiências pessoais, como também a interação familiar e de colegas mais velhos na
escola, enquanto a escola tradicional adota uma abordagem tecnicista. Consequentemente uma
educação pautada por uma perspectiva afrocêntrica utilizaria muito mais da vida cotidiana do aluno,
seu sistema econômico, as interações em sua família, criando responsabilidades nessa criança, tanto
perante sua família como também a si mesmo ou suas tarefas. Utilizando também grupos de alunos
onde um ajuda o outro, com intensa troca de informações, contribuindo para uma socialização da
criança, deslocando-a do âmbito “adulto” e situando-a junto com seus pares. Gerando uma criança
socialmente engajada, ligada a sua história, ensinada em questões praticas que estão arraigadas a
sua prática e a forma a qual ela vive, diminuindo assim a abordagem tecnicista que tem o objetivo
de criar futuros repetidores e não pensadores. Crianças criadas em uma perspectiva afrocêntrica tem
uma tendência a estarem engajadas em questões sociais ligadas a sua região, e uma posição de
destaque na tomada de decisões em sua família, repercutindo em agentes de transformação social,
intensamente responsáveis por suas atitudes e por tudo que ocorre em volta delas. Conclui-se que há
uma grande diferença estrutural, psicológica e social entre a educação tradicional e a aborígine
africana, moldando cada uma delas uma criança de maneiras diferentes em relação ao seu
posicionamento no futuro e suas atitudes perante a sociedade.

CROSSING CULTURAL RESEARCH BORDERS: TRANSLATION OF A PRESCHOOL
SHARED-BOOK READING INTERVENTION

Laura Beth Frame
Anita Sohn Mccormick
Jorge E. Gonzalez
Ryan Hinojosa

A research-to-practice translational gap exists between educational evidence-based interventions
(EBI) developed within the United States to settings beyond our borders, especially central and
south American. It is well-documented that shared-reading with young children, especially diverse
and or low-income, can develop and accelerate emergent literacy skills. Despite its promise, little is
known about its adoption or adaptation cross-culturally, especially in orthographically similar
languages such as Spanish. In this study, we will use mixed-methods methodologies to address
implementation science questions such as the barriers and/or facilitators in translation of
kindergarten shared-book reading EBI intervention by private school teachers in Mexico. Method:
The present study will examine classroom teachers’ implementation of an 8-week curriculum
comprised of five-day instructional cycles of 20-minutes shared book reading targeting vocabulary
and concepts delivered in a whole-class fashion. Specific cross-national, cross-cultural facilitators
and/or barriers are encountered by researchers attempting to implement an American-developed
evidence-based Spanish-language shared-book reading intervention in Mexican preschool
classrooms will be documented using focus groups and researcher-developed vocabulary measures.
Participants include 30 private-school preschool teachers randomly assigned to a whole-class,
shared-book reading with vocabulary instruction condition, book-only (BO), or business-as-usual
(BAU) condition. Participating students will be administered researcher-developed measures to
assess both expressive and receptive vocabulary pre and post intervention. Results: We anticipate
that researchers will encounter an array of process and structural barriers, primarily linked to social
validity of the intervention. Further, we anticipate that preschool teachers in Mexico will struggle
with implementation of an intervention using direct-instruction (highly scripted). We do, however,
anticipate positive results on children’s generalized vocabulary. Discussion. Limitations will be
addressed as well as directions for future research.
Keywords: research on school and educational psychology; teacher’s development; reading and
writing; international educational research; evidence-based interventions; shared-book reading.

“DEFICIT DE ATENÇÃO”:DESENVOLVIMENTO PSIQUICO E APRENDIZAGEM
ESCOLAR

Tatiana Platzer do Amaral
Roberta da Silva Cavalheiro Cardoso
Algacir José Rigon

Esta pesquisa voltou-se para o tema desenvolvimento psíquico e da aprendizagem escolar,
enfocando a questão da atenção voluntária, mais especificamente o que tem sido denominado como
um problema de aprendizagem que é o “déficit de atenção”. O referencial teórico adotado é o da
psicologia histórico-cultural, desenvolvida no início do século XX por Vigotski, Leontiev e Luria.
O objetivo da pesquisa foi compreender o processo de formação da atenção voluntária, bem como o
processo de apropriação do conhecimento pelas crianças e suas implicações para diagnósticos de
“déficit de atenção”.Por meio de pesquisa bibliográfica foi possível perceber: Desde os primeiros
meses do desenvolvimento da criança podem-se observar as características da atenção elementar,
involuntária, que é atraída pelos estímulos mais poderosos ou biologicamente significativos. A
forma complexa de atenção voluntária, manifestada como a capacidade da pessoa de verificar o seu
próprio comportamento surge destas reações de orientação elementares, de acordo com o que foi
proposto por Vigotski: ao contrário das reações de orientação elementares, a atenção voluntária não
é de origem biológica, mas um ato social, um produto de formas de atividade criadas na criança
durante as suas relações com os adultos, na organização da complexa regulação da atividade mental
seletiva.Considerando-se esta perspectiva o “déficit de atenção” deve ser analisado à luz de sua
produção social, dito de outra forma, como engendrados a partir das relações sociais de produção
numa dada sociedade. Percebe-se que a escola tem encontrado dificuldade em lidar com o
desinteresse do aluno e o problema se agrava diante condições complexas e contraditórias para o
exercício do magistério. Há a necessidade de apropriação de uma baseteórico-metodológica que
permita o desenvolvimento de saberes e aptidõesque constituem a especificidade do seu trabalho
fazendo com que o mesmo não justifique a incompetência da escola culpabilizando o aluno. Com
urgência é necessário aprofundar as pesquisas científicas sobre a temática para que se resguarde a
infância como um momento do desenvolvimento humano, sem uma perspectiva patologizante que
justifique a descrença na possibilidade do aprender na escola.Fortalecendo o compromisso com uma
escola democrática, finaliza-se afirmando que o “déficit de atenção” é um fenômeno produzido a
partir das condições objetivas da sociedade e da escola atual e seu, verdadeiro, entendimento está
para além de aspectos neurobiológicos, como maturacional e hereditariedade.

DEMANDA DE ATENDIMENTO CLÍNICA EM QUEIXA ESCOLAR: SABER PARA
ORGANIZAR AS PRÁTICAS

Celia Ratusniak

Essa pesquisa em andamento objetiva traçar o perfil dos alunos de Ensino Fundamental que
procuram atendimento psicológico na clínica escola da Universidade do Contestado. Como
metodologia, utiliza-se a pesquisa documental, analisando as fichas de triagem preenchidas pela
assistente social e pelos estagiários. Os dados coletados servirão para construir o perfil
socioeconômico e fazer um levantamento da procura por atendimento, de quantos foram atendidos,
dos índices de desistência e de altas efetuadas, compreendendo os anos de 2005 a 2014. Também
analisaremos quantos procuram a clínica por dificuldades de aprendizagem e por problemas de
comportamento, bem como das escolas que fazem esses encaminhamentos. Esse trabalho
favorecerá a problematização das práticas psicológicas voltadas a esses alunos e a essas escolas,
possibilitando outras formas de intervenção que problematizem a escola, suas práticas e a produção
do fracasso escolar. O trabalho também possibilitará aos professores do curso de Psicologia que
trabalham com disciplinas relacionadas à Psicologia Escolar e Educacional a construir
possibilidades de articulação e de planejamento de novas formas de intervenção no estágio de
Psicologia Escolar.
Palavras-chave: clínica escola; perfil usuários; práticas em psicologia.
Financiamento: Fundo de Apoio a Pesquisa da Universidade do Contestado – FAP/UnC.

DESAFIOS E DESCONFORTOS NA PESQUISA CRÍTICA DE COLABORAÇÃO: É
POSSÍVEL SUPERAR UMA COLABORAÇÃO CONFORTÁVEL?

Maria Emiliana Lima Penteado
Elvira Maria Godinho Aranha
Wanda Maria Junqueira de Aguiar

É grande o desafio que os pesquisadores da área da psicologia educacional enfrentam para realizar
pesquisas nas escolas. Se a entrada em campo é difícil, manter-se nele com uma proposta de
intervenção na realidade, configura uma constante busca de superação de conflitos e desconfortos.
O propósito deste trabalho é colocar em debate a ação do pesquisador em uma pesquisa de caráter
crítico colaborativo e interventivo. A pesquisa em questão tem sua matriz teórico-metodológica no
Materialismo Histórico e Dialético e na Psicologia Sócio-Histórica. O processo de desenvolvimento
da pesquisa e o planejamento das intervenções são inspirados na perspectiva da Pesquisa Crítica de
Colaboração – PCCol. O lócus da pesquisa é uma escola da rede pública de ensino do estado de São
Paulo e está localizada em região, vista como, de alta vulnerabilidade social. Os colaboradores da
pesquisa, incluindo os pesquisadores, são aproximadamente 30 professores, 1 diretora, 1 vicediretora, 1 professora coordenadora e 5 pesquisadores. Para produção dos dados, utilizaram-se
sessões reflexivas nas quais, os participantes são gravados e filmados. As sessões reflexivas são
encontros previamente agendados entre os participantes para discutir determinada temática e
estabelecer um processo de questionamento, no qual as questões desencadeadas pela intervenção do
pesquisador tem a intencionalidade de gerar um processo de reflexão crítica sobre realidade vivida.
Na análise e interpretação dos dados, recorre-se ao procedimento denominado “Núcleo de
Significação”. A análise realizada até o momento revela desconfortos e desafios vividos pelos
pesquisadores, pois evidencia a necessidade de um exercício árduo de crítica radical a ser exercida
sobre sua própria atividade de pesquisador.
Palavras-chave: escola pública; pesquisa crítica de colaboração; psicologia sócio-histórica.

DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA MENTE: UM ESTUDO COM CRIANÇAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Rosimeire Aparecida Vicente Pellegrini
Maria Regina Maluf

O objetivo da pesquisa foi investigar a habilidade de atribuição de estados mentais ao outro
(desejo, intenções e crenças), em crianças de 3 a 5 anos. A habilidade de compreender que as outras
pessoas possuem desejos, intenções, emoções e crenças que podem ser diferentes das próprias é
adquirida durante os primeiros anos de vida e vem sendo estudada sob o nome de Teoria da Mente.
Trata-se de um importante aspecto do desenvolvimento sociocognitivo a ser considerado na
educação infantil. A pesquisa foi realizada em uma escola particular de São Caetano do Sul, que
atende crianças provenientes de famílias de nível socioeconômico médio e médio alto. Participaram
70 crianças de 3 a 5 anos e 11 meses. Foram feitas aplicações individuais das sete tarefas de Teoria
da Mente da Escala de Wellman e Liu. As respostas das crianças foram pontuadas como acerto ou
erro e a linguagem usada foi transcrita e analisada em três categorias, dando-se atenção específica
ao uso de verbos epistêmicos (saber, achar, acreditar, pensar). Os resultados mostraram diferenças
relacionadas à idade e o uso de verbos epistêmicos apareceu antes mesmo da compreensão de
estados mentais. Nas justificativas das respostas verificou-se que, quando as crianças refletiram
sobre as respostas erradas, algumas delas se autocorrigiram, mostrando compreensão dos estados
mentais. Algumas tarefas consideradas na literatura como mais difíceis, mostraram-se de fácil
compreensão para as crianças da pesquisa. Esses resultados amparam a hipótese de uma relação
entre a teoria da mente e o desenvolvimento da linguagem.
Palavras-chave: teoria da mente; desenvolvimento da linguagem; educação infantil.
Apoio financeiro: CNPq

DES-SUPOSIÇÃO: O ADOLESCENTE E A DESTITUIÇÃO AO SABER DO PROFESSOR

Eliana Olimpio
Cristina Moreira Marcos

Este trabalho é parte de uma pesquisa que foi desenvolvida em Belo Horizonte, numa escola pública
do ensino médio através de discussões com grupos de professores e grupos de alunos, com o
objetivo de esclarecer sobre como se processa, na atualidade, a relação professor aluno. Utilizou-se
o embasamento teórico psicanalítico. Na atualidade, a educação tem experimentado dificuldades no
que concerne ao ato de educar. Apesar de não ter se aprofundado em temas concernentes à
educação ou à escola, Freud em diversas passagens na sua obra tentou compreender a criança e o
adolescente inseridos no ambiente escolar e a sua relação com os professores. Freud afirma que os
professores, com muita frequência, substituem as figuras que na tenra infância eram investidas de
afeto pela criança, mas na adolescência essa substituição se processa de forma diferente. O
adolescente, na tentativa de afastar-se daquelas vivências infantis se afasta também dos valores e
das normas impostas pela cultura, manifestando rebeldia e contestação. Nesta pesquisa, o repúdio à
autoridade se apresentou com muita frequência e pode se apurar que a dificuldade com os limites e
as regras muitas vezes embaraça a relação que se estabelece entre aqueles que deveriam dominar o
ato de ensinar e aqueles que deveriam aprender. Ambos apresentaram-se desmotivados e
desesperançados. Concluiu-se que os alunos querem que o professor esteja lá, mas, principalmente
para desbancá-lo. É que o lugar do saber, aquele ocupado pelo professor, especialmente na
adolescência toma o viés da dessuposição. A postura de questionamento do adolescente, a afronta, o
comportamento de rebeldia diante do que está instituído e que é transmitido pelo professor indica
que o adolescente não responde, diante do saber, da mesma forma que a criança ou o adulto. Há
uma especificidade neste campo que precisa ser cuidadosamente manejada.
Palavras-chave: adolescência; professor; aluno; saber; dessuposição.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL I

Nadia Jacoby

A presente pesquisa tem como objetivo compreender qual a percepção dos professores do ensino
fundamental I sobre dificuldades de aprendizagem em uma escola municipal do Sul de Santa
Catarina. Foram selecionados seis professores com graduação completa, mais de dois anos de
docência e que atuam nessa escola no mínimo a um ano. Trata-se de uma pesquisa exploratória de
caráter descritivo. Para coleta de dados, utilizou-se de um questionário com doze perguntas abertas
e três fechadas, submetido a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. As informações coletadas
são discutidas de forma quantitativa e qualitativa relacionando-as ao referencial teórico. Apresentase sobre a aprendizagem enquanto sendo um processo dinâmico multidisciplinar, pelo qual o sujeito
adquire conhecimento abrangendo fatos da vida e áreas do conhecimento que estão em evolução e
transformação, para tal discussão foram utilizados os autores Sylvia Maria Ciasca, Lígia Márcia
Martins, entre outros. É apresentada uma discussão conceitual dos termos dificuldades de
aprendizagem e distúrbios de aprendizagem. Compreende-se que o uso indiscriminado e
disseminado dos termos distúrbios, dificuldades, perturbações ou disfunções de aprendizagem nas
escolas, leva a rotulações de crianças no inicio da vida escolar que podem acompanha-los até a sua
formação. Desta forma não contribuem para a compreensão, prevenção e minimização dos
problemas que podem ocorrer na relação ensino/aprendizagem. Verificou-se na escola pesquisada
que o processo de ensino-aprendizagem é reconhecido como uma ação que envolve a socialização
de experiências com influencia de fatores do meio em que se está inserido, a aprendizagem é um
processo dinâmico e contínuo. Diante desta demanda se torna relevante a atuação do psicólogo
educacional, pois irá utilizar dos conhecimentos psicológicos na escola, relacionando ao processo
de ensino aprendizagem, as relações interpessoais, a integração familiar e da comunidade na escola.

DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS FUNDAMENTAIS
PARA PESQUISA EDUCACIONAL NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA

Raquel Antonio Alfredo

A produção de análises na perspectiva sócio-histórica requer do pesquisador o domínio de
elementos teórico-metodológicos fundamentais, que constituem o arcabouço filosófico que a
sustenta, a saber, o Materialismo Histórico Dialético. Assim, com a proposição deste minicurso,
objetiva-se apresentar um conjunto de questões teórico-metodológicas fundamentais à produção de
um tipo de análise, que seja guiada pela finalidade de explicitar os nexos constitutivos da gênese do
processo educacional em estudo. A partir da apresentação das referidas questões, pretende-se,
também, expor teorizações e promover uma discussão mediada por elementos considerados centrais
à referida perspectiva. Entende-se que, deste modo, se possa contribuir para ampliação do campo de
apropriações teórico-metodológicas de graduandos, mestrandos, doutorandos e demais
pesquisadores que adotam ou, pretendem adotar a perspectiva sócio-histórica, como sede da
produção de suas pesquisas. Declara-se, então, a intenção de organizar esta exposição a partir da
questão sobre o quê constitui uma categoria na perspectiva sócio-histórica e, sobre o porquê, tal
discussão ganha centralidade em face da ampliação do domínio teórico-metodológico de
pesquisadores do campo educacional. Em que seja realizada a discussão inicialmente proposta,
pretende-se apresentar questões referentes ao Trabalho, à Alienação, à Totalidade (imediato e
mediato) e, à Historicidade como categorias que compõem o eixo filosófico central da perspectiva.
Por conseguinte, considera-se o movimento das contradições e o processo de apropriação e
objetivação como conteúdos específicos imprescindíveis à compreensão do dinâmico
desenvolvimento de quaisquer que sejam as capacidades tipicamente humanas, sobretudo, à
compreensão da educação em geral e da educação escolar, em específico, como unidades
processuais, nas quais são movimentadas objetivações em-si e para-si. Defende-se que, mediante o
movimento de exposição do conteúdo apresentado, obtém-se a possibilidade de se contribuir com a
ampliação do quadro de produção de análises que superem o caráter descritivo dos processos
educacionais. Não obstante, se ressalte a plena consciência de que, sob as condições objetivas de
realização deste minicurso, suas finalidades principais possam se objetivar tão somente na
socialização de fundamentos elementares sobre cada categoria, considera-se que, mesmo assim,
pode-se motivar eficazmente os ouvintes a iniciar uma jornada de estudos mais aprofundados sobre
a perspectiva.
Palavras-chave: análise; psicologia sócio-histórica; materialismo histórico-dialético.

DIVERSIDADES: UM PARELO ENTRE MONTESSORI, WALLON, VIGOTSKI E
ARENDT

Kaciana Nascimento da Silveira Rosa
Daniela Leal
Mariana Batista Vieira

No momento em que tivemos a ideia de reunir neste minicurso o pensamento de Maria Montessori,
Henri Wallon e Lev S. Vigotski para discutirmos as questões sobre uma educação que pudesse
atender a todos de forma diversa e igualitária, dentro de seus momentos históricos e da sociedade
em que viveram, de longe foi nosso intuito estabelecer aproximações ou similaridades entre suas
concepções teóricas e/ou colocá-los dentro de uma mesma corrente filosófica de pensamento. Pelo
contrário, nosso objetivo, como o próprio título diz, foi de traçar um paralelo entre teorias tão
diversas, mas que em algum momento se encontraram ao tentarem propor e/ou praticar de fato uma
educação que atendesse a diversidade bem antes das atuais discussões sobre o tema. Posto isso e
partindo do princípio que o tema da diversidade muitas vezes é abordado de maneira mais
imediatista, pragmática e a-histórica, principalmente quando observamos pesquisas que procuram
expressar seu ponto de vista como únicos ou mesmo como momentos estanques da história, onde o
que se tem como mais atual é o melhor, deixando de lado o passado, pretende-se aqui fazer mão de
um estudo histórico para a compreensão da ciência como produção humana que visa satisfazer suas
necessidades, por ela determinada e nela interferindo, para que se possa compreender um dado, um
fato, um momento ou um conceito histórico como um conjunto de produções nas quais ela própria é
um efeito. E, nesse sentido, a discussão aqui apresentada, para psicólogos, pedagogos e demais
profissionais voltados à educação, tenta demonstrar que temos cada vez mais a necessidade de
estudos e práticas que mostrem que a preocupação com a diversidade não é recente e que,
principalmente, dadas as circunstâncias, dado o momento histórico, social e cultural cada um dos
teóricos aqui apresentados, a sua maneira, com base em suas concepções teóricas, filosóficas,
sociais e culturais preocupou-se com uma educação que pudesse atender a todos, individualmente,
mas principalmente incorporando esses todos como parte componente do social.
Palavras-chave: educação; psicologia; historicidade; produção humana; relações sociais.

DOCENTE EM CENA: LEITURA CINEMATÓGRAFICA SOBRE AS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO “SER PROFESSOR”

Taís Francéli Krugmann
Sônia da Cunha Urt
Luciana Marques dos Santos

Este trabalho integra a pesquisa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, sobre a subjetividade docente constituída a
partir da violência escolar. A presente pesquisa, por meio de análises fílmicas que retratam a
profissão docente, busca aprofundar-se no cenário das discussões sobre a problemática da violência
ao professor, fenômeno este que, cada vez mais, adquire contornos graves e preocupantes na
contemporaneidade. Busca-se identificar as Representações Sociais concebidas como padrão de
docência e compreender o âmbito da constituição da subjetividade docente dentro do cenário de
vivências inadequadas advindas de situações de violência na escola, a fim de investigar e refletir
sobre o impacto da influência cinematográfica e sua atuação como formadora de opinião na
coletividade. Para tanto, os estudos e análises embasaram-se nos aportes teóricos da Psicologia
Histórico-Cultural, de Vygotsky, e da Teoria das Representações Sociais, de Moscovici. A pesquisa
possibilitou firmar uma significativa historicização do contexto histórico-cultural contemporâneo
em que se encontra inserido o docente na sociedade e a partir do qual constitui sua subjetividade,
reconhecendo e questionando as Representações Sociais que dão sustentação à imagem do “ser
professor”, instituída pelo cinema no imaginário social e consolidada ao longo do tempo.
Palavras-chave: violência
representações sociais.
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DOUBLE STEREOTYPE THREAT EFFECTS: THE IMPACTS OF SUBJECT-RELATED
AND GENDER- RELATED STEREOTYPE ON THE FEMALES' PERFORMANCE OF
ATTENTION TEST

Mein-Woei Suen

Stereotypes have been proved to produce stereotype threat effects, and these threat effects would
influence stigmatized group’s cognitive ability (e.g. attention). The research aims at understand how
subject-related stereotype affect attention, how gender-related stereotype affect attention, and how
double stereotype threat effects affect attention. In order to make sure whether the subject-related
stereotype exist or not, we use questionnaires to survey. The results indicated that subject-related
stereotype exists in college (all Fs > 4.66，all ps < .05). In the main research, there are 120 girl’s
participants. All participants will random assign to three experimental groups (subject-related
group, gender-related group, double stereotype threat effects group) and one control group, using
Chu's Attention Test to measure attention. Results show that double stereotype threat effects group
has significant better performed on SR (F(3,116) = 3.08, p < .05), one of dependent in Chu's
Attention Test. The post hoc results show that double stereotype threat effects group’s attention is
significant better than control group and subject-related group. One of the reasons to explain our
results, which are different from our expectations, is that double stereotype threat effects group will
increase vigilance and attention on test in stereotype threat situation. In hence, they will have better
performance on the test.
Keywords: attention test; double stereotype threat effects; gender-related stereotype; stereotype
threat effects; subject-related stereotype.

EDUCAÇÃO MORAL EM WALTER BENJAMIN E DONALD WINNICOTT

Carlos César Barros

Esta comunicação desenvolve uma intuição que se apresentou no preparo de um projeto de
pesquisa. A busca por textos que orbitassem em torno de uma temática central confrontou dois
títulos consideravelmente semelhantes de autores, a princípio, de universos bastante diversos. Em
1913, o jovem estudante Walter Benjamin (1892-1940), que veio a ser um dos mais destacados
filósofos alemães do século XX, escreveu O Ensino de Moral. Donald Winnicott (1896-1971),
influente psicanalista inglês, publicou o texto Moral e Educação cinquenta anos depois, já um
profissional maduro, em 1963. O que aproxima e o que distancia esses dois textos escritos em
épocas diferentes, tanto na história quanto na etapa de vida de cada autor, em culturas diferentes e
por autores poucas vezes citados juntos? Descobrimos que entre os dois autores, mesmo com raízes
culturais tão diferentes, pode-se encontrar nas distâncias mais complementaridade que lonjura.
Veremos como eles apresentam a antinomia ou o paradoxo da educação moral, sua proximidade
perigosa com a religiosidade, sua incompatibilidade com a sistematização da racionalidade técnica e
didática e, por fim, como oportunizar experiências práticas e estéticas desbrava um possível
caminho para o ensino de moral. Em um contexto educacional que se propõe a desenvolver atitudes
favoráveis ao respeito pelas diferenças, aos direitos humanos e à promoção de uma cultura da paz,
parece-nos mais que justo e justificável revisitar autores que viram na infância e no brincar o
potencial de construir uma realidade outra.

ENSINO DE ARTE: LEITURA DE IMAGENS COM SOFTWARE EDUCATIVO

Jose Souza Ferreira da Silva
Melania Moroz

O ensino de leitura de imagens propicia, ao estudante de Artes Visuais, o avanço do seu nível de
desenvolvimento estético e a articulação dos conhecimentos específicos da área. A Análise do
Comportamento desenvolve estudos e pesquisas sobre procedimentos de ensino, particularmente
tendo como base o modelo de equivalência de estímulos. De acordo com tal modelo, a partir do
ensino de algumas relações entre estímulos, outras relações emergem sem terem sido diretamente
ensinadas, favorecendo aquisição de repertórios simbólicos. Considerando-se ser possível atuar
também com o ensino de arte, o presente estudo, apoiado no modelo de equivalência de estímulos,
teve como objetivo ensinar a leitura de imagem de obras de arte, à três estudantes universitários de
Licenciatura em Artes Visuais. O delineamento proposto contou com pré-teste, ensino, pós-teste e
teste de generalização; todas as atividades foram realizadas com o software JClic. Antes e após o
ensino, avaliou-se o reconhecimento de quatro movimentos artísticos: o Futurismo, o
Expressionismo, o Fauvismo e o Abstracionismo. Finalizado o ensino, verificou-se se o aluno
identificava o movimento das demais imagens, avaliando-se a emergência de conhecimentos não
ensinados no procedimento; além disso, aplicou-se o pós-teste e o teste de generalização, este
contendo reproduções, dos quatro movimentos artísticos, as quais não haviam sido utilizadas
durante o ensino. Os resultados mostraram que o procedimento promoveu a aprendizagem proposta,
uma vez que todos os participantes identificaram corretamente os movimentos artísticos. No teste
com imagens inéditas, o grupo obteve a média de 90% de acertos. Dessa forma, acredita-se que
Abordagem Comportamental traz novas contribuições para Arte/Educação.
Palavras-chave: análise do comportamento; equivalência de estímulos; ensino de imagens; ensino
de arte.

ENTRE A MILITÂNCIA E A CIÊNCIA: A IMPLICAÇÃO DO PESQUISADOR NO
PROCESSO DE PESQUISA EM PSICOLOGIA E EM EDUCAÇÃO

Alciane Barbosa Macedo Pereira

Ao realizar estudos sobre epistemologia, na minha proposta de pesquisa de doutorado relacionada à
formação de professores/as e violência intrafamiliar contra crianças, surgiram questionamentos
sobre a relação entre a militância e a ciência. Nesse sentido, realizei uma reflexão sobre a
implicação do pesquisador no processo de produção de conhecimento científico, a partir de obras
que discutem essa temática. A noção de implicação por sua vez, em oposição a de neutralidade
sugere que o envolvimento subjetivo do pesquisador com seu objeto acontece nos diferentes
contextos de pesquisa. Por isso, o pesquisar não se restringe a absorver técnicas e pô-las em prática,
uma vez que é a capacidade imaginadora e a engenhosidade que diferenciam o técnico do
pesquisador. Considerar a ausência da neutralidade científica, por sua vez, é considerar a identidade
entre sujeito e objeto nas pesquisas em ciências humanas e sociais, e dessa maneira, em Psicologia e
em Educação. Na atualidade, talvez mais do que antes, é possível ser contrário à dogmatização da
ciência e assim, considerar que toda afirmação científica deve ser contextual, relativa, circunscrita a
partir da compreensão de uma realidade específica e por meio da tensão entre os aportes teóricos e a
ontologia da própria realidade. A tradição positivista, no entanto, nos acostumou ao dogmatismo, e
à compreensão superficial da realidade junto ao distanciamento do pesquisador, nas diferentes áreas
do conhecimento. A partir da ideia de implicação nas ciências humanas e sociais, considera-se que
há na pesquisa militante a sugestão do engajamento consciente do pesquisador nos conflitos
ideológicos e políticos da sociedade. Nesse caso, a pesquisa tem por objetivo formação e ação para
que exista a tomada de consciência pelos próprios pesquisados sobre os seus problemas e das
condições que o determinam e assim poderem organizar meios para se defender e buscar os seus
interesses sociais. No entanto, a proximidade que viabiliza a realização da pesquisa também abre
espaço para a discussão de diferentes questões. Como possibilidade de reflexão sobre a
problemática da implicação, o pesquisador deve desempenhar seu papel profissional numa dialética
que articula constantemente a implicação e o distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o
simbólico e o imaginário, a mediação e o desafio, a autoformação e a heteroformação, a ciência e a
arte. Desse modo, é necessário conscientizar-se da sua implicação enquanto pesquisador para assim
com rigor teórico e metodológico, além da consciência epistemológica, não permitir que apenas sua
subjetividade oriente o trabalho, por meio do viés de seus desejos, defesas, crenças, certezas,
partidarismos, militarismos ou preconceitos. Nesse sentido, o compromisso social da prática
científica deve partir da ideia de que é necessário desvelar os interesses sociais e pessoais presentes
na prática investigativa. Bem como, é preciso reconhecer a existência de conflitos, contradições e
limitações do conhecimento, que longe de negar o rigor, revela a ontologia da realidade. Além
disso, não é demais relembrar que as pesquisas de cunho acadêmico deveriam ter também como
função servir como um dos fundamentos possíveis para as políticas públicas relacionadas às
questões sociais, de saúde, educacionais, entre outras.

ERA UMA VEZ: O ENFRENTAMENTO DA REALIDADE ATRAVÉS DA IMAGINAÇÃO
E DA FANTASIA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONTEXTO DE ABRIGO

Luísa Euzébio Guedes de Freitas

O trabalho propõe a mediação cultural em contexto socioeducativo como possível alternativa para o
enfrentamento da violência vivida por crianças e adolescentes em situação de acolhimento
institucional. As práticas socioeducativas, na medida em que, incentivam a imaginação e a fantasia
através de mediadores culturais, possibilitam trabalhar a subjetividade da criança e do adolescente.
Os mediadores culturais permitem que o sujeito se torne parte do processo de transformação da
realidade, pois têm a capacidade de dar voz a este sujeito e atender a particularidade de cada um. A
Casa Mamãe Margarida é uma organização não governamental na cidade Manaus que proporciona
educação integral do primeiro ao quinto ano e acolhimento institucional para meninas de seis a 18
anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, para atender aos objetivos da
pesquisa foi necessário identificar se existiam atividades que utilizassem mediadores culturais que
permitissem à narrativa na Casa Mamãe Margarida e como eles poderiam auxiliar no
desenvolvimento das crianças e adolescentes atendidas pela casa. Para isso estabeleceu-se como
método a pesquisa e análise de documentos das crianças e adolescentes encaminhadas e cadastradas
no abrigo, entrevistas com três professoras que fazem parte do corpo docente da instituição,
observação participante e grupo focal com cinco meninas acolhidas pelo abrigo na faixa etária entre
10 e 14 anos de idade. Foi possível confirmar a presença dos mediadores culturais na prática
socioeducativa da instituição. As meninas participam de aulas de bordado, pintura em tecido, teatro,
informática, crochê e biblioteca, além disso, os professores responsáveis pelas turmas de primeiro
ao quinto ano também optam por atividades que permitem a narrativa através da mediação cultural
durante as aulas. Essas atividades são realizadas procurando dar sentido para a realidade em que
estas crianças e adolescentes estão inseridas, de forma a proporcionar a ressignificação da violência
e a expressão da subjetividade. O trabalho ainda está em andamento, faltando uma análise mais
detalhada do material coletado durante a experiência na Casa Mamãe Margarida pelas etapas da
pesquisa cumpridas até o momento. Para que se possa, então, entender melhor a relação do
imaginário e da fantasia no enfrentamento da realidade e de suas violências.
Palavras-chave: mediadores culturais; abrigo; vulnerabilidade.
Financiamento: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, através do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal do Amazonas.

ESCOLAS E VIOLÊNCIAS: PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA E PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO

Celso Francisco Tondin
Irme Salete Bonamigo

A partir de pesquisa de caráter exploratório quantitativo realizou-se um levantamento junto a 13
escolas estaduais do município de Chapecó (SC), por meio da aplicação de questionário a 693
estudantes dos ensinos fundamental e médio, 147 professores e 123 famílias, obtendo-se
conhecimento das percepções dos participantes acerca de práticas violentas que ocorrem nas
relações entre alunos, alunos e professores, alunos e funcionários e professores/funcionários e
familiares, e que envolvem a ocorrência de ameaças, agressões verbais e físicas, assédio sexual,
furtos, uso e tráfico de drogas, danos ao patrimônio escolar e presença de estudantes armados na
escola. Constatou-se, entre alunos, significativa ocorrência de ameaças, agressões verbais e físicas
(leves); danos e furtos de equipamentos e materiais da escola; e, entre alunos e professores, em
menor frequência, ameaças e agressões verbais. Outro estudo, com base na pesquisa-intervenção e
na concepção genealógica foucaultiana, buscou analisar as práticas de mediação implementadas por
seis escolas da mesma cidade frente às situações de violência conhecidas no citado levantamento. A
pesquisa documental e observações realizadas junto às escolas como também as entrevistas com
diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, indicaram, por um lado, a existência de uma
diversidade de ações, em uma perspectiva individualista e essencialista, que buscam a prevenção
e/ou punição, a fim de manter ou restabelecer o controle. Assim, as escolas investem recursos de
diferentes ordens com o fim do controle institucional, mas se queixam de que não são alcançados os
resultados almejados. Por outro lado, algumas práticas nas escolas pesquisadas apontam para um
trabalho inventivo e colaborativo que envolve o coletivo e potencializa os encontros dos atores na
construção de respostas novas, que se baseiam no diálogo e no respeito às diferenças. Estas
pesquisas, entre outras, remetem à constatação de que racionalidade hegemônica na educação
contribui para o incremento de práticas violentas e produz alienação nos sujeitos em relação ao que
lhe afeta. Por isso, entendemos que a ética precisa ser colocada como orientador das práticas
escolares, práticas estas que precisam ser interrogadas pelos sujeitos, criando-se momentos de
suspensão dos sentidos instaurados e espaços de construção de novas possibilidades, na direção do
trabalho colaborativo em uma relação de horizontalidade.

ESCOLAS PARA TODOS OS TALENTOS: CONTRIBUIÇÕES DE HENRI WALLON E
JOSEPH RENZULLI

Luana de Andre Santana

A experiência a ser compartilhada neste relato provém de meus estudos doutorandos em Educação:
Psicologia da Educação - PUC SP. Interessada pela psicologia e inserida no ambiente educacional,
considero de vital importância que a escola adote um olhar global para o desenvolvimento infantil,
não restringindo seu plano de ação às competências cognitivas. Referencio meus estudos no
psicólogo educador Henri Wallon (1879-1962) que teorizou sobre o desenvolvimento integral
humano (afeto, cognição, motricidade, pessoa), além de ter participado da elaboração do plano
educacional “Langevin-Wallon” na França pós-guerra (1946-1947). Buscando autores atuais que
dialogassem com Henri Wallon, deparei-me com o psicólogo e educador norte-americano, Joseph
Renzulli. O seu “Modelo de Enriquecimento Escolar” (SEM – Schoolwide Enrichment Model) visa
oferecer oportunidades de desenvolvimento humano integral a todas as crianças da escola, através
de ações práticas na reestruturação das instituições educacionais. O modelo, prioritariamente
implantado em escolas americanas, tem sido adotado e estudado por educadores e gestores
educacionais de diversos países. Os resultados parciais sugerem ações possíveis de serem adotadas
por escolas brasileiras no intuito de oferecer conhecimento cognitivo adquirido de forma engajada e
prazerosa, mas também um espaço de desenvolvimento pessoal humano integral.
Palavras-chave: desenvolvimento integral; henri wallon; joseph renzulli; educação personalizada.
Fonte Financiadora: CNPq

ESTADO DA ARTE DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ADOLESCENTES
(2005-2014)

Mariana Emi Yoshikawa Pamplona
Aline Beckmann de Castro Menezes

A adolescência é o momento em que o jovem está passando por um período de reconhecimento de
sua identidade. Nesse processo, o adolescente se depara com escolhas que definirão seu futuro,
dentre elas, a escolha profissional. No Brasil a adolescência é marcada pela imposição da escolha
profissional, contudo nas escolas não se tem dado importância ao desenvolvimento de projetos
profissionais entre os adolescentes, pois a ênfase se limita ao vestibular. As escolhas são marcadas
por dúvidas, falta de informações sobre profissões, pelo medo de reprovação, sentimentos de dúvida
em relação ao futuro e o pensamento de que o ingresso em universidades é condição necessária para
“ser alguém na vida”. De acordo com alguns autores, os serviços de OP são muito procurados por
jovens, contribuindo para desvendar aos adolescentes os aspectos que influenciam suas decisões, e
possibilitando dessa forma a diminuição da ansiedade decorrente do medo da reprovação no
vestibular e contribuindo para motivar os estudos. O presente estudo trata de uma revisão da
literatura brasileira sobre Orientação Profissional com adolescentes. Para tanto foi feito um
levantamento de artigos restritos a publicações brasileiras no período de 2005 a 2014, no idioma
português. As bases de dados utilizadas foram Lilacs, Scielo e Pepsic. Os resultados apontam que
há grande variabilidade de ambientes nos quais orientações profissionais são realizadas, sendo que o
ambiente escolar é predominante. Adicionalmente, foi encontrado que questionários e grupos focais
são as estratégias mais utilizadas no trabalho de orientação profissional. Os resultados confirmam
que é fundamental o desenvolvimento da área para o público adolescente, indicam que deve haver
maior empenho de criação de políticas públicas, e é necessária a valorização dessa área pelos
profissionais da psicologia como campo de trabalho.
Palavras-chave: orientação profissional; adolescência; psicologia educacional.

ESTADO DA ARTE SOBRE NARRATIVA EM PSICOLOGIA ESCOLAR

Nayana Sepúlveda Suzart
Gabriela Barbosa Souza
Lílian Miranda Bastos Pacheco

No cenário contemporâneo, a narrativa tem se destacado em diversas áreas de conhecimento, a
saber, Linguística, Educação, Comunicação, Psicologia, dentre outras. Este trabalho pretende
discutir como o tema Narrativa na área da Psicologia Escolar tem sido abordado nos artigos
publicados na base de dados digital Scielo.br (ScientificElectronic Library Online). A partir de
levantamento na referida base de dados, utilizando os descritores “narrativa”, “psicologia” e
“escolar”, foram encontrados seis artigos. Os estudos foram analisados, segundo os critérios: data
de publicação, autoria, filiação institucional, objeto de estudo, enfoques teórico/metodológico e
conclusões. Os artigos foram publicados no período de 2001 a 2014. Os autores são docentes,
pesquisadores ou discentes, da área da Psicologia e da Educação, vinculados a Universidades
públicas e Institutos Federais, das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Com
base na leitura, nota-se que a relação entre Psicologia Escolar e narrativa tem sido discutida a partir
de distintos enfoques: identidade do adolescente e proposição de uma psicologia narrativa e a
perspectiva do self dialógico; relação entre a linguagem oral e a escrita da história por crianças;
análise de livros infantis com foco no processamento de informação social; análise de uma narrativa
escrita por estudante acerca da sua experiência escolar, considerando o tempo narrativo como
conceito central; discussão da influência da narrativa sobre o desenvolvimento cognitivo baseado na
abordagem piagetiana e discussão sobre o valor dos memoriais na identidade docente. Nota-se,
também, que nos estudos analisados, a narrativa se constitui enquanto mediador relevante no
desenvolvimento das práticas da Psicologia no contexto escolar, visto que pode possibilitar
discussões acerca de subjetividades e identidades, bem como o conhecimento do ambiente social e
cultural no qual estas são desenvolvidas. Apesar da presente pesquisa ter sido realizada em uma
única base de dados, considera-se que há um número restrito de estudos relacionados ao tema.

ESTUDO DE METACIÊNCIA: DESEMPENHO ESCOLAR E SEUS MÚLTIPLOS
DETERMINANTES EXTERNOS

Evelyn Fernanda Pinheiro Silva

O desempenho escolar é dependente de diversos fatores como as características físicas e
pedagógicas, a qualificação do professor, as relações familiares, a presença dos pais ativamente com
a criança e a interação dos mesmos com escola podem ser influenciáveis no desempenho do aluno.
Já a produção científica é um inquérito cuidadoso para descobrir novas informações ou relações e
para ampliar e verificar o conhecimento existente. Assim, objetivou-se nesta metaciência analisar
produções científicas da base de dados da SciElo do ano de 2013, acerca do Desempenho Escolar
infantil e os múltiplos determinantes externos. Nos 101 textos encontrados por meio dos
indexadores “criança e desempenho escolar” e “psicologia e desempenho escolar” foram aplicados
três filtros, eliminando artigos que: consideravam o declínio no desempenho escolar resultado de
patologias; os artigos repetidos; os que consideravam fatores intrínsecos causadores do declínio no
desempenho escolar, ocasionando redução para N=14 artigos científicos. Estes N=14 artigos foram
analisados quanto à quantidade de vocábulos por título de artigo (64,29% até onze vocábulos),
gênero de autoria (91,89% fem.), palavras-chave (78,57 tinha), ano de publicação (28,57% em
2005), instituição (66,67% pública), bem como outras variáveis (amostra, aspectos linguísticos,
estrutura do texto, periódicos, análise de dados, instrumentos utilizados, suporte bibliográfico, tipo
de pesquisa). Conclui-se que, optou-se por um recorte de data de publicação restrito para esta
pesquisa, que impossibilitou ter um panorama maior sobre o que se tem pesquisado sobre o tema,
em solo nacional. No entanto, por esta se tratar de pesquisa durante o processo graduação em
Psicologia, contribuiu para que os alunos pesquisadores pudessem vivenciar sobre o universo do
conhecimento científico. Assim sendo, sugerem-se novas pesquisas sobre a temática a fim de
ampliar o conhecimento na área e fundamentar futuras intervenções de pesquisas científicas.

EXPERIÊNCIA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPLICAÇÕES PELAS
MÉTRICAS, PRÁTICAS E ESTÉTICAS ESCOLARES

Alexandra Marques Amorim

A finalidade desta comunicação visa pensar a escola problematizando a constituição de seus
instituídos tentando circunscrever os seus temas para ajudar a pensar a Psicologia em diálogo com a
Educação, para além de práticas ortopédicas na Educação e favorecer o pensamento crítico e
reflexivo, elucidando os processos de singularização dos sujeitos neste espaço. A escolha do
referencial teórico da Análise Institucional se alinha com o meu projeto de pesquisa posto que,
partindo de sua perspectiva prático-teórica, pois coloca o campo para falar pela multiplicidade de
experiências que se confrontam no desenvolvimento da pesquisa e que, através de seus conceitosferramenta, possibilita pensar nas tensões construídas entre métricas e estéticas escolares e o
engendramento de formas de produção de subjetividade tensionadas nas práticas escolares. Sendo
assim, me propus a trabalhar com revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo,
ancoradas na pesquisa-intervenção como uma posição ético-política do pesquisador, a ser
desenvolvida no espaço da escola pública. O trabalho vem ao encontro da busca de um espaço de
escrita elaborativa, a fim de legitimar minha prática no campo da Psicologia Escolar e Educacional,
proporcionando a ampliação da compreensão desta prática e sua respectiva coletivização. Entendo
que a mesma contribuirá para a reflexão do papel do psicólogo escolar neste contexto, como uma
visada que vai acompanhar o percurso da pesquisa ampliando o entendimento das possibilidades de
experiências possíveis neste lugar e com essa população específica, crianças-alunos da Educação
Infantil.
Palavras-chave: experiência escolar; métricas; práticas, estéticas.

FACEBOOK: JANELA ABERTA PARA A PROBLEMÁTICA DOCENTE NA
CONTEMPORANEIDADE

Taís Francéli Krugmann
Sônia da Cunha Urt
Luciana Marques dos Santos

Este estudo integra a pesquisa sobre a subjetividade docente constituída a partir da violência
escolar, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – UFMS. Por meio da leitura de imagens compartilhadas na Rede Social
Facebook, que retratam a profissão docente, busca-se identificar as Representações Sociais
construídas e consolidadas como padrão de docência no imaginário social. A análise do discurso
imagético visa possibilitar o delineamento da amplitude e capacidade de influência midiática do
Facebook, aprofundando-se, dessa forma, no panorama das discussões sobre a temática da violência
ao docente no contexto histórico-cultural da contemporaneidade. Intencionando avaliar e suscitar
reflexões sobre o impacto da influência midiática presente no discurso imagético, dinamicamente
exercido por meio da Rede Social, o estudo fundamenta-se teoricamente na perspectiva da
Psicologia Histórico-Cultural, de Vygotsky, e na Teoria das Representações Sociais, de Moscovici.
A verificação e o estudo das imagens compartilhadas na Rede Social possibilitaram o
reconhecimento das concepções construídas do “ser professor” e a observação do âmbito históricocultural em que se encontra inserido o docente na sociedade e por meio do qual sua subjetividade é
constituída na atualidade. Da mesma forma, a pesquisa e a consequente análise dos resultados
propiciou o estabelecimento de uma significativa historicização das Representações Sociais que
povoam, formam e sustentam a opinião da coletividade sobre a prática docente.
Palavras-chave: violência
representações sociais.
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FORMAÇÃO DE REPRESENTANTES: ESTUDO DE CRIANÇAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL I

Tatiana Guerra Anastácio

A presente pesquisa, em andamento, ligada a Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação
da PUC-SP, é parte integrante e desdobramento do projeto A Constituição de um Ambiente de
Representatividade em uma EMEF: Um Olhar Fenomenológico, desenvolvido pelo ECOFAM –
Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional na Família, Escola e
Comunidade. Criado a partir da demanda da própria escola que solicitou apoio para um projeto de
aproximação entre a instituição escolar e as famílias de seus alunos, a proposta acabou estendendose para todos os segmentos: professores, funcionários e alunos do ensino fundamental II e do
Ensino Fundamental I, este último, foco de interesse da presente pesquisa. O objetivo geral é
compreender a forma como as crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental entendem o que é
o fenômeno da representação escolar. Dentre os conceitos, destacam-se: infância, que pode ser
compreendido de várias maneiras, englobando faixas etárias distintas, a depender da época e do
local em que se analise, pois estará atravessado pelo contexto histórico-cultural no qual está
inserido; representatividade remete às ações e aos atores que caminham juntos no processo de
participação democrática, estando o representante ou líder do grupo legitimado para agir em nome
do representado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com base fenomenológica, que se utiliza da
observação participante e da entrevista reflexiva como procedimentos para a coleta de dados. Tem
como proposta estudar crianças de 6 a 10 anos, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental I
de uma escola municipal da periferia de São Paulo. Esta pesquisa, com base nos estudos de Paulo
Freire, comunga de uma política pedagógica voltada para uma gestão democrática, compreendendose a Educação como um ato de consciência política por se acreditar na importância da presença do
ser no mundo e da necessidade da intervenção de cada um sobre o seu entorno. Até então, percebeuse um crescente interesse dos participantes pela prática da representatividade, sugerindo esses
sujeitos propostas que não se restringem unicamente à sua realidade escolar, e uma compreensão
desse fazer, ainda em construção, atrelada às práticas diárias e às trocas com seus pares.
Palavras-chave: representante; representatividade; educação; ensino fundamental; fenomenologia;
Paulo Freire.
Agência financiadora CAPES.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PSICOLOGIA SÓCIOHISTÓRICA E A PROPOSIÇÃO DA CATEGORIA DIMENSÃO SUBJETIVA

Raquel Antonio Alfredo
Maria Emiliana Lima Penteado

A partir de referenciais do Materialismo Histórico Dialético e da Psicologia Sócio-Histórica,
declara-se como objetivo deste minicurso a produção de uma articulação entre questões teóricometodológicas constituídas no desenvolvimento da pesquisa “A Dimensão Subjetiva dos Processos
Educacionais” e elementos favoráveis ao debate sobre a proposição da dimensão subjetiva como
categoria, pela qual se expressa uma síntese que guarda, como propriedade sua, elementos relativos
às interpretações subjetivas dadas ao processo ou objeto em análise. Pretende-se, também,
apresentar os núcleos de significação como procedimento teórico-metodológico, por meio do qual
se explicita um conjunto de mediações constitutivas do processo em análise, ao mesmo tempo em
que se tem como finalidade a explicação sobre o movimento das múltiplas determinações, que
foram objetivadas em tais mediações. Entende-se que, no processo de pesquisa, a tomada à
discussão de questões referentes aos aspectos teórico-metodológicos fundamentais, da perspectiva
adotada, oferece meios com os quais graduandos, mestrandos e doutorandos podem sustentar a
atenção à não reprodução de concepções que tomem os processos educacionais de modo isolado ou
fragmentário, bem como, oferece meios à sustentação da análise de tais processos em suas múltiplas
dimensões. Considera-se, elemento também fundamental à realização deste minicurso, a
explicitação e discussão sobre o movimento de múltiplas determinações nas relações que se
efetivam na realidade escolar. Mediante o conteúdo exposto, constitui-se o compromisso de se
desdobrar, ainda que de modo elementar, o dinâmico processo que se estabelece entre a
universalidade, a particularidade e a singularidade, posto que tal processo guarde, em seu caráter
dialético, a explicação da formação e sobrevivência da sociedade humana, considerando, em
específico, a realidade de uma de suas principais instituições, a escola e o conjunto de leis e
políticas que a constitui. Em face da objetivação dos propósitos anunciados, pretende-se, ainda que
de modo sintético, explanar as categorias fundamentais ao movimento de análise por meio dos
núcleos de significação, a saber, necessidade, motivo, pensamento, linguagem, significado e
sentido. Por fim, com a finalidade de se exemplificar o tipo de análise que se defende, toma-se para
exposição, um núcleo de significação, objetivado no processo de pesquisa, a partir do qual se
explicita e se teoriza sobre a formação da contradição entre a intenção dos pesquisadores e a
expectativa dos professores. Entende-se que, mediante a realização deste minicurso, se contempla,
uma síntese, que contém, além da objetivação e socialização de um conteúdo teórico propositivo, a
comunicação de um processo de pesquisa, considerando elementos da historicidade que o
constituiu. E, por ser tal como é, afirma-se que esta síntese é apresentada como expressão provisória
e datada de um processo que continua em movimento.
Palavras-chave: dimensão subjetiva; concepção de ser humano; dialética da sociedade e escola;
pesquisa sócio-histórica.

GRADE RETENTION, STUDENT ENGAGEMENT, AND BULLYING VICTIMIZATION
IN BRAZILIAN SCHOOLS

George Bear
Carolina Lisboa

Brazil has the highest rate of students repeating a grade than any country in Latin America, with
approximately 40% repeating at least one grade before the end of high school. This is true despite
ample international research showing that although grade repetition, or retention, might have shortterm positive effects on academic achievement in some cases, its long-term effects on academic
achievement are seldom found to be favorable. Less is known about the effects of retention on
social-emotional outcomes, including emotional engagement in school, bullying victimization, and
perceptions of school climate. Moreover, published studies of retention in Brazil are seriously
lacking. The purpose of this presentation is to report results of a study examining differences in
social-emotional outcomes between retained and non-retained students. Method: Using validated
scales of the Brazilian Portuguese version of the Delaware School Survey, we examined two types
of school engagement (emotional cognitive/behavioral), three types of bullying victimization
(verbal, physical, and social), and six dimensions of school climate (teacher-student relations,
student-student relations, fairness and clarity of rules, school safety, school-wide bullying, and
school-wide engagement). The sample consisted of 80 retained and 120 non-retained students in
four public schools in Porto Alegre serving grades 5-9. Whereas 45 of the retained students were
retained one year, 35 were retained two or more years; however, no significant differences on any
variable were found between those two groups and thus they were combined into the retained
group. Results: A series of multiple analyses of covariance and analyses of covariance, controlling
for grade in school, revealed significant differences between retained and non-retained students in
emotional engagement and cognitive/behavioral engagement. No significant differences were found
on measures of bullying victimization and school climate. Discussion: Results are discussed in
context of research on grade retention and challenges in Brazilian schools.
Keywords: mental health in schools; grade retention; school climate; engagement; bullying.

“HISTÓRIA E MEMÓRIA DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR: UM
PANORAMA DO SEU DESENVOLVIMENTO NO BRASIL E EXTERIOR”

Carmem Silvia Rotondano Taverna
Deborah Rosária Barbosa
Walter Mariano de Faria Silva Neto
Marilene Proença Rebello de Souza
Erika Lourenço

A exposição terá como ponto principal o resgate do histórico do desenvolvimento da área de
Psicologia Escolar e Educacional tanto no Brasil como no exterior. Serão organizadas atividades
interativas que os participantes do evento possam conhecer essa história de modo a se apropriar das
construções que se desenvolveram ao longo do tempo da área. Serão expostos dados sobre pioneiros
e protagonistas da área, bem como um histórico dos encontros dos profissionais da área no Brasil
desde os anos 1990 e também um panorama da organização da área no exterior. Além disso, será
colocado a disposição dos participantes vídeos, cartazes, painéis e um mural interativo para
assinaturas de sua participação histórica nesse XII Congresso Nacional de Psicologia Escolar e
Educacional - ABRAPEE e 37 th Annual Conference of the International School Psychology
Association que será realizado conjuntamente com o encontro internacional da International School
Psychology Association – ISPA.

IMAGINAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES

Marília Luiza Galante Cavani

Este estudo, orientado pela Profª Drª Vera Lúcia Trevisan de Souza, tem como objetivo investigar o
papel da imaginação no desenvolvimento de adolescentes que frequentam o 6° ano do Ensino
Fundamental de uma escola estadual do interior do estado de São Paulo. Sua natureza é documental,
tendo como fonte de análise diários de campo pertencentes ao banco de dados do grupo de pesquisa
ao qual se vincula a presente pesquisa, e um livro de histórias produzido por esses alunos. A análise
dos dados foi realizada com base nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, especialmente
os desenvolvidos por Vigotski, com destaque ao conceito de imaginação. Observou-se que as
histórias criadas pelos adolescentes revelam o modo como pensam e vivem o contexto escolar,
demonstrando que o medo e a punição ainda são medidas que perpassam as práticas educativas.
Não obstante, observamos nas histórias dos alunos o predomínio da reprodução dos fatos vividos
em detrimento da criação de novas realidades pelo exercício da imaginação, o que caracterizaria o
ato criativo, evidenciando certa dificuldade dos jovens em pensar para além de sua realidade.
Também por meio das histórias escritas pelos alunos acessamos um pensamento concreto que tem
como característica o preconceito, e observamos que as práticas escolares pouco tem contribuído
para a superação desse tipo de pensamento, o que, a nosso ver, poderia favorecer o desenvolvimento
da autoria e autonomia dos alunos. Acreditamos que o psicólogo escolar seja capaz de levar à escola
contribuições importantes para as situações descritas neste trabalho, ao passo que possibilite
reflexões sobre o importante papel da imaginação na adolescência com os professores e gestores.
Palavras-chave: psicologia escolar; psicologia histórico-cultural; imaginação; adolescência.

IMPACTOS DA ‘ERA DIGITAL’ SOBRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Thaís Mari Luongo
Rinaldo Molina

Nas últimas décadas a tecnologia tem sofrido grandes e rápidas evoluções. O dia a dia da sociedade
tem sido cada vez mais permeado por dispositivos eletrônicos, os quais adquirem o papel de
intermediar grande parte das relações e ações rotineiras de uma maneira silenciosa e dominadora,
sem que questionamentos sobre este uso sejam feitos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é
organizar e analisar as pesquisas feitas sobre os impactos do uso da tecnologia pelas crianças e
adolescentes para entender o impacto biopsicossocial de tal uso. Para tal foi realizada uma revisão
bibliográfica em conjunto com pesquisas de todo o conteúdo disponível na internet com base nas
palavras-chave: cidadania digital, educação e tecnologia e impactos de uso. Como referencial
teórico foram desenvolvidos os conceitos de era digital, geração Z, exposição excessiva, novos
diagnósticos psiquiátricos, empatia, valores humanos e crimes digitais. Como resultados
preliminares encontramos que o uso da tecnologia apresenta aspectos positivos e negativos. Como
positivos, verificamos o vasto acesso à informação e ao conhecimento; a proximidade com o outro,
independentemente da distância física; a possibilidade de atingir positivamente um grande número
de pessoas; e a conexão com qualquer lugar do mundo. Já negativamente, há evidências da
consequência do excesso de uso dos dispositivos eletrônicos nos campos da saúde física, mental e
emocional do ser humano, como por exemplo: o estabelecimento de novos transtornos psíquicos
(como FoMo, Nomophobia, Depressão do Facebook, etc.); um menor reconhecimento das emoções
e desenvolvimento da empatia; Síndrome do olho seco e surdez temporária ou definitiva; dores nos
dedos e nas articulações; menor capacidade de concentração; e o estabelecimento de crimes digitais.
Como conclusão e, ainda de forma preliminar, os dados indicam que há necessidade de
investimento no ensino da educação e cidadania digital, com o intuito de combater o mau uso da
tecnologia e incentivar a criação e utilização de uma ‘etiqueta digital’.
Palavras-chave: educação digital; cidadania digital; tecnologia; psicologia.

INDÍGENAS - O QUE A PSICOLOGIA ESCOLAR FALA SOBRE ELES?

Alyne de Fátima Lourenço dos Santos

O presente trabalho tem como escopo verificar a produção literária da psicologia escolar sobre a
temática indígena e em especial o processo de escolarização desse público. Para tanto foi realizado
um levantamento nas edições da revista da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e
Educacional - ABRAPEE que estão disponíveis online, publicadas entre os anos de 1996 a 2014,
foram encontrados 29 volumes e 336 artigos, dentre os quais apenas um relacionado à temática
indígena, o qual descrevia uma pesquisa-ação de sensibilização de professores indígenas para a
descoberta de talentos. Pelo exposto, e levando em consideração o recorte dessa pesquisa, percebeuse a carência de estudos da psicologia escolar que discutem sobre o processo de escolarização de
indígenas. Portanto torna-se evidente a necessidade da psicologia escolar aproximar-se e contribuir
com a população indígena, pois é perceptível que a psicologia escolar já lança um olhar sobre os
grupos minoritários, entretanto os povos indígenas apesar de ser considerada uma minoria, ainda
são minimamente contemplados em estudos dessa ciência. A contribuição da mesma é
imprescindível para promover a interação desse público no contexto escolar e social. Portanto,
acredita-se que psicologia escolar e em especial a psicologia histórico-cultural tem muito a
contribuir com esse público, uma vez que preconizam o respeito à diversidade humana.
Palavras-chave: indígena; escolarização; psicologia escolar; psicologia histórico-cultural.

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE AS DIFICULDADES NO PROCESSO DE
ESCOLARIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2000-2013

Bruna Mares Terra Candido
Marie Claire Sekkel
Esse estudo é um recorte da dissertação intitulada “Não-aprender-na-escola: a busca pelo
diagnóstico nos (des)encontros entre saúde e educação” e teve como objetivo investigar com que
ênfase as pesquisas tem tratado o tema das dificuldades no processo de escolarização, a partir de um
levantamento bibliográfico. A pesquisa foi realizada em abril de 2013, utilizando a base de dados
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A estratégia de busca desse levantamento foi delimitada entre o
ano de 2000 - ano em que foi publicada a 4ª Edição Revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais - e 2013. Os descritores utilizados foram “dificuldades no processo de
escolarização”, “problemas de escolarização”, “processo de escolarização”, “transtornos de
aprendizagem”, “problema de aprendizagem”, distúrbios de aprendizagem”, “queixa escolar”,
“deficiência de aprendizagem”, “déficit de aprendizagem”, “fracasso escolar”. Como resultado,
foram selecionados 29 artigos, sendo que 50% encontram-se na área de Psicologia Escolar e
Educacional, 33,33% na área da Educação, 13,33% na em outras áreas da Psicologia e 3,33% nas
áreas médicas. Os artigos foram organizados em categorias, sendo encontrados catorze estudos na
categoria “Explicações de dificuldades no processo de escolarização”, principalmente
individualizando o ensino; nove estudos na categoria “Reflexões críticas”, sobre práticas
institucionais, saúde e educação e avaliação de aprendizagem; e seis estudos na categoria
“Propostas de escolarização” abordando propostas preventivas, interventivas e remediativas.
Discutimos, nesse trabalho, que ainda têm-se produzido e publicado pesquisas que tentam explicar
os motivos pelos quais o aluno-não-aprende-na-escola, sobretudo focando o estudante. Esse
levantamento bibliográfico evidencia os diversos conceitos dados às dificuldades no processo de
escolarização e o quanto a nomenclatura utilizada e a ênfase dada sobre o não-aprender-na-escola
situa o pesquisador epistemologicamente e paradigmamente, pois esses conceitos remetem à uma
concepção do desenvolvimento humano e pressupõem, de antemão, uma posição política presente
nos estudos analisados.

LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
VIGOTSKIANA NO BRASIL DE 1990 A 2013

Aurélia Lopes de Campos
Marilene Proença Rebello de Souza (orientadora)
João Batista Martins (co-orientador)

Este projeto (em andamento) representa um encontro entre dois Grupos de Pesquisa cadastrados no
Diretório Grupos de Pesquisa do CNPq, o de “Psicologia Escolar e Educacional: processos de
escolarização e atividade profissional em uma perspectiva crítica”, vinculado a USP e liderado pela
Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza e o “Grupo de Pesquisa em Teoria Sócio Histórica
Cultural”, vinculado a UEL e liderado pelo Prof. Dr. João Batista Martins. Ambos se preocuparam
em estudar o processo de apropriação da teoria do psicólogo russo Lev S. Vigotski por
pesquisadores brasileiros, bem como verificar como os grupos de pesquisa brasileiros e estrangeiros
se organizaram e se organizam nos campos da psicologia e da educação brasileiras. Este encontro
tem como perspectiva consolidar o trabalho dos dois grupos num projeto mais abrangente que tem
como objetivo sistematizar informações referentes à produção bibliográfica brasileira em torno da
obra de Vigotski, disponibilizando-as num site da internet específico. Objetivos do projeto:
Atualizar informações acerca da produção bibliográfica vigotskiana brasileira até o ano de 2013,
tendo como critério as publicações presentes entre as revistas qualificadas pela CAPES (A1, A2, B1
e B2); Sistematizar informações em quadros próprios ano a ano, fazendo links desta informação
com o texto correspondente ou em arquivo com extensão pdf, conforme autorização das revistas e
dos autores; atualizar informações referentes aos Grupos de Pesquisa organizados em torno da
teoria sócio histórico cultural, tendo como ponto de partida o último censo realizado pelo CNPq no
ano de 2014. articular informações referentes à produção bibliográfica com os Grupos de Pesquisa.
Disponibilizar essas informações tendo respaldo institucional da USP e UEL.
Palavras-chave: Vigotski; teoria sócio-histórica; psicologia sócio-cultural.
Financiamento: CNPq

MÚSICA NA ESCOLA: UMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO
PENSAMENTO POR CONCEITO EM ADOLESCENTES

Maura Assad Pimenta Neves

Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado cujo objetivo é investigar se a música favorece
a expressão do pensamento por conceito em adolescentes. Trata-se de uma pesquisa-intervenção
desenvolvida junto a um grupo de alunos dos sétimo e nono anos, de salas de recuperação, de uma
escola estadual de um município no interior de São Paulo. Adota-se como aporte teóricometodológico os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, sobretudo os de Vigotski.
Compreende-se que o pensamento por conceito é uma função psicológica importante que possibilita
o desenvolvimento social e cultural do adolescente. Tendo em vista a falta de sentido da escola para
seus alunos e a potencialidade da música como materialidade mediadora capaz de tocar o sujeito,
entende-se que esta pode ser uma importante ferramenta do psicólogo como modo de despertar o
interesse do aluno pelos conteúdos escolares. O projeto contou com 18 encontros com cada sala,
onde realizou-se atividades com músicas do universo dos adolescentes e de outros estilos,
promovendo um espaço em que se envolveu a audição, discussão de letras, composições dos alunos
e o desenvolvimento de um coral. Ao final do projeto este se apresentou para a escola e produziu-se
um CD com músicas escolhidas pelos alunos criando uma coletânea. Procurou-se trabalhar o ouvir
e a postura para ouvir, com foco na percepção, na atenção, na imaginação, na linguagem, na
autorregulação e na formação de conceitos, que se encontram na base do pensamento por conceito.
Como resultados preliminares tem-se que a música favorece a expressão do pensamento por
conceito dos alunos. A partir de discussões com base nos conteúdos das letras, abordaram-se temas
como ditadura militar no Brasil, entre outros, que, a um só tempo, favoreceram a expressão do
pensamento por conceito e o interesse dos alunos pelos conteúdos escolares.

MUSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Daieny Panhan Theodório

A musicoterapia é um recurso terapêutico que utiliza experiências musicais nas relações clienteterapeuta e pode ser aplicada em crianças. Com o uso dessa técnica há facilidade para aprender e
desenvolver habilidades motoras e auditivas complexas como a tradução de símbolos musicais e sua
representação visual. A música estimula regiões cerebrais que correspondem às atividades motoras,
auditivas e visuais, o córtex motor, pré-motor e córtex cerebelar são estimulados com as ondas
sonoras musicais. Essas regiões são responsávies pelo planejamento, preparação, execução e
controle de movimentos bimanuais. A música ativa áreas subcorticais envolvidas no processamento
e nos distúrbios das emoções. A estimulação cerebral pela música promove a modificação da
substância branca e cinzenta, promove a neuroplasticidade cerebral e melhora a organização
funcional do cérebro. A terapia musical ativa a estrutura verbal melhorando o discurso. A
musicoterapia tem sido usada no auxílio a crianças com transtorno global do desenvolvimento. As
Dificuldades de Aprendizagens (DA’s) são consideradas uma categoria de desenvolvimento
deficiente caracterizada por dificuldade de aprendizagem em uma ou mais áreas neurológicas.
Outros fatores: físico, desenvolvimento emocional e experiencial inadequados e falta de
oportunidades educacionais. As DA’s são observadas pelo desempenho da criança na escola e em
testes de avaliação psicológica. Há pesquisadores que acreditam que as DA’s resultam de uma
desordem de um único gene, Neurofibromatose tipo I (NF1), caracterizado por uma incidência
elevada de sintomas cognitivos complexos. A identificação de alunos com DA tem como base o
modelo médico de diagnóstico, porém a identificação desproporcional de pessoas com DA ocorre
entre os grupos que já estão socialmente desfavorecidos. Pesquisadores verificaram a melhora da
atenção em escolares com o uso da musicoterapia e perceberam que o processo mnemônico da
música ajuda a memória verbal e induz a aprendizagem.

NIGERIAN TEACHERS’ PUBLIC KNOWLEDGE OF STUTTERING: CROSSCULTURAL AFRICAN PERSPECTIVES AUTHORS: JAW AKANDE

Aka Titilola

Stereotypes toward stuttering and people who stutter (PWS) are common among people in West
Africa. These negative attitudes held by significant role players like teachers have devastating
personal and social effects in the lives of PWS. Following Abdalla and St Louis (2011) and using a
partially adapted Public Opinion Survey of Human Attributes-Stuttering (POSHA-S) we examined
130 Nigerian educators’ attitudes and knowledge towards stuttering in the classroom. Results
replicated previous studies including (1) Unbelievable stereotypic misinformation about the causes
of stuttering. (2) There is no significant difference between new teachers and experienced teachers
in the field. Urgent need for promotions of awareness of PWS and implication for more training
fluency disorders at teacher curricula are considered from a cross-cultural school psychological
context.

O ADOLESCENTE E A ESCOLA: UMA LEITURA FENOMENOLÓGICA

Luciana Szymanski
Andreia Badan Fischer
Mariana de Faria Miglioli
Maria Eugênia de Almeida Fedewicz
Marcos Amaral

O intuito do presente projeto é dar continuidade às intervenções anteriormente realizadas em uma
Escola Municipal de Ensino Fundamental da região da Brasilândia com crianças e adolescentes e
aprofundar a investigação sobre o lugar do adolescente na instituição. O projeto subdivide-se em
quatro subprojetos que perguntam respectivamente como os adolescentes se colocam em relação à
escola (subprojeto 1); qual o olhar dos professores em relação aos adolescentes (subprojeto 2);
como os funcionários percebem os adolescentes (subprojeto 3) e como os gestores interpretam as
ações desenvolvidas na escola com esta faixa etária (subprojeto 4). A pesquisa inscreve-se na
abordagem fenomenológica e fundamenta-se na noção de sentido desenvolvida por Martin
Heidegger em sua obra Ser e Tempo. O procedimento metodológico, em afinação com o
pensamento fenomenológico, foi o da entrevista reflexiva, instrumento apropriado para pesquisas
circunscritas na abordagem fenomenológica. Pretende-se, com tal instrumento, obter uma revelação
da experiência original e pessoal dos participantes e ampliar a investigação sobre o adolescente no
espaço escolar. O trabalho de campo está em andamento e, nesse momento, ocorre o processo de
reconhecimento do território e da instituição e entrevistas. Como a pesquisa será concluída em
Agosto de 2015, pretende-se apresentar os resultados parciais que o grupo produziu.

O CURRÍCULO ENTRE OS MUROS DA ESCOLA: POSSIBILIDADES DE
MOVIMENTOS

Suzana Feldens Schwertner
O presente trabalho parte de um projeto de pesquisa intitulado “O currículo em espaços escolares e
não escolares no Brasil e na Colômbia: diferentes relações com o aprender e o ensinar”, do grupo
Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq), vinculado ao Mestrado em Ensino do Centro
Universitário Univates e que tem em sua participação professores e estudantes do curso de
Psicologia. Busca investigar as especificidades curriculares em espaços escolares e não escolares e
suas relações e cruzamentos com os movimentos escolarizados e não escolarizados, tomando como
aporte teórico o pensamento de autores como Gilles Deleuze e Michel Foucault. O campo empírico
do trabalho aqui proposto investiga mais especificamente, o espaço escolar, localizado no sul do
Brasil, perguntando-se: que relações seriam possíveis mobilizar nos movimentos curriculares deste
espaço escolar? Pensamos o currículo como um discurso, produzido a partir de ideias, disciplinas,
formas de organização, normatizações, regras e interditos; mas também por meio das relações que
naquele espaço acontecem, como efeito de resistências, de outras produções possíveis. Por meio da
genealogia foucaultiana, a pesquisa se utiliza de documentos da escola (regimento da escola, agenda
de professor e aluno), além de entrevistas e observações para analisar o espaço e as relações ali
estabelecidas entre os diversos atores envolvidos. Entendemos que a escola e o processo de
escolarização não são naturais, mas construções históricas permanentemente refeitas. Identificamos
que os espaços nem sempre remetem aos movimentos que ali acontecem: ainda que a escola realize
movimentos escolarizados ao buscar uma aproximação do sujeito com um ideal previsto no
currículo há, igualmente, elementos que apontam para uma transversalidade do currículo, por meio
de experiências singulares. A participação comprometida dos atores institucionais produz uma
circulação dos saberes na construção de novas experiências curriculares no espaço escolar.
Palavras-chave: currículo; escola; genealogia.
Agência financiadora: CNPq

O ENSINO ARTÍSTICO EM PROJETOS SOCIAIS: ENTRE A IDEALIZAÇÃO E A
PRÁXIS

Cíntia Regina de Fátima
Karin Gerlach Dietz

Para a psicologia histórico-cultural, o homem é constituído pela dimensão filo e ontogenética, logo,
são as condições sociais, historicamente determinadas, que garantem o processo de humanização. É
por meio da educação que o indivíduo tem acesso à cultura acumulada e, ao apropriar-se dela,
desenvolve as características tipicamente humanas. Ao aproximar-se dos sentidos que os
educadores atribuem à sua atividade é possível conhecer o projeto político e cultural da instituição e
entender o quanto as ações educacionais podem ser um meio efetivo de (trans)formação. Esta
pesquisa objetivou apreender a percepção de educadores sobre o ensino dança e da atividade
circense em projetos sociais e, ao mesmo tempo, compreender se existem ou não aproximações
entre essas percepções tendo em vista a especificidade de cada expressão artística. Foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas com dois educadores, formados em educação física, que lecionam
dança e circo em projetos sociais, localizados, respectivamente, em Minas Gerais e São Paulo. Para
ambos, a arte pode propiciar não só a auto-valorização, mas, sobretudo, a superação das condições
sociais. Apresentam o acesso à arte como meio auto-suficiente de (trans)formação do indivíduo,
responsabilizando o educando por sua qualidade de vida. O ensino nesses projetos sociais direcionase aos modos de conceber a realidade e à conduta , sendo adotada uma concepção acrítica do
socialmente aceito. As aulas de circo revelam a construção dialógica do saber, diferente das aulas
de dança. Entretanto, ambos entrevistados sentem-se responsáveis em contribuir na formação
pessoal dos seus alunos. Concluímos que a atuação do educador requer uma construção teóricoreflexiva, pois não depende apenas de uma habilidade prática, mas também de um posicionamento
crítico em relação à sociedade para ser considerada como possibilidade de transformação. A
importância do trabalho realizado por esses educadores não deve ser desconsiderada. A vontade de
realizar uma práxis transformadora está presente, porém de maneira limitada.

O PROFESSOR (RE)ADAPTADO: UMA CONCEPÇÃO À LUZ DA TEORIA
HISTÓRICO-CULTURAL

Luciana Marques dos Santos
Sônia da Cunha Urt
Taís Francéli Krugmann

O estudo faz parte da pesquisa sobre o professor readaptado - trabalho desenvolvido no Programa
de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Grupo
de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação (GEPPE). O professor readaptado vem ocupando
outros espaços, além-sala de aula, mudando o olhar sobre o professor, outrora considerado o
detentor do conhecimento e do saber; é aquele que, por adoecimento somático ou psíquico, não
pode mais exercer seu papel de formação e precisa ser recolocado em outra função. A readaptação
funcional abre caminhos para a reflexão sobre o adoecimento, o mal-estar e a qualidade de vida
docente - problemática que tem se agravado diante da concepção neoliberal de capitalismo e de
produtividade massificante. Objetiva-se investigar, por meio da análise de entrevistas com docentes
readaptados, os sentidos que conferem a sua condição de readaptação diante do preconceito e da
violência escolar. Estuda-se a compreensão desse sujeito, com base na Teoria Histórico-Cultural.
Algumas considerações apontam que esse sujeito é identificado como aquele que representa a
“doença” do sistema educacional, resultado dos efeitos de processos de rupturas que, muitas vezes,
é reduzido aos distúrbios clínicos que causam o adoecimento. Convive com limitações laborais
devido à sua situação de afastamento da função de docência e, por isso, não está em condições de
igualdade com os demais docentes, sendo vítima de preconceito e discriminação. O readaptado
conforma-se como um sujeito que tem a imagem e a representação mobilizada pela falta de recursos
e por estar às margens das decisões políticas da educação. Enfim, apresenta-se não está inserido no
contexto social e cultural vigente, mas à beira da exclusão e do anonimato.
Palavras-chave: professor; readaptação; psicologia histórico-cultural.

O QUE PRODUZ O ADOECIMENTO DOCENTE: O PONTO DE VISTA DOS
PROFESSORES

Natália Pithon Fernandes
Rinaldo Molina
Emerson Santana
Thais de Souza Ramos
Julia Simoni Pasquini
Daniela Trindade da França

O objetivo de nosso poster é mostrar os resultados de uma pesquisa que investigou qual a
compreensão que professores possuíam acerca do atual cenário de adoecimento por que passa um
grande número de profissionais da categoria. Para tal realizamos entrevista estruturada com dezoito
professores, profissionais da rede pública do Estado de São Paulo (capital e grande São Paulo). Para
a organização e análise dos dados, utilizamos a análise do conteúdo. O referencial teórico explorou
aspectos ligados a política educacional, as condições concretas do trabalho do docente, a saúde e o
processo de adoecimento dos professores. Os dados foram organizados entorno de sete pontos
centrais: motivações que levaram à escolha da carreira docente; sentimento atual com relação ao
trabalho; distribuição da jornada de trabalho; características do cotidiano; aspectos positivos e
negativos vivenciados na sua prática docente; posicionamento do professor frente a esses aspectos
e; perspectivas de mudança de profissão. A análise revelou que os professores tem consciência
quanto aos processos que levam ao adoecimento. Para a maioria dos entrevistados a docência é uma
profissão promissora e prazerosa, porém condições como, por exemplo: a falta de material, suporte
técnico, educação familiar e interesse dos alunos; o excesso de alunos por turma; a longa jornada de
trabalho e; a cobrança social e do Estado, acabaram por afetar e desgastar profundamente seu dia a
dia conduzindo ao processo de adoecer que hoje atinge um grande número de profissionais da área.

O SUCESSO ESCOLAR A PARTIR DA PERSPECTIVA DOS PESQUISADORES
BRASILEIROS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Christiane Jacqueline Magaly Ramos
Marilene Proença Rebello de Souza

A educação brasileira, a partir dos anos de 1990, no âmbito das ações políticas para a
implementação do Estado democrático de direito, passou por um período de transformações, em
que foram estabelecidas prioridades, dentre as quais podemos destacar o acesso à escola, o combate
aos altos índices de repetência, a distorção entre idade e série e a elevação do número de alunos que
completam o Ensino Fundamental e, consequentemente, ingressam e concluem o Ensino Médio. O
país está conseguindo vencer um dos desafios do acesso à escola, pois ampliou a rede pública de
ensino em caráter nacional, embora ainda haja distorções regionais. Outro aspecto refere-se aos
Programas governamentais que vem sendo continuamente implementados nos últimos anos. Mas o
mesmo não acontece com a qualidade da escola oferecida à população. As análises de cunho
qualitativo, referentes ao conhecimento adquirido na escola, demonstram que as crianças e
adolescentes aprendem pouco sobre os conteúdos básicos do Ensino Fundamental e Médio.
Portanto, conhecer experiências educacionais bem sucedidas, do ponto de vista da aquisição do
conhecimento, passou a ser uma importante questão para a pesquisa educacional. Nesse sentido, um
dos conceitos cunhados, a partir dos anos 1990, é o de sucesso escolar, visando destacar as práticas
educacionais que superam as dificuldades encontradas no interior do sistema educacional e
produzem um ensino de qualidade. A presente pesquisa buscou investigar contribuições encontradas
na literatura educacional referente ao sucesso escolar, no que tange aos seguintes aspectos: Como
tem sido definido o sucesso escolar pelos pesquisadores na área da educação? Que fatores são
apontados por esses estudos como fundamentais para garantir tal sucesso? Como se dá o processo
escolar nesta perspectiva e qual a população alvo das pesquisas? Esta pesquisa, inicialmente,
caracteriza-se por uma revisão bibliográfica referente ao período de 1980 a 2003, período em que
esta discussão se amplia no campo educacional. Para tanto, foi realizado o levantamento de teses e
dissertações produzidas em dois programas de pós-graduação nas áreas de Psicologia e Educação,
no estado de São Paulo, sendo encontrados quinze trabalhos. O processo de análise inclui a
elaboração de uma ficha síntese que buscou responder às questões norteadoras, sob a perspectiva da
análise de conteúdo. Constatou-se que os trabalhos analisados centram sua pesquisa em somente um
nível de educação formal, o Ensino Fundamental. Percebemos também que os autores apresentam
diversos critérios ao definir o que entendem por sucesso escolar, centram-se em aspectos ligados à
permanência na escola ou à atuação do professor alfabetizador que consegue cumprir sua tarefa
didática em um ano letivo. Como fatores que promovem o sucesso, comparecem situações
intraescolares, em que o professor é destacado. A política educacional ou mesmo os aspectos ou
mecanismos de funcionamento da escola ainda são compreendidos de maneira pouco expressiva nos
trabalhos analisados. De maneira geral, os trabalhos destacam a importância dos acordos e contratos
que nortearão o trabalho pedagógico, possibilitando sucesso, pois, nessa relação, aluno e professor
devem estar intimamente vinculados, na qualidade de parceiros e co-responsáveis pelo sucesso.
Palavras-chave: sucesso escolar; ensino fundamental; alfabetização.

OLHARES AMPLIADOS: UTILIZANDO FOTOGRAFIAS, DESENHOS E HISTÓRIAS
NO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO

Juliana Soares de Jesus

Os resultados de pesquisas e estudos revelam um quadro de desvalorização da educação escolar, por
um lado e, concomitante, pelo outro, apontam o desinteresse e outros comportamentos dos
estudantes (como indisciplina, agressividade, etc.) pelas atividades escolares, resultando em
indicativos de empecilhos para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. Ao que parece, a
escola vem sendo significada pelos estudantes como espaço que oferece atividades que não
despertam sua atenção e interesse. Este estudo toma por base essa hipótese, estabelecendo como
objetivo investigar o desenvolvimento da atenção voluntária em alunos de sala de recuperação do
ensino fundamental II. Para tal, desenvolvemos uma pesquisa-intervenção junto a cerca de 30
alunos de uma escola municipal do interior de São Paulo, utilizando-se como aporte teóricometodológico a Psicologia Histórico-Cultural. Foram realizados encontros semanais em que
utilizamos apreciação e produção de fotografias bem como contação e escrita de histórias pelos
alunos. Resultados parciais revelam que as crianças tendem a prestar atenção em situações que
despertam sua curiosidade, que as desafiam, que são orientadas por um mediador, que são
inicialmente planejadas mentalmente pelos alunos e se utilizam da memória e da experiência do
outro.Nessas situações, compreendemos que os motivos que regulam a atenção à realização das
atividades propostas envolvem a reconfiguração de sentidos da escrita e leitura, novos modos de
percepção através do olhar e a formação de novos nexos através da imaginação, memória e
linguagem possibilitados pela mediação realizada pelos desenhos, histórias e fotografias.
Palavras-chave: desenvolvimento da atenção; sala de recuperação; psicologia histórico-cultural.
Financiamento do CNPq.

OS DICENTES FALAM: VISÃO HUMANISTA SOBRE A CRISE DE AUTORIDADE
DOCENTE

Henrique Romero Vasquez
Fernanda Fochi Nogueira Insfran

Este trabalho buscou entender os embates estabelecidos na relação professor-aluno a partir de
questionamentos feitos a alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro, matriculados em ensino
regular e na educação de jovens e adultos. O enfoque teórico utilizado foi o humanista, através de
uma articulação da obra do psicólogo americano Carl Rogers e do pedagogo brasileiro Paulo Freire.
A metodologia utilizada foi um questionário aberto com sete questões, distribuído durante uma aula
regular de cada grupo de alunos nas suas respectivas escolas, e o método utilizado para tratar os
dados foi a Análise de Conteúdo. Optou-se por aplicar o questionário tanto no ensino regular (ER)
quanto na educação de jovens e adultos (EJA), visando verificar se as variáveis faixa etária do aluno
e modelo de ensino podem influir ou não na aceitação da autoridade do professor e na relação entre
este e seus alunos. Observou-se, como principais resultados da pesquisa, um maior distanciamento
entre alunos de ensino regular e professores e uma melhor adequação dos alunos de educação de
jovens e adultos ao modelo tradicional de educação. Assim, partindo do olhar humanista de alguns
psicólogos e educadores, construímos um entendimento sobre a crise de autoridade docente que
vem abalando o processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: crise de autoridade docente; ensino-aprendizagem; humanismo.

OS SIGNIFICADOS DA ESCOLA PÚBLICA: PONTO DE VISTA DOS ALUNOS E
PROFESSORES

Amanda Paiva de Freitas Bruna de Castro Pontual Brotherhood
Alba Cristhiane Santana (Orientadora)

O presente trabalho apresenta um estudo sobre os significados que alunos e professores atribuem à
escola, desenvolvido em uma escola pública de ensino fundamental na cidade de Goiânia, em
Goiás. Os estudos sobre a escola pública apontam questões que envolvem relações que reproduzem
as desigualdades sociais no processo ensino-aprendizagem e que se concretizam na sala de aula. E
também discutem que o processo educacional propiciado pela escola pública se apresenta
desvinculado da vida cotidiana dos alunos, a rotina abrange tarefas burocráticas e currículos estéreis
que não tem sentido para os alunos. Nosso estudo se fundamentou em uma perspectiva crítica de
psicologia escolar e foi realizado como atividade na disciplina de estágio básico em psicologia
escolar e educacional. Participaram quinze alunos, com idade entre treze e quinze anos, e dois
professores do nono ano do ensino fundamental, os procedimentos foram: observação participativa,
entrevista semiestruturada e grupo focal. As informações coletadas foram analisadas em dois eixos:
significados sobre a escola e perspectivas para a trajetória escolar. Os significados da formação
escolar para os alunos se resumem à ideia de que para ser “alguém na vida” é preciso estudar, eles
não conseguem relacionar o estudo com sua vida cotidiana, nessa direção, a perspectiva que
apresentam para sua trajetória escolar é “terminar os estudos para ser alguém na vida”, com
interesse em ganhar dinheiro para “viver bem”, sem incluir um curso superior, pois eles não se
percebem com condições para fazer faculdade. Os professores apresentam significados que se
aproximam das percepções dos alunos, concordando que muitos não têm condições para realizar um
curso superior. Nesse cenário, entendemos que a psicologia escolar pode contribuir com a busca de
novas referências para compreender a escola a partir de um olhar ético e político, comprometendose com transformações do contexto e superando práticas adaptativas.
Palavras-chave: significados sobre a escola; escola pública; psicologia escolar crítica.

PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ACERCA DA ESCOLA COMO ESPAÇO DO
BRINCAR CRIATIVO

Sergio Paik

O presente trabalho visou investigar a percepção dos professores acerca das influências do contexto
escolar como espaço do brincar criativo dos alunos. Também se verificou a possível relação entre a
prática docente e a promoção do brincar criativo nas atividades pedagógicas, provocando o repensar
sobre novas formas de conceituar o brincar, além criar repercussões na elaboração de políticas
públicas na educação. Inicialmente, discorreu-se sobre a importância da escola como promotora de
espaços para o desenvolvimento da criança. Mais tarde, explorou-se a diferenciação conceitual entre
brincar e jogar. Depois de esclarescer a discriminação entre ambos os conceitos, houve a definição
da criatividade e sua relação com o brincar. Os participantes foram 4 docentes de uma Escola
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Município de Santo André. As entrevistas
tiveram uma duração média de vinte minutos, sendo efetuadas na escola em que os docentes que
aceitaram em participar da pesquisa trabalham. O presente trabalho utilizou-se do método
qualitativo, pois sua característica principal é o enfoque analítico, interpretativo e descritivo dos
aspectos inerentes ao âmago do fenômeno humano. Partindo dos dados obtidos e previamente
depreendidos do material pelo entrevistador, uma compreensão dos mesmos foi realizada a partir da
análise de conteúdo segundo a proposição de Bardin. A partir dos resultados, obtiveram-se quatro
categorias importantes para as professoras quando se trata da escola como espaço do brincar
criativo: a gestão escolar, cuja participação está vinculada à apropriação dos espaços e fornecimento
de recursos e possibilidades; a preparação do docente, tendo em conta a realidade dos alunos; as
finalidades pedagógicas, referentes aos objetivos da prática pedagógica; e as dificuldades ao
implementar atividades lúdicas, relacionadas aos entraves enfrentados.
Palavras-chave: brincar criativo; psicologia; educação.

PRÁTICAS DE LETRAMENTO TORNAM SIGNIFICATIVAS , QUANDO PROFESSORA
E ALUNOS DIALOGAM!

Norma Lucia Queiroz
Diva Albuquerque Maciel

O presente estudo tem como objetivo analisar o processo de apropriação da língua escrita,
especialmente, as possibilidades de uma prática docente que privilegia a leitura de textos literários e
informativos com uma turma de 24 alunos do 3º ano do ensino fundamental em uma escola pública
do DF. A análise das informações foi apoiada nos estudos de Vigotski (1998), Lajolo; Zilberman
(2001), Koch (2006), Yunes (2005) e Queiroz; Maciel (2014). Optamos pela pesquisa qualitativa,
utilizando observações participantes em sala de aula e entrevista semiestruturada com a professora
da classe. Para estimular os alunos a ler, foi criada a personagem (Betina) e os alunos passaram a
contar histórias para a personagem e os colegas, inclusive nos fins de semana em suas casas. Os
resultados apontaram que: a) houve avanços na leitura, uma vez que os alunos começaram a vencer
a resistência para folhear os livros na biblioteca e na classe e tentaram lê-los; b) na avaliação do
nível de leitura mensal, a escolha do texto era feita pelos alunos e só eram avaliados os que queriam
ler para o grupo; c) dois meses depois (roda de leitura), alguns alunos participaram
espontaneamente da primeira roda de leitura proposta pela professora; d) o reconto dos textos – um
dia por semana. Os alunos, além de recontar, passaram a comentar os textos lidos e ouvidos; e) após
três meses, o interesse dos alunos pela leitura era maior visivelmente e já viam como parte da
rotina; f) em uma das atividades de leitura em classe, Betina (personagem) estava no grupo de
Rodrigo. Ele, que inicialmente não sabia ler, manifestou com confiança: “professora, agora consigo
ler. Estou lendo para a Betina, aprender”; g) os quatro alunos que apresentavam, no início do ano,
mais dificuldades, tiveram inúmeras oportunidades de desenvolver atividades com aqueles que
tinham mais habilidade, bem como todos já liam com o nível esperado para uma classe de 3º ano do
ensino fundamental no final de outubro. Concluímos que a experiência, a prática docente com
traços de compromissos com a aprendizagem dos alunos, crenças orientadas para objetivos da
professora, valorização dos alunos e aceitação da proposta pelos alunos parece ter funcionado nesta
classe como elementos essenciais para produzir a aprendizagem dos alunos e sucesso da professora.
Palavras-chave: leitura diária; prática pedagógica orientada; participação dos alunos.

PRÁTICAS EDUCACIONAIS: LIBERDADE E AUTONOMIA COMO EIXOS
PROBLEMATIZADORES

Marcela Peters Cremasco Gonçalves
Adriana Marcondes Machado

As escolas, organizações oficialmente responsabilizadas pelo processo educacional dos indivíduos,
se constituem no interior de nossa sociedade, atravessadas pelas correlações de força e pelos
dispositivos de poder vigentes e, portanto, são marcadas pelas desigualdades que a compõem.
Perante esgotamentos relativos ao processo de escolarização intensificam-se diversas propostas
educacionais, desde transformações no interior das escolas – curricular, estrutural, salarial,
profissional, etc. – a práticas que prescindem da escola, atribuindo a responsabilidade pela educação
e transmissão de conhecimento às crianças a outras instituições, grupos ou às próprias famílias. A
partir da noção de governamentalidade, forjada por Foucault, e de contribuições do pensamento de
Espinosa, esta apresentação tem por objetivo colocar em análise as noções de liberdade e autonomia
– presentes em distintas propostas educacionais – desvelando como o uso destes termos pode
sustentar práticas pedagógicas que não rompem com o governamento assujeitador nem com a
produção de desigualdades. A escola tradicional e as práticas tomadas como alternativas se
constituem como efeitos de lutas, ambos apontando para múltiplas direções e podendo resultar tanto
na potencialização da existência como no assujeitamento da vida. Ao se instituírem, estas práticas
criam formas e discursos próprios e corremos o risco de acreditar que uma única forma, por si só,
poderia dar conta da experiência humana, dos processos de diferenciação e subjetivação, dos
processos educacionais. Ao acreditarmos na existência da forma verdadeira desconsideramos a
multiplicidade que as práticas carregam e as problemáticas às quais elas remetem. Na presente
apresentação pretende-se afirmar: não há forma que, em si mesma e desarticulada da ação política,
garanta emancipação ou libertação; portanto, qualquer que seja a maneira escolhida na efetuação de
práticas educacionais, torna-se necessário problematizar sua fundamentação – pois os conceitos
carregam consigo a significação das experiências políticas que os geraram – e, sobretudo, analisar
seus efeitos.
Palavras-chave: práticas educacionais; liberdade; autonomia; governamentalidade.
Agência financiadora: CNPq

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM E PRÁTICA DOCENTE NO PARÁ - ESTUDOS
PRELIMINARES

Larissa Rodrigues Rosa

O processo ensino aprendizagem perpassa por inúmeros elementos e relações que atravessam a
constituição cognitiva, afetiva e social do aluno em seu meio, como a metodologia construída a
partir de um plano pedagógico ou as relações interpessoais as quais esse indivíduo mantém.
Entretanto, para que a aprendizagem ocorra é fundamental além da presença atuante do aluno em
seu processo, o suporte e a mediação do educador. “[...] torna-se essencial que o professor
compreenda adequadamente esse processo, entendendo o seu papel como facilitador da
aprendizagem de seus alunos [...]” (SANTOS, 2001, p. 72). Portanto, a prática docente associada ao
processo ensino aprendizagem é imprescindível para a formação do aluno, visando propiciar bases
consistentes para a formação crítica do mesmo e para prepará-lo para atuar no mercado de trabalho.
O presente estudo objetivou conhecer o que pensam e o que sabem docentes de escolas públicas e
particulares de Belém do Pará acerca dos fenômenos da aprendizagem e da educação. Realizou-se
pesquisa empírico descritiva, com aplicação de um roteiro semi dirigido de entrevista em 6
professores, sendo, 2 do ensino fundamental, 2 do médio e 2 do superior. Em cada nível 1 professor
lecionava na rede particular e outro na pública. As entrevistas foram realizadas no local de trabalho
dos participantes, no horário de intervalo. Concluiu-se que, a maioria dos profissionais possui uma
compreensão abrangente do processo ensino aprendizagem, que transcende o contexto sala de aula,
desconsiderando a perspectiva escolar como única forma de aprender, e que atualmente estes
reconhecem a importância: da família, da relação aluno-professor, do uso de metodologias
pedagógicas diversificadas e de políticas educacionais que possibilitem a reflexão crítica nos
contextos escolares. Entretanto, quanto à contribuição da Psicologia a este processo os participantes
revelaram pouco conhecimento acerca de uma atuação que considere o contexto sociocultural
escolar do aluno.
Palavras-chave: processo ensino aprendizagem; prática docente; psicologia escolar.

PRODUÇÃO CIENTIFICA: ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA PSICOLOGIA
ESCOLAR E EDUCACIONAL

Francisco de Assis Furtado

A produção científica é uma modalidade de pesquisa que permite aos especialistas de uma
determinada área ou subárea do conhecimento científico analisar o desenvolvimento e o avanço
científico. Com base em objetivos meta-científico o presente estudo objetivou analisar amplitude
vocabular dos titulos dos artigos; a estrutura frasal; sexo; autoria e co-autoria; delineamento da
pesquisa e o tipo de análise de dados.Método: Documentos: Revista científica publicada pela
associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Das seções que compreender a revista o
artigo foi objeto de estudo. Os Resultados revelam que a amplitude vocabular de maior
porcentagem foi de 12% e a menor 6%. Aestrutura frasal predominante foi a declarativa. com
relação a sexo do autor a supremacia foi feminina com 73%. no que diz respeito a autoria
preponderou publicação individual com 59%. a co-autoria prevaleceu publicação do sexo feminino
com 54%. O delineamento de pesquisa de maior porcentagem foi a descritiva com 30% e o tipo de
analise de dados mais usada foi a quantitativa com 322%. Conclusão. Embora os dados revelam
avanço, a de se melhorar no tipo de delineamento e no tratamento do dados.

PSICANALISE E EDUCAÇÃO: APOSTA NO SUJEITO

Joyce de Paula e Silva
Claudio Ramos Peixoto

A partir da parceria entre a secretaria municipal de Mendes e do grupo de pesquisa Medicalização
do Processo Ensino Aprendizagem: construindo alternativas, do curso de graduação de psicologia
da USS, iniciou-se um trabalho em escola na periferia do município em 2014 ainda em andamento.
Foi solicitada nossa intervenção para auxiliar a equipe escolar na possível solução de problemas
como: violência, dificuldades de aprendizagem, limites de parceria entre família e escola,
impossibilidades de articulação da proposta pedagógica com a prática docente. Entende-se que a
escolarização das crianças está relacionada à integração entre os profissionais da escola, os
familiares, as crianças/adolescentes e outros setores envolvidos no desenvolvimento biopsicossocial
dos alunos – Conselho tutelar, Sistema Básico de Saúde, Rede de Saúde Mental, Serviço de
Assistência Social, Poder Judiciário e Secretaria Municipal de Educação. Educar é criar espaços de
produção coletiva de um saber a ser compartilhado. Se o saber se constrói a partir das desavenças
ou cortes resultantes das trocas entre pessoas, a escola deve ser o lugar em que a relação entre
educadores, famílias e alunos seja o elemento de sustentação dos planos e práticas educativas. Não
é isto que se percebe na realidade brasileira das redes publicas de ensino. Cada vez mais escolas
mostram-se fragilizadas com as dificuldades em lidar com problemas do contexto escolar. Seriam
estes somente referentes às questões inerentes à escola? A cultura pós-moderna nos convoca a
responder de um lugar com soluções precisas e eficazes sobre os sintomas que apresentamos e
somos. Esse sistema se apoia no individualismo como condição reconhecível pelo modo de vida
capitalista, responsabilizando o indivíduo pelo seu sucesso ou fracasso. Busca-se junto a isso
especialistas externos à escola que possam responder tecnicamente a esta demanda de “cura de um
comportamento inadequado”, aprisionando o sujeito a uma categoria social. A grande preocupação
em relação à possibilidade em avançar nos obstáculos que a escola apresenta é a de que os
profissionais ao responderem a essas demandas contribuam para a não construção de estratégias de
intervenção dentro do próprio contexto da escola. Os sujeitos tendem a não se responsabilizarem
pelos próprios sintomas, não se apropriarem das suas questões e são por isso despotencializados em
suas ações. A escuta do sujeito a partir da psicanálise nos permite apostar nessa condição de
potência de trabalho, do próprio sujeito e suas interfaces com o social.
Palavras-chave: escolarização; psicanálise; sujeito.

PSICOLOGIA E PÓS-MODERNIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL PARA A ANÁLISE CRÍTICA DA ESQUIZONÁLISE

Amanda Biasi Callegari

Este trabalho decorre dos estudos iniciais relativos ao tema de pesquisa de mestrado em andamento,
vinculado ao programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá.
Propõe-se, aqui, apresentar parte do estudo referente aos pressupostos da esquizoanálise, almejando
realizar uma análise crítica introdutória. Entende-se o termo “crítico” como a busca pelos
fundamentos históricos e sociais que deram origem ao fenômeno em questão para que seja possível
compreender a sua natureza mais profunda. A esquizoanálise é um constructo teórico-filosófico
desenvolvido pelos autores franceses Gilles Deleuze (1925-1995) e Felix Guattari (1930-1992),
cujos fundamentos se inscrevem naquilo que se convencionou chamar “pós-modernidade”. Esta
teoria tem sido amplamente utilizada e assimilada nas ciências sociais em geral e também na
Psicologia, em especial na área clínica e da saúde, embora já existam algumas incursões nas teorias
da educação. Serão delineados, assim, alguns dos pressupostos gerais desta teoria buscando
entender em que medida este conjunto teórico-filosófico contribui ou não para a compreensão da
consciência humana e de seus processos subjetivos, que é o objeto de estudo da psicologia. Para
tanto, serão utilizadas a Teoria Histórico-Cultural da Escola de Vigotski e o método materialista
histórico-dialético como chave heurística para a análise, abordando os seguintes tópicos: 1) A
problemática da Pós-modernidade, divididos em: 1.1) o surgimento da pós-modernidade e seus
pressupostos gerais; 1.2) a suposta contraposição “Modernidade X Pós-modernidade” e suas
implicações para a compreensão do ser social e da realidade; 2) A análise dos pressupostos gerais
da esquizoanálise, divididos em: 2.1) O pós-modernismo de oposição e os limites de se tomar a
esquizoanálise como uma teoria crítica; 2.2) A negação da existência das classes sociais; 2.3) A
proposição da consciência humana “partida” e da realidade essencialmente caótica. Por fim,
considera-se que a relevância deste trabalho está em contribuir para a compreensão das bases em
que se assentam a esquizoanálise de modo a entender em que medida as proposições deste
constructo teórico leva-nos a avançar e/ou retroceder na compreensão da consciência humana e seus
processos subjetivos, bem como na legitimação de uma teoria que sustente uma práxis realmente
emancipadora e revolucionária em psicologia.

PSICOLOGIA ESCOLAR E PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO: A VOZ DE ALUNOS E
PROFESSORES

Alba Cristhiane Santana
Amanda Paiva de Freitas
Bruna de Castro Pontual Brotherhood

Este trabalho apresenta uma pesquisa que teve como objetivo investigar os significados que alunos
e professores atribuem à escola e aos estudos. As pesquisas na área educacional discutem que o
processo educativo propiciado pela escola pública muitas vezes se apresenta desvinculado da vida
cotidiana dos sujeitos, a rotina abrange tarefas burocráticas e currículos que não tem sentido para os
alunos. E estudos na área da Psicologia Escolar apontam que na escola pública são desenvolvidas
relações que reproduzem as desigualdades sociais e marcam a vida de todos os envolvidos. Nesse
cenário desenvolvemos um estudo fundamentado na perspectiva histórico-cultural e em uma
concepção crítica de Psicologia Escolar. O contexto da pesquisa foi uma escola pública do estado de
Goiás, situada em Goiânia. Participaram trinta alunos do nono ano do ensino fundamental, com
idade entre treze e quinze anos, e dois professores. Os procedimentos de pesquisa foram:
observação participativa das aulas, entrevista semiestruturada com os professores e grupo focal com
os alunos. A análise consistiu num processo construtivo-interpretativo desenvolvido em unidades de
significação e que resultou na elaboração de dois eixos interpretativos: a) significados atribuídos
pelos alunos à escola e aos seus estudos; e b) significados atribuídos pelos professores à escola e
aos seus alunos. Os resultados demonstraram que os significados produzidos por alunos e
professores orientam suas ações no processo ensino-aprendizagem e sugerem a presença de crenças
que desvalorizam o papel da escola no desenvolvimento do sujeito. Os significados que os
participantes atribuíram aos estudos se orientam por uma perspectiva capitalista em que o valor do
estudo é relacionado às oportunidades que gera no mercado de trabalho. O estudo evidenciou que a
Psicologia Escolar pode contribuir com reflexões sobre os significados que orientam a ação de
alunos e professores, comprometendo-se de forma ética e política com a qualidade da escola
pública.

QUAIS AS FUNÇÕES DA ESCOLA? IMAGENS DE ESTUDANTES CONCLUINTES DO
ENSINO MÉDIO

Suzana Feldens Schwertner
Este trabalho, proposto a partir do projeto de pesquisa “A escola e as novas configurações da
contemporaneidade: a voz de estudantes concluintes do Ensino Médio e Fundamental”, em parceria
com o Mestrado em Ensino da Univates (Lajeado/RS), tem como objetivo central discutir as
configurações da instituição escolar na atualidade. Em especial, investigar, na ótica de um grupo de
estudantes concluintes do Ensino Médio, o lugar ocupado pela escola e suas funções. Cientes da
importância de se pensar a instituição escolar do ponto de vista dos estudos pós-estruturalistas em
Educação e da necessidade de compreender as vozes de atores importantes da cena educacional,
vislumbramos a escuta e o espaço de produção dos alunos em meio a uma escola contemporânea
que vem sendo chamada, cada vez mais, a cumprir diferentes funções que até pouco tempo não
faziam parte de seu modus operandi. A proposta metodológica foi configurada a partir de grupos
focais com estudantes de terceiros anos de uma escola pública do Vale do Taquari (RS), durante
quatro encontros. Durante este processo, foram convocados a produzir registros fotográficos que
respondessem à pergunta: quais as funções da escola hoje? Ao fazer emergir visibilidades e
possibilidades enunciativas por meio da análise de discurso foucaultiana, entendemos a importância
do espaço da escola e dos colegas no processo de aprender. Os livros, materiais característicos da
aprendizagem formal, sejam eles os didáticos ou de literatura, bem como referências à leitura
aparecem com destaque nas imagens. Espaços como quadras de esporte, corredores e paredes (e os
cartazes da escola) também são destacados nas fotografias como ambientes que remetem a pensar
no processo ensino-aprendizagem e nas escolhas futuras. A pesquisa, que segue em andamento,
busca contribuir para ampliar a discussão sobre as funções da escola básica na atualidade e sua
importância para estudantes, trazendo-os para o centro da conversa.
Palavras-chave: escola; imagens; ensino médio.
Agência financiadora: CNPq

RELAÇÕES ENTRE ABORDAGENS À APRENDIZAGEM E AUTOEFICÁCIA PARA
FORMAÇÃO SUPERIOR

Adriane Martins Soares Pelissoni
Soely Aparecida Jorge Polydoro
Eduarla Resende Videira Emílio

O conceito de abordagens à aprendizagem caracteriza os aspectos motivacionais e cognitivos dos
estudantes frente às suas tarefas acadêmicas, identificando duas formas gerais de abordar a
aprendizagem: a superficial e a profunda. A autoeficácia para a formação superior remete às crenças
do estudante em sua capacidade de aprender e executar cursos de ações requeridos para produzir
certas realizações referentes aos aspectos que compõem as experiências no ensino superior. Com o
objetivo de verificar as relações entre esses construtos, realizou-se esta pesquisa com 443 sujeitos,
de uma instituição pública, com idade média de 21,2 anos, sendo 65% do sexo feminino. Foram
utilizados dois instrumentos para a coleta de dados: Inventário de Enfoques de Aprendizagem e a
Escala de Autoeficácia para a Formação Superior. Os dados foram submetidos a cálculos de
correlação bivariada de Pearson por meio do programa SPSS versão 17. Observou-se uma relação
estatisticamente significativa, moderada e positiva entre abordagem profunda e autoeficácia
acadêmica; abordagem profunda e autoeficácia na regulação da formação; abordagem profunda e
autoeficácia em ações proativas. Também se constatou uma relação significativa, fraca e positiva
entre abordagem profunda e autoeficácia na interação social; abordagem profunda e autoeficácia na
gestão acadêmica. Por fim, as associações entre a abordagem superficial e as dimensões da
autoeficácia para formação superior mostraram-se todas estatisticamente significativas, fracas e
negativas. Assim, estudantes que apresentam uma motivação intrínseca à tarefa e enfrentam as
tarefas de aprendizagem de uma forma qualitativamente mais profunda, também demonstram maior
confiança percebida na capacidade de aprender, de autorregular suas ações no processo de
formação, de relacionar-se com colegas e professores com fins acadêmicos, de aproveitar as
oportunidades de formação e de gerir suas atividades. Considerando que os fundamentos teóricos
indicam a reciprocidade entre os construtos, faz-se relevante a proposição de ações intencionais de
seus fortalecimentos pelas instituições de educação superior.

RELAÇÕES ENTRE DESEMPENHO ESCOLAR, PARTICIPAÇÃO NAS PROPOSTAS DE
EDUCAÇÃO INTEGRAL E IDEB

Marjorie Cristina Rocha da Silva
Marisa Irene Siqueira Castanho
Tarcisio Tito Salgado
Ygor Alexsander Patti
Karina Nunes Bezerra

As políticas públicas se deparam com o desafio de construir propostas que garantam melhorias na
formação e desempenho escolar dos alunos. Os instrumentos de avaliação e pesquisa em conjunto
com o arcabouço da Psicologia Educacional podem ser ferramentas necessárias para a construção e
o desempenho das ações em educação integral. Buscou-se identificar percepções de professores da
educação formal sobre o desempenho escolar dos alunos participantes dos projetos de educação
integral existentes na escola, bem como relacionar tais percepções ao Índice de Desempenho de
Educação Básica (IDEB). Foram analisadas as respostas de 5 professoras de Ensino Fundamental de
cinco Escolas Municipais da cidade de Osasco a um Roteiro Semiestruturado para entrevista e
questionários sociodemográficos; e avaliados os resultados do IDEB das escolas estudadas de 2005
a 2013. Após o consentimento livre e informado, foram gravadas e transcritas as entrevistas
realizadas. A análise se deu por um processo de articulação de conteúdos semelhantes,
complementares ou contraditórios mais significativos dos participantes. Empenho e rendimento
escolar dos alunos participantes dos projetos de educação integral existentes na escola: as respostas
evidenciaram melhorias na motivação, interesses, atitudes, autoestima e disciplina. Quando
enfatizado o desempenho escolar, foram citadas melhorias na leitura e coordenação motora, e
aumento da nota e dedicação às tarefas também por receio de perder as oficinas. Foram apontados
avanços na satisfação escolar e socialização com professores e colegas. Uma professora destacou a
interdisciplinaridade, pois temas em sala são reforçados em ao menos uma oficina. IDEB:
observou-se que houve um aumento nos índices de 2011 para 2013, que variou de 0,1 a 0,5 pontos
na escala, porém ainda mantendo-se abaixo das metas projetadas. Duas escolas não tiveram média
em 2013 porque não participaram ou não atenderam aos requisitos necessários para ter o
desempenho calculado. Esses resultados merecem aprofundamento dada a relevância da
participação do professor.
Palavras-chave: avaliação educacional; políticas públicas; formação.

REVISÃO DAS PESQUISAS EM PSICOLOGIA QUE UTILIZAM APORTE TEÓRICOMETODOLÓGICO DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Luana Maria de Oliveira
Vera Trevisan
Apresentam-se os resultados de uma pesquisa bibliográfica intitulada: “O método utilizado nas
pesquisas que adotam a perspectiva da Psicologia Histórico-cultural: uma revisão crítica das
produções”, em que se objetivou analisar como as pesquisas no campo da Psicologia, que tomam
como base a teoria histórico-cultural, têm se apropriado e utilizado o método materialista históricodialético, tal como proposto por Vigotski. Para o autor, a busca pelo método se configura como uma
das questões mais importantes, na abordagem Histórico-Cultural, visto ser ela quem norteia a
pesquisa do início ao fim, formando uma unidade indissociável com a teoria. Ao assumir o
materialismo dialético Vigotski buscava construir um método que explicasse o homem em sua
totalidade, na medida em que seria possível abarcar as contradições como constituintes de um
determinado fenômeno. Foram utilizados como dados os resumos de 47 artigos dos anos de 2008 a
2012, da área da Psicologia, acessados na base de dados BVS-psi. Os descritores utilizados para a
busca foram: Método dialético; Materialismo dialético; Vigotski e Psicologia Histórico-Cultural. As
informações encontradas foram organizadas em tabelas para a realização de análises a partir das
categorias definidas à priori: objetivo, unidade de análise, objeto de investigação, natureza da
pesquisa, método, procedimento, resultados e conclusão. Os resultados apontam que o número de
pesquisas que declaram utilizar o método materialista histórico-dialético tem aumentado durante os
anos, além de revelar que a Psicologia Histórico-Cultural tem lastro para subsidiar trabalhos
empíricos e teóricos de distintas áreas da psicologia, embora a Psicologia escolar e educacional seja
a qual mais utiliza e contribui para o desenvolvimento deste método. Foi possível perceber que a
maioria dos estudos têm utilizado os pressupostos da teoria de forma coerente ao produzir
conhecimentos que possibilitem ao pesquisador a um só tempo colocar o fenômeno em movimento
e abordá-lo em sua totalidade.
Palavras-chave: método dialético; psicologia histórico-cultural; Vigotski.
Financiamento CNPq.

RPG NA ESCOLA: EFEITOS DOS ROLE-PLAYING GAMES NA SALA DE AULA

Matheus de Oliveira Sales

Apresentamos os resultados de uma aventura de pesquisa quase-experimental fruto do Mestrado em
Psicologia Cognitiva da UFPE, concluído no primeiro semestre do ano de 2013. Investigamos como
RPGs (Role-Playing Games – jogos de interpretação de personagens), adaptados para uso
pedagógico, influenciam os processos de aprendizagem de um componente curricular de Ensino
Médio na disciplina de História. Argumentamos que jogos podem ser usados efetivamente como
ferramenta pedagógica e indicamos, como uma alternativa viável o RPG adaptado ao contexto de
sala de aula, por suas capacidade motivadora e capacidade de simulação. A literatura descreve o
RPG como prática engajante e que estimula a pesquisa temática, porém os resultados empíricos
sobre sua influência pedagógica são ainda insipientes. Reconhecida a complexidade do fenômeno
“aprendizagem”, recortamo-lo em conceitos mais simples: “motivação para aprender” e
“capacidade de assimilação de conteúdo”. Participaram 3 turmas de estudantes (n = 55) e uma
professora do 2º ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública do município do Paulista,
Pernambuco. Os alunos foram divididos entre um Grupo de Referência e dois grupos que
participaram das aulas-jogo (“Grupos de Jogo”) ministradas pela professora com auxílio do
pesquisador. Os alunos foram submetidos a pré e pós testes compostos por uma escala de motivação
para aprender específica para sua faixa etária, assim como por um teste de conhecimentos baseado
no conteúdo letivo selecionado. Os encontros foram videografados e terminada a intervenção os
participantes dos Grupos de Jogo foram entrevistados coletivamente. Analisados quantitativamente
os dados revelaram serem as aulas-jogo tão eficazes quanto aulas usuais. Porém, qualitativamente
indicaram que os alunos que participaram da aula com RPG tiveram facilitada sua inserção no
campo semiótico das questões, na forma de aprendizagem horizontal - especialmente quando os
conteúdos surgiram contextualizados como parte de um desafio a ser superado no jogo.
Palavras-chave: rpg; role-playing games; escola; aprendizagem; motivação.

SAÚDE MENTAL DOS PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Eliezer Grillo Barbosa

Os Transtornos Mentais associados à atividade laboral têm gerado prejuízos representativos à saúde
e nos diversos aspectos da vida do trabalhador, assim como à organização, por refletir em
absenteísmo, presenteísmo, queda de produtividade e diminuição dos lucros. Esta pesquisa se
propõe investigar a relação entre saúde mental e trabalho de professores(as) da educação especial
nas escolas de Campo Grande/MS. Será utilizado o método diagnóstico-epidemiológico, de corte
transversal. De uma população de N=50 pessoas escolhidas via amostragem aleatória simples.
Serão utilizados os seguintes instrumentos: Questionário Sócio-Demográfico-Ocupacional (QSDO),
Inventário Sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA), composto por 4 escalas: (a) Escala de
Avaliação de Contexto de Trabalho (EACT), Escala de Avaliação de Custo Humano do Trabalho
(EACHT), Escala de Avaliação de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EAPST), Escala de Avaliação
de Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT). Análise estatística – Os dados obtidos serão
analisados estatisticamente, utilizando o software SPSS 17ª versão. A relação da frequência dos
“sintomas” (em cada instrumento) entre si serão testadas por meio do teste T Student. A relação
entre esses sintomas e os dados sócio-demográficos serão analisados por meio de estatística
descritiva simples. Para o teste do modelo de relação entre os instrumentos será realizado o
coeficiente de correlação de Pearson e análise de regressão linear. Os testes terão como critério de
significância um percentual de 5%. Resultados Esperados - Caracterizar o perfil sócio-demográficoocupacional da amostra, estimar a prevalência dos Transtornos Mentais Comuns na amostra,
descrever o contexto de trabalho e correlacionar os resultados dos quatro componentes do
inventário acima citado.
Palavras-chave: saúde mental; trabalho; professores; educação especial.

SELF-ESTEEM AMONG RURAL STUDENT POPULATION

Jaw Akande
ModupeAdewuyi
Aka Titilola

The purpose of the study was to compare responses of Zambian undergraduates using the Personal
and Academic Self-Concept Inventory to previously reported findings with similar groups of
Nigerian and South African. A total of 270 males and females between the ages of 20 and 21 were
surveyed. Results indicated that Zambian participants reported significantly higher scores which
varied according to the area of self-esteem under investigation. More specifically, the Zambians and
the Nigerians seemed to have relatively higher opinions of their physical appearance than did the
other nations. The result was further analyzed for mean differences according to the Country by
Gender differences and by correlations with other cultural dimensions. However, the expected
gender differences did not generalize across cultures. It was argued that consideration of the effect
of dialectical thinking will help people understand cross-cultural response differences. What selfesteem is, and what it is not, within the context of evaluation and measures in the school context,
hangs as the mythical albatross around the neck of scientific research.

THE ISPA/SSSP INTERNATIONAL SCHOOL PSYCHOLOGY RESEARCH INITIATIVE

Elizabeth Jane Doll

The International School Psychology Research Initiative is an annual research funding competition
that is sponsored by the International School Psychology Association (ISPA) and the Society for the
Study of School Psychology (SSSP), and funded by SSSP. Researchers can apply for up to $10,000
(US) of funding if they are a resident of a country other than the United States; have their primary
professional affiliation with school/educational psychology; and are affiliated with a non-profit
organization, schools, or institution of higher education. The purpose of this session will be to
explain the research initiative to potential applicants who may be attending the ISPA conference.
Specific information will be provided about: The Request for Proposals for the October 2015
competition. Researcher eligibility. The format required for proposals. The criteria used to review
and rank the proposals. How project funds can be used. Frequently asked questions about the
competition. Hallmarks of a strong proposal (and common weaknesses to avoid). The presenters for
this session will be the current chair and a former member of the International Initiatives
Committee. In the past two years, a total of 11 proposals have been received for the International
School Psychology Research Initiative, including proposals from nine different nations. Two
proposals have been funded, at a rate of $10,000 for each proposal. Successful applicants are
expected to acknowledge funding by the ISPA/SSSP International School Psychology Research
Initiative in all publications or presentations of the research supported by the grant. They are
encouraged to publish the research results in the Journal of School Psychology, or International
Journal of School & Educational Psychology, World Go Round, orCommunique and to present at
an annual ISPA conference.
Keywords: funding research.

TRABALHO DO (C) ENTE: A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE EM CONTEXTOS
DE VIOLÊNCIA ESCOLAR

Taís Francéli Krugmann
Sônia da Cunha Urt
Luciana Marques dos Santos

Este estudo integra a pesquisa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, sobre a constituição da subjetividade
docente dentro do cenário contemporâneo da violência escolar. O exercício da presente pesquisa
visa analisar o fenômeno histórico e social da violência dirigida ao docente, no contexto
educacional das escolas da Rede Pública de Ensino de Campo Grande/MS. Elegeu-se, como base de
estudos e análise, os aportes teóricos da Psicologia Histórico-Cultural, de Vygotsky, a fim de
apreender as formas como os conceitos de sentido e significado constituem a subjetividade do
professor, a partir de vivências em contextos de violência escolar. Compreendendo a violência em
sua significação como um termo complexo e polissêmico, a pesquisa propõe-se à verificação, ao
estudo e à investigação da problemática, em suas variadas manifestações - físicas, verbais,
psicológicas e simbólicas -, vivenciadas pelos educadores em suas atividades profissionais, e
também as formas de auxílio, tratamento e reintegração ao trabalho, prestadas pelos órgãos
competentes. Por meio da análise de entrevistas realizadas com professores que se encontram
readaptados, ou seja, afastados de suas funções de docência devido a vivências inadequadas em seu
ambiente de trabalho que, por sua vez, desencadearam quadros graves, debilitantes e que
impossibilitam a retomada à sala de aula, busca-se o desvelamento da problemática sob a
perspectiva e a dialética docente. O trabalho certamente não corresponde à realidade de todas as
escolas e de todos os professores, mas revela e denuncia a crise e o caos instalado no sistema
educacional de muitas escolas brasileiras e, principalmente, no contexto histórico-cultural
contemporâneo constituinte da subjetividade de muitos docentes.
Palavras-chave: subjetividade docente; psicologia histórico-cultural; violência escolar; readaptação
funcional.

UTILIZANDO FOTOGRAFIAS, DESENHOS E HISTÓRIAS NO DESENVOLVIMENTO
DA ATENÇÃO

Juliana Soares de Jesus

Os resultados de pesquisas e estudos revelam um quadro de desvalorização da educação escolar, por
um lado e, concomitante, pelo outro, apontam o desinteresse e outros comportamentos dos
estudantes (como indisciplina, agressividade, etc.) pelas atividades escolares, resultando em
indicativos de empecilhos para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. Ao que parece, a
escola vem sendo significada pelos estudantes como espaço que oferece atividades que não
despertam sua atenção e interesse. Este estudo toma por base essa hipótese, estabelecendo como
objetivo investigar o desenvolvimento da atenção voluntária em alunos de sala de recuperação do
ensino fundamental II. Para tal, desenvolvemos uma pesquisa-intervenção junto a cerca de 30
alunos de uma escola municipal do interior de São Paulo, utilizando-se como aporte teóricometodológico a Psicologia Histórico-Cultural. Foram realizados encontros semanais em que
utilizamos apreciação e produção de fotografias bem como contação e escrita de histórias pelos
alunos. Resultados parciais revelam que as crianças tendem a prestar atenção em situações que
despertam sua curiosidade, que as desafiam, que são orientadas por um mediador, que são
inicialmente planejadas mentalmente pelos alunos e se utilizam da memória e da experiência do
outro. Nessas situações, compreendemos que os motivos que regulam a atenção à realização das
atividades propostas envolvem a reconfiguração de sentidos da escrita e leitura, novos modos de
percepção através do olhar e a formação de novos nexos através da imaginação, memória e
linguagem possibilitados pela mediação realizada pelos desenhos, histórias e fotografias. Essa
pesquisa de mestrado foi realizada com o financiamento do CNPq.
Palavras-chave: desenvolvimento da atenção; sala de recuperação; psicologia histórico-cultural.

UTILIZANDO UM SOFTWARE EDUCATIVO PARA ENSINAR O VERBO SER EM
LÍNGUA ESPANHOLA

Rosana Valinas Llausas
Melania Moroz

A Lei 11.161 de 2005 formaliza o ensino de espanhol. Considera-se que a Análise do
Comportamento, tendo por base o modelo de equivalência de estímulos, pode contribuir com
sugestões valiosas. O presente trabalho teve como objetivo ensinar leitura e escrita manuscrita do
verbo ser no presente do modo indicativo, com o pronome pessoal correspondente, em língua
espanhola por seis alunos brasileiros do Ensino Médio, utilizando software educativo. O
procedimento foi dividido em três etapas: 1) avaliação do conhecimento sobre o verbo ser; 2)
ensino; 3) teste de leitura, tradução oral para o português e escrita manuscrita do verbo ser ditado
em espanhol. Os resultados indicaram que o procedimento de ensino foi eficaz, pois os participantes
não só melhoraram o desempenho em todas as relações avaliadas, mas também apresentaram o
nível de desempenho desejado (> ou = a 80% de acertos) ou dele se aproximaram na quase
totalidade das relações testadas.

VIOLÊNCIA E ESCOLA: REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO

Flaviany Ribeiro da Silva
Rosane de Albuquerque Costa

O objetivo desta pesquisa consiste em compreender de que forma e em que medida os psicólogos
que atuam em escolas privadas no município de Nova Iguaçu/RJ, compreendem a violência escolar
e desenvolvem ações de prevenção e enfrentamento a violência neste espaço. O interesse por esta
temática deriva do fato de que se por um lado as questões referentes a escola e a violência são
discutidas de forma abundante pelo debate público, por outro os estudos e pesquisas sobre violência
e escola ainda são incipientes no Brasil, em especial sobre a atuação de psicólogos na prevenção e
enfrentamento a violência em escolas. A opção pelo recorte socioespacial de um município que
compõem a Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro não se deve apenas pela sua
classificação como área periférica, marginal e estigmatizada, mas também pelo fato de que esta
região estaria em processo constante de transformação e construção. A metodologia utilizada
consiste em um estudo exploratório utilizando método de investigação qualitativa. Os psicólogos
escolares foram convidados a participar de uma entrevista semiestruturada, realizada
individualmente, fora do espaço de trabalho, nos locais e horários que lhes fossem mais
convenientes. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. A trajetória da análise seguiu
as seguintes etapas: (a) pré-análise (leitura flutuante das entrevistas, buscando mapear os sentidos
atribuídos pelos sujeitos para as perguntas realizadas); (b) análise dos sentidos expressos e latentes
(com a finalidade de identificarmos “núcleos de sentidos”, ou seja, eixos em torno dos quais as
ideias poderão gravitar); (c) elaboração de temáticas que sintetizem as falas acerca do objeto de
estudo e (d) análise final (discussão das temáticas à luz do quadro teórico). Apesar das análises
ainda incipientes, talvez seja possível apontar que a atuação do psicólogo na prevenção e
enfrentamento à violência em instituições escolares possa ser elemento interessante para incitar
problematizações coletivas e intervenções no campo escolar.

VIVÊNCIA DO ERRO POR ALUNOS NA ESCOLA: UMA ANÁLISE DA PERSPECTIVA
HISTÓRICO-CULTURAL

Luciana Miyuki Takara
A pesquisa intitulada “Vivência do erro por alunos na escola: uma análise da perspectiva históricocultural”, vinculada ao Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Psicologia como Profissão e
Ciência da PUC Campinas, visa compreender e analisar os sentidos atribuídos aos erros cometidos
no processo de ensino-aprendizagem, da perspectiva de alunos do 4º e 5º ano do ciclo I do ensino
fundamental. O lócus é uma escola estadual de Ensino Fundamental I e II da rede pública de ensino,
localizada em uma cidade do interior de São Paulo. Assume-se os pressupostos teóricometodológicos da Psicologia Histórico-cultural, sobretudo os de Vigotski e seus leitores. Desta
perspectiva, sujeito e meio se constituem em um movimento dialético permanente em que um
influencia e constitui o outro. Ao considerarmos que a escola é um rico campo de produção de
situações sociais de desenvolvimento, compreendida como ações que se orientam intencionalmente
para o desenvolvimento do sujeito, e que neste espaço, se voltam para a transmissão do legado da
cultura humana às novas gerações, entende-se o erro, nas atividades escolares, não como algo que
desqualifica ou impeça o processo de ensino-aprendizagem, mas ao contrário, que pode impulsionálo. As vivências são entendidas como experiências significativas para o sujeito e recheada de
emoções, decorrentes destas situações que, permitirão aos sujeitos atribuir significados e configurar
sentidos de nuances positivas ou negativas ao seu processo de construção de conhecimentos. As
informações serão construídas a partir de 25 intervenções que ocorrerão semanalmente, em que
serão utilizadas materialidades mediadoras, entendidas como diferentes proposições artísticas, e sua
escolha se dará pelo potencial de favorecer a observação de como os alunos se relacionam com o
erro nas atividades escolares. Espera-se como resultado compreender de que modo os sentidos
atribuídos ao erro pelos alunos se configura como facilitadora ou impeditiva do envolvimento com
as propostas acadêmicas.
Palavras-chave: erro; sentidos; situação social de desenvolvimento; vivência; psicologia históricocultural; ensino fundamental.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

A DIMENSÃO SUBJETIVA DA DESIGUALDADE SOCIAL: UM ESTUDO SOBRE A
ESCOLHA DO CURSO UNIVERSITÁRIO ENTRE OS ALUNOS BOLSISTAS DO
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI

Alessandra dos Santos Oliveira

O presente trabalho de Doutorado, fundamentado na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, teve
como objetivo investigar a dimensão subjetiva da desigualdade social, a partir da escolha do curso
universitário dos bolsistas ProUni. Entendemos que a desigualdade social brasileira é complexa e
multideterminada, que deve ser compreendida tanto em sua dimensão objetiva, que se refere à
distribuição concreta das riquezas sociais, quanto em sua dimensão subjetiva. No entanto, ainda
existem poucos estudos que se preocupam em estudar esta esfera do fenômeno da desigualdade. Ao
nos propormos a investigar essa dimensão, procuramos dar visibilidade à presença de sujeitos que
ao mesmo tempo constituem a realidade social desigual e são constituídos por ela. Temos como
base a idéia de que a desigualdade social, perpassa todos os fenômenos sociais, dentre eles, a
escolha do curso universitário dos sujeitos. Portanto, a escolha é realizada em condições sociais
desiguais. Trabalhamos com quatro estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP) dentre os indicados pela universidade: Pedagogia, Serviço Social, Direito e Psicologia,
sendo um aluno de cada curso. Apesar de frequentarem a mesma instituição, a partir dos dados
apresentados, observamos que os cursos selecionados contam com alunos em condições sociais,
econômicas e culturais diferenciadas (melhores e piores). Todos os estudantes de ambos os gêneros
eram finalistas dos cursos mencionados. Utilizamos como instrumentos um questionário, visando a
caracterização do perfil dos jovens universitários. Após, foram realizadas entrevistas dialógicas,
como recursos metodológicos, a partir dos quais podemos apreender a dimensão subjetiva da
desigualdade relacionada a escolha do curso universitário. A partir do referencial teórico adotado,
buscamos, nas falas dos sujeitos elementos de significação (sentidos e significados), analisando as
informações obtidas. Observamos que a desigualdade social está presente na escolha do
curso\profissão desses jovens, tanto nos argumentos e fundamentações da escolha, quanto na
formulação dos projetos de futuro profissional. Isto se evidencia no sentimento de vitória e de
engrandecimento que aparece na avaliação do ingresso na universidade. Os jovens indicam que,
com a escolha do curso universitário, esperam ultrapassar o que suas famílias já conquistaram;
ultrapassar a família para ser melhor, ou seja, para se sentirem\serem vistos como superiores.
Palavras-chave: desigualdade social; pobreza; escolha da profissão; prouni; ensino superior;
subjetividade e psicologia sócio-histórica.

A POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO INTENSIVA EM SÃO PAULO: SENTIDOS DE
PROFESSORES

Lúcia Veiga Schermack

A política de Recuperação Intensiva em São Paulo: sentidos de professores Este estudo visou
investigar os sentidos atribuídos por professores sobre a política de recuperação intensiva e sua
efetivação em uma escola pública estadual de Ensino Fundamental do interior paulista. Como
objetivos específicos foram definidos: conhecer como a política de recuperação intensiva foi
implementada na escola, no que se refere às características e formas de organização do trabalho
pedagógico, bem como compreender os desafios encontrados por professores na atuação com os
alunos da classe de recuperação intensiva e as possibilidades de ação para lidar com os problemas
encontrados no processo educativo. A pesquisa configurou-se com um estudo de caso e pautou-se
na Teoria Histórico-cultural. Participaram desta pesquisa três professoras e os procedimentos
usados envolveram entrevistas semiestruturadas, observação participante e registros em diários de
campo. Os resultados obtidos indicaram que: a) a política de recuperação intensiva foi percebida de
forma positiva no que que tange ao seu objetivo, mas existiram críticas especialmente sobre a
necessidade de realizá-la logo que sejam evidenciadas dificuldades de aprendizagem e não em anos
posteriores; b) ocorreram mudanças significativas na organização do trabalho pedagógico realizado
na escola; c) os desafios encontrados envolveram aspectos como heterogeneidade de dificuldades de
aprendizagem apresentadas pelos alunos, conflitos com a equipe de gestão, descontinuidade no
suporte educacional ofertado pelos professores auxiliares em virtude de alta rotatividade, dentre
outros; e d) foram evidenciadas formas de resistência e ações individuais e em grupo que visaram
construir estratégias para lidar com os problemas encontrados no processo. Conclui-se que a política
de recuperação intensiva, tal como está configurada, não consegue alcançar as suas finalidades, o
que aponta a necessidade de se analisar criticamente os múltiplos fatores envolvidos na produção e
na perpetuação do não aprender na escola.

ABSENTEÍSMO DOCENTE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Rosiete Pereira da Silva
Sandra Lúcia Ferreira

Este estudo é o resultado de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Mestrado em Educação, da
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). O objetivo foi investigar o significado do
absenteísmo para o professor, explorando suas causas e consequências. A pesquisa foi desenvolvida
em três escolas da Rede Estadual de Ensino, localizadas num bairro de classe média da capital
alagoana. Foram selecionados professores do Ensino Básico, tendo por critérios de participação o
fato de terem tido faltas comprovadas nos anos de 2012 e 2013 e disposição de participar
espontaneamente do referido processo.Para o desenvolvimento do trabalho foi proposto a
metodologia de aplicação de entrevistas semiestruturadas por meio de um roteiro de dez questões
preliminares. Além disso, o estudo exploratório exigiu a revisão de literatura baseada em autores
que adotam uma abordagem sociológica do trabalho docente. Após a coleta, procedeu-se à análise
de conteúdo clássico adaptada da proposta de Bardin. Nos resultados das entrevistas foram
encontradas diferentes manifestações críticas, como por exemplo: falta de reconhecimento, más
condições de trabalho, baixo salário, trabalhar sem condições plenas, falta de tempo para corrigir
provas e preparar aula, ausência dos pais, violência, falta de tempo para a família e doenças
ocupacionais. Como resultado observou-se ainda que os entrevistados reconhecem os danos que o
absenteísmo causa à escola e, sobretudo ao aluno e se sentem impotentes para equacionar e resolver
os principais entraves do processo educativo. Pode-se inferir que as revelações constituem
verdadeiros dilemas para os docentes, a exemplo de, ao mesmo tempo, gostar de ser professor,
apesar das adversidades que a profissão tem gerado. Em suma, a pesquisa aponta que a legislação e
as normativas têm contribuído pouco para o encaminhamento da problemática do absenteísmo,
assinalando a compreensão rígida da autonomia dos professores considerando tal problemática
como uma causa individual e não consequência profissional.
Palavras-chave: absenteísmo; trabalho docente; políticas públicas.

AS COTAS UNIVERSITÁRIAS E AS CONTROVÉRSIAS ENTRE PROFESSORES E
ESTUDANTES

Simone Monteiro Ribeiro

Dentro da perspectiva das Ações Afirmativas está a Política de Cotas, que privilegia, pela reserva
de vagas, indivíduos que estejam em situação de desvantagens historicamente produzidas,
buscando-se a equidade. O tema das cotas no ensino superior é controverso e ao longo da última
década gerou intensos debates no cenário acadêmico e na sociedade brasileira de um modo em
geral. Esta pesquisa objetivou conhecer a percepção de professores e estudantes sobre a Política de
Cota no cenário da pesquisa, que foi uma universidade estadual localizada no Norte de Minas
Gerais. Teve como população-alvo professores e estudantes da área da saúde. Utilizou-se a escala
de Likert, constando de sete assertivas relacionadas ao assunto. O questionário foi aplicado à 52
professores e 115 estudantes. O resultado da análise da percepção de professores e estudantes sobre
a Política de Cotas na universidade permitiu identificar o distanciamento entre ambas. Os estudantes
não fazem discriminação entre o desempenho de estudantes cotistas e não cotistas; discordam que
os cotistas tenham mais dificuldades para o acompanhamento das atividades acadêmicas, além de
atribuir que as mesmas não interferem na qualidade de formação profissional. A maior parte dos
professores discorda de que a Política de Cotas contribua para a promoção da equidade social;
concordam que ela atrapalha o acesso da população à Universidade; consideram que os estudantes
cotistas tenham mais dificuldades no desempenho das atividades acadêmicas e que a mesma
interfere na formação profissional. Conclui-se sobre a importância que se faça apurada reflexão
sobre essas pré-concepções que possivelmente interferem na relação professor-estudante e no
processo ensino-aprendizagem e de inclusão na universidade. Os achados dessa pesquisa dão sinal
da tessitura complexa e por vezes contraditória como tem se desenhado o cenário das cotas nessa
universidade, o que pede maiores desdobramentos.
Palavras-chave: cotas universitárias; ações afirmativas; inclusão no ensino superior.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE
CATALÃO/GO
Janaina Cassiano Silva
Heitor Abadio Vicente

Este trabalho é fruto de pesquisa de Iniciação Científica, em andamento, desenvolvida no curso de
Psicologia da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão. Nosso intento é identificar e
analisar as concepções de cuidado e ensino presentes no Projeto Político Pedagógico do município
de Catalão/GO para a Educação Infantil à luz da Psicologia Histórico-Cultural. A metodologia é
pautada nos fundamentos metodológicos e filosóficos do materialismo histórico-dialético, tendo
como base os referenciais teóricos da Psicologia Histórico-Cultural. Serão tomados como objeto de
estudo o Projeto Político Pedagógico (PPP) do município de Catalão/GO para a Educação Infantil,
bem como os PPPs de quatro instituições municipais de educação infantil. As categorias de análise
utilizadas são: cuidado, desenvolvimento infantil e ensino. As etapas da pesquisa consistem em
identificação do material documental existente; leitura exploratória, levantamento das categorias e
dos autores soviéticos trabalhados nos documentos e; análise. O Projeto Político Pedagógico de
Catalão/GO apresenta um panorama geral da educação infantil, diagnósticos e metas; enquanto os
PPPs das instituições são mais específicos ao abordarem atividades a serem desenvolvidas na
escola, bem como a infraestrutura da mesma. Foi possível notar que não há uma estrutura
padronizada para a construção dos PPPs das instituições uma vez que, após análise observamos que
estes possuem padrões diferentes desde a apresentação até os conteúdos abordados. Ademais,
alguns documentos não apresentam as referências bibliográficas no corpo do texto nem ao final.
Acreditamos que o estudo das políticas públicas para a educação infantil é o primeiro passo para
que possamos compreender como ocorre a apropriação do discurso das práticas educativas nos
documentos para que, posteriormente, de posse desse material consigamos pensar na construção de
propostas educativas para a educação infantil pautadas no referencial da Psicologia HistóricoCultural.
Palavras-chave: políticas públicas; educação infantil; psicologia histórico-cultural.
Agência de Financiamento: CNPq

ASSESSMENT AND TREATMENT OF BICULTURAL/MULTICULTURAL
POPULATIONS: IMPLICATIONS FOR POLICY MAKING

Elena Parra

The need for culturally relevant assessment and intervention practices is imperative. Ethnicity and
culture are powerful variables that influence how people think, learn, behave and perceive the
world. In order for school psychologists to have a positive impact in the learning, assessment and
treatment of the students they serve they need to become culturally competent. It also requires that
school psychologists/psychologists be willing to explore their own biases within a framework of
professional growth and personal enhancement. Understanding major concepts in
multiculturalism,acquiring knowledge about multidimensional/multicultural models in
psychologically based practices, developing an awareness about barriers to effective treatment and
assessment practices, and learning cultural appropriate intervention strategies, worldview
dimensions and identity models (e.g., tricultural self) will be a major aim of this
workshop/presentation. It is equally important to redefine the policy making process to ensure that
the social/political nature of the school psychology profession encompasses learning, assessment
and intervention frameworks that can be tailored to the different populations served. It requires
challenging (and establishing new) professional practices, standards and training requirements that
may no longer be relevant to a multicultural world. The inclusion of culturally diverse community
groups in research and decision making processes will assist in ensuring the success of effectively
espousing different worldviews and creating systems that account for the needs of multicultural
populations. Objectives: 1. Strengthening the understanding of major concepts in multicultural
assessment and intervention. 2. Understanding how cultural differences, bias and oppressive
psychological practicesnegatively impact psychologist-client relationships. 3. Promoting knowledge
about factors impacting culturally relevant practices in the psychologist-client relationship. 4.
Developing a more in depth understanding of cultural worldviews and the role that culturally
specific factors play on learning styles, personality development, interpersonal relations and the
formation of the self. 5. To promote insight and to establish a framework for culturally relevant
model development. 6. Enhancing the participants’ understanding of the need to establish
multiculturally based policy decision making procedures. Target Audience: School Psychologists,
Psychologists, Therapists, Teachers, Counselors, educational administrators, policy makers.
Keywords: multiculturalism; cultural competencies; culturally relevant psychological practice;
worldviews; tricultural self.

BRASIL E CUBA: IMPLICAÇÕES ENTRE PSICOLOGIA, PEDAGOGIA E PROJETO DE
SOCIEDADE

Alayde Maria Pinto Digiovanni
Marilene Proença Rebello de Souza

Esta pesquisa possui como temática as políticas públicas educacionais de Cuba e Brasil para a
Educação Básica na década de 1970. Cuba, nesse período, tinha um governo socialista que
objetivava a construção de uma nova sociedade e o Brasil vivia o auge de uma ditadura militar,
governo capitalista voltado para o capital internacional. Em Cuba prevalecia a psicologia históricocultural voltada para a autonomia do povo cubano, que não incorporava as teorias europeias e
estadunidenses do fenômeno psíquico sem antes passar pelo crivo da crítica, desenvolveu um
sistema de ensino que foi e é, de longe, o melhor da América Latina. Por outro lado, o Brasil,
incentivado pelas orientações contidas nos documentos elaborados pelos organismos internacionais
para a educação, possuía um sistema de ensino que apresentava resultados muito aquém do
desejado, fundamentado em uma psicologia de matriz europeia e estadunidense, que interpretava o
fenômeno psíquico de modo extremamente abstrato e/ou individualizante ao conceder pouco relevo
a questões políticas e sociais. Tendo em vista tais discrepâncias, a partir do referencial do
materialismo histórico dialético, identificamos os conteúdos da psicologia contidos nas diretrizes
nacionais para a Educação Básica no Brasil e em Cuba, na década de 1970, apresentando suas
relações históricas, epistemológicas e políticas. Concluiu-se que, a definição da matriz teórica da
psicologia utilizada conjuntamente com a pedagogia, foi meticulosamente organizada e planejada
em ambos os países para se atingir os objetivos propostos para cada sociedade, seja ela socialista ou
capitalista. A diferença reside no fato de que: Cuba pretendia um benefício educacional para todos,
um regime de governo centralizado e uma economia planificada, e no Brasil os objetivos
educacionais estavam postos para aqueles que fossem capazes de alçar determinados patamares
educacionais que estavam, ilusoriamente, disponíveis para todos, um regime de governo
descentralizado e uma economia de mercado.
Palavras-chave: políticas públicas; psicologia; pedagogia.
Agência financiadora: CAPES

CONCEPÇÕES DOCENTES SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL: RESULTADOS
PRELIMINARES DE ESCOLAS DE PETROLINA (PE)

Virgínia de Oliveira Alves Passos
Lorrany Araújo Souza

O processo educativo precisa conceber o desenvolvimento humano em sua amplitude, considerando
a integralidade do sujeito, suas diversas habilidades, incluindo diferentes aspectos: escola, família e
sociedade. Como estratégia de implementação da Educação Integral, o governo brasileiro vem
desenvolvendo o Programa Mais Educação (PME). A presente pesquisa tem por objetivo
compreender significados atribuídos pelos professores à Educação Integral com a implantação do
PME. Participaram do estudo 11 professores do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) de uma escola
municipal de Petrolina (PE) que responderam individualmente um questionário de perguntas abertas
sobre o PME e a Educação Integral. As respostas foram examinadas qualitativamente considerando
o tema como unidade de significação. A categorização foi realizada a partir dos temas presentes em
cada uma das perguntas. Os resultados preliminares apontam que, para os participantes, a Educação
Integral proporciona maior aprendizado ao aluno, possibilita mais tempo na escola e preenche o
tempo ocioso. Reconhecem contribuições para o aluno, que ao serem levadas para sala de aula
proporcionam benefícios para o professor. Para que a escola atue na perspectiva da Educação
Integral destacam a necessidade de estrutura física e valorização docente. Foram apontadas
dificuldades assim como aspectos que favoreceram a implantação do PME. Apesar das vantagens,
os professores compreendem que o PME precisa avançar. Os resultados possibilitam considerações
sobre como políticas públicas em educação estão sendo implementadas, podendo contribuir para
construção de estratégias de atuação do psicólogo na Educação Básica e maior articulação da
Psicologia Escolar Educacional com a realidade educacional brasileira na direção de uma escola
para todos. Considerando a carência de estudos sobre o tema, este estudo poderá nortear pesquisas
sobre a Educação Integral na região do Vale do São Francisco, onde os primeiros municípios
iniciaram as atividades com o PME em 2009 e muitos municípios estão sendo contemplados pela
primeira vez em 2015.

EDUCAÇÃO, PSICOLOGIA E GERAÇÃO FUTURA NA AMAZÔNIA: UMA
ABORDAGEM ECOPSICOPEDAGÓGICA

Tania Suely Azevedo Brasileiro

O objetivo deste trabalho é refletir o papel da Educação e da Psicologia para a garantia dos direitos
das gerações futuras. Para tal, defende-se neste texto uma abordagem ecopsicopedagógica que
busca levar o ser humano a aprender a ser parte da humanidade, apresentando valor educativo e
consciência em ser protagonista das transformações dos próprios conflitos e daqueles que, como
cidadãos do mundo, precisam assumir-se como co-responsáveis. A delimitação assumida nesta
exposição toma a Amazônia como um dos desafios brasileiros (CAPES 2011). Desenvolver a
Amazônia obriga a produzir uma interação virtuosa entre forcas sociais capazes de usar as riquezas
derivadas da biodiversidade e outros recursos naturais regionais sem destruí-la. E isso não pode ser
obtido pela replicação dos padrões atuais do que convencionamos chamar de desenvolvimento nas
sociedades ocidentais. Preservar a floresta implica construir caminhos capazes de gerar renda e
qualidade de vida para suas populações. Assim, desde uma abordagem ecopsicopedagógica, a
Psicologia e a Educação, ciências irmãs têm, como finalidade última, o desenvolvimento integral da
pessoa, e podem contribuir para despertar, nas populações que vivem nesta região, o compromisso
por um desenvolvimento humano e ecologicamente sustentável da Amazônia.

ESCOLA E COMBATE À POBREZA NA AMÉRICA LATINA: DESENVOLVIMENTO
DAS FORÇAS PRODUTIVAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS SUBDESENVOLVIDAS?

Gisele Cardoso Costa
Marilene Proença Rebello de Souza

Os primeiros anos do século XXI foram caracterizados na América Latina pelo descontentamento
popular diante dos ajustes neoliberais e pela ascensão política das forças originadas nos
movimentos populares e nas organizações de esquerda. Confluíram, então, as expectativas de
mudanças político-econômicas com as propostas de desenvolvimento dos direitos sociais mais
elementares, destacando nos círculos acadêmicos e políticos latino-americanos as proposições de
articular a educação escolar ao combate à pobreza como meio de superação do pauperismo secular
entre as camadas populares. A justificativa adotada para vincular a educação ao combate à pobreza
parte da caracterização de que as vicissitudes sociais, como a miserabilidade, são multifacetárias e
que seu combate não pode ocorrer somente por meio da distribuição de renda, mas também pelo
rompimento com o ciclo geracional de miséria presente nos núcleos familiares, sendo a escola, na
perspectiva de seus ideólogos, um fator de mobilidade social. Dessa maneira, o presente trabalho
analisa, a partir da perspectiva educacional, os programas de combate à pobreza no Brasil
(Programa Bolsa Família) e na Venezuela (Misión Robinson), no sentido de verificar se a
articulação entre a escola e as políticas públicas de combate à pobreza trata-se de uma relação
dialética que se desdobra em um incipiente desenvolvimento das forças produtivas e,
consequentemente na superação do chamado fracasso escolar ou trata-se de uma relação mecânica
organicista, na qual a escola é concebida no limite de um serviço social. Para tanto, a metodologia
investigativa adotada por esse trabalho é o materialismo histórico e dialético, considerando os
pressupostos teóricos, políticos, econômicos e culturais que justificam a escola como lócus histórico
de superação ou manutenção da pobreza material e intelectual.
Palavras-chave: pobreza; educação; fracasso escolar; forças produtivas.

ESCOLA SOB O OLHAR DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM
(UBERABA - MG)

Ana Flavia Campeiz

A Lei n.8.069/1990 destaca o adolescente como sujeito de direitos e proteção integral cuja garantia
se dá pela formulação de políticas públicas. Contudo, a efetivação desses princípios encontra limites
nos contextos de vulnerabilidade social aliada ao espaço escolar. Dentre as políticas governamentais
para este fim está ProJovem, em funcionamento no CRAS, que visa o fortalecimento dos vínculos
sóciofamiliares, preparação para mercado de trabalho e permanência das crianças e adolescentes na
escola. Esta pesquisa objetivou apreender a compreensão da escola e o processo de vida para os
adolescentes participantes do ProJovem da cidade Uberaba(MG). Os dados foram obtidos junto a 51
adolescentes, por meio de questionário estruturado e discursos nos Grupos de Focais em 05
coletivos do ProJovem. As idades variaram entre 11 e 16 anos, todos estudam em escolas públicas
e, 89% não trabalhavam. A partir dos depoimentos, destacaram-se duas categorias: as falhas no
sistema e os sentimentos manifestos. Na primeira categoria apreendeu-se que os sujeitos não se
identificam com a escola, seja infra-estrutura ou processo ensino-aprendizagem. Denunciam
condições físicas precárias, descrevem o ambiente como de risco e a ausência de professores
ocasionado pelo baixo salário e indisciplina da turma. Na segunda categoria, destacam o desamparo
e a frustração, pois há dúvidas sobre a confiança e ajuda de professores e colegas; experimentam a
tensão entre ser adolescentes e o ser aluno. O estudo demonstra ausências de estratégias dos entes
instituídos para o enfrentamento programático das condições de vulnerabilidades individual e
social. Ressaltamos a construção de políticas públicas intersetoriais como estratégia de
enfrentamento à vulnerabilidade social e da violação dos Direitos. E, repensar qual o lugar da escola
para esses adolescentes numa relação horizontal com os CRAS´s. Assim, a compreensão
contextualizada do adolescer poderá contribuir para a (re)organização de serviços e projetos para
que os adolescentes efetivem sua condição de cidadãos.
Palavras-chave: escola; adolescência; vulnerabilidade; políticas públicas
Fonte Financiadora: MEC-SESu/DIFES; BIC- UFTM

ESTUDO DE EFETIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
PARA ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REINSERÇÃO
ESCOLAR

Tassiane Cristine Santos de Paula

O país avançou em direção à universalização do acesso ao ensino fundamental, porém, as
vulnerabilidades sociais repercutem em repetências e abandono escolar. Este estudo teve como
objetivo estudar a adesão ao programa de atendimento psicossocial e avaliar a efetividade deste
programa com adolescentes em vulnerabilidade social para mantê-lo ou reinseri-lo na escola. É um
estudo de seguimento retrospectivo naturalístico de 282 adolescentes atendidos de 2007 a 2012, em
programa de intervenção multidisciplinar de caráter preventivo, social e educacional. Os indivíduos
que aderiram e os que não aderiram ao programa foram avaliados após 6 meses. O efeito da
intervenção para reinserir o adolescente na escola foi avaliado por meio de modelo de regressão
logística. Entre os principais resultados estão: 56% meninos; 53% residem área urbana, 36% rural e
11% favela; 24% têm renda familiar abaixo da linha da pobreza; 28% estão evadidos da escola;
71% são repetentes; 70% foram encaminhados pelo Conselho Tutelar; 52% apresentam queixa de
problemas na escola; 26% comportamento disruptivos (26%) e 22% vulnerabilidade familiar. A
associação entre adesão ao programa e estar estudando após 6 meses não foi significante após o
controle do efeito das variáveis demográficas e de estar estudando no início da intervenção. Os
adolescentes que aderiram ao programa já tinham uma tendência a diminuir a evasão escolar, visto
que constituíam um grupo menos vulnerável. Conclui-se que o programa de atendimento
psicossocial não foi efetivo na reinserção escolar do adolescente em vulnerabilidade social.
Entretanto, é importante considerar outros modelos de intervenção na comunidade e em contexto
escolar que garantam a reinserção escolar.
Palavras-chave: adolescente; vulnerabilidade social; educação; prevenção e promoção da saúde.

EXPERIÊNCIA DE UM FAZER INTERDISCIPLINAR: A ATUAÇÃO NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO – MP/SP

Larissa Gomes Ornelas Pedott

Este trabalho apresenta, por meio de relato de experiência, a construção do trabalho interdisciplinar
entre Direito, Psicologia e Serviço Social no Ministério Público do Estado de São Paulo na área da
Educação. Seu início decorre da criação do Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial – NAT,
composto por assistentes sociais e psicólogos no ano de 2012 para atuação com direitos difusos e
coletivos e políticas públicas. A atuação se deu principalmente na interlocução com o Grupo de
Atuação Especial de Educação – GEDUC do MPSP, criado no ano de 2011. As demandas a este
grupo envolvem a garantia do direito coletivo à Educação, por meio da avaliação dos serviços
educacionais prestados à população. Para o planejamento e organização desta atuação, o objetivo
tem sido a avaliação de políticas públicas, contato com gestão escolar, bem como beneficiários.
Assim, durante o período de 2012 a 2014 foram realizadas visitas institucionais semanais a serviços
educacionais. Os principais instrumentos de trabalho, para além das visitas institucionais, foram
entrevistas, reuniões, eventos, resultando na elaboração de relatórios e pareceres técnicos. A
proposta de trabalho tem intencionado ultrapassar a recorrente fundamentação das intervenções,
somente aos princípios e diretrizes das legislações, o que culmina em uma visão legalista da
realidade social, na qual são desconsiderados o tempo presente e as especificidades do lugar social
dos sujeitos. Neste sentido o trabalho é direcionado em uma tentativa de articulação entre diversos
atores destas políticas, no sentido de implicar e responsabilizá-los na construção e utilização das
políticas que baseiam seu trabalho. Observamos que as questões aparentes e as dificuldades
enfrentadas pelas instituições demonstram a necessidade de uma ampliação da discussão,
ultrapassando uma análise institucional isolada. Assim, o olhar, inicialmente direcionado as escolas,
vem sendo expandido para outros órgãos, como diretorias de ensino e órgãos gestores dentro das
secretarias de educação e algumas estratégias vêm sendo desenhadas na interface do trabalho entre
as áreas do Direito, Psicologia e Serviço Social. Entre elas, a consolidação de dados obtidos através
das visitas como forma de sustentação de um posicionamento a ser adotado nas discussões com
órgãos gestores; tentativa de aproximação às Diretorias de Ensino das Secretarias de Educação
Municipal e Estadual de São Paulo; espaços de controle social; documentos e protocolos
municipais, estaduais e federais que abordem temas como o atendimento, parceria entre saúde e
educação no atendimento as pessoas com deficiência para um posicionamento desta equipe
interdisciplinar; entre outras ações.

INTERFACES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
UMA EXPERIÊNCIA

Fernanda de Lima Rodrigues

Este trabalho tem como objetivo compartilhar a experiência de atuação desta psicóloga na política
pública de Assistência Social, no que se refere aos problemas no processo de escolarização e como
eles se manifestam nos atendimentos neta política. A experiência se deu no Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS de um município da Grande São Paulo. Este município possui outros
quatro CRAS e as demandas relacionadas à educação se apresentam como uma das mais recorrentes
neste território. O Sistema Único de Assistência Social - SUAS propõe a sua intervenção a partir de
duas grandes estruturas articuladas entre si: a Proteção Social Básica, que acontece no CRAS, e a
Proteção Social Especial, considerando a necessidade de ações de média e alta complexidades. De
acordo com a PNAS (2004), a Proteção Social Básica tem como objetivos: prevenir situações de
risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos,
dentre outros) e ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) (PNAS, 2004, p.27).
Entendendo a educação como direito, na experiência de atuação no CRAS em questão, mostrou-se
como um direito a ser conquistado. No decorrer dos atendimentos em que a demanda da educação
se apresentava, os relatos das famílias envolviam as seguintes situações: faltas dos alunos na escola,
evasão escolar, adolescentes não alfabetizados, falta de aulas de reforço, dificuldade em realizar
matrícula (falta de vaga), Educação de Jovens e Adultos – EJA disponibilizado anualmente e não
mais semestralmente, conflitos familiares decorrentes de dificuldades no processo de escolarização,
falta de professores, superlotação das salas de aula, drogas, violência, dentre outras. Diante deste
panorama, foram pensadas estratégias de enfrentamento às demandas da Educação, atuando com as
famílias, as escolas, a comunidade e os Órgãos de Garantia de Direitos. Foi de entendimento que
uma visão integrada dos problemas sociais e políticas intersetoriais se apresentam como meios para
a efetivação dos direitos. Nos atendimentos realizados no CRAS, houve a busca por compreender as
demandas da Educação e como resultado, algumas famílias e/ou alunos passaram a reivindicar seu
direito à educação de qualidade. Mas, quando foi sugerida uma ação coletiva, ocorreu baixa adesão
da população ao atendimento. Para romper com os processos de exclusão, é importante que o
sujeito se perceba num lugar de poder, de construtor do seu próprio direito e da satisfação de suas
necessidades. No entanto, essa mudança de significados envolve também o contexto social que deve
re-significar a compreensão sobre como a vulnerabilidade social é produzida. Foi percebida a
necessidade de não colocar nas famílias ou nos alunos a causa das dificuldades no processo de
escolarização. Também cabem outras reflexão, como a importância do psicólogo não exercer uma
atuação adaptacionista e ter clareza de seu posicionamento ético e político.
Palavras-chave: educação; assistência social; interfaces.

LINHA DO TEMPO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES ESCOLARES

Marie Claire Sekkel
Adriana Marcondes Machado
Maria Luisa Sandoval Schmidt
Marilene Proença Rebello de Souza
Alex Henry Ribeiro dos Santos
Angelina Pandita-Pereira
Cristiane Toller Bray
Juliana Sano de Almeida Lara
Hilusca Alves Leite

O projeto "Linha do tempo de políticas públicas de educação e saúde relacionadas ao enfrentamento
de dificuldades escolares" visa contribuir para o acesso e discussão de políticas públicas na área de
saúde e educação, relacionadas ao enfrentamento das dificuldades encontradas no processo de
escolarização. Trata-se de um instrumento virtual que apresenta de forma organizada
cronologicamente essas políticas, articulandoas às pesquisas realizadas na área, à legislação vigente
e a elementos dos processos de implementação das mesmas. As informações estão organizadas de
forma a permitir a comparação entre as esferas federal, estadual e municipal, e contêm links que
acessam: 1) a íntegra do texto das políticas e 2) pesquisas acadêmicas que discutem tais políticas em
seu processo de implementação e outros elementos a elas relacionados. A Linha do Tempo foi
elaborada a partir das informações sobre o município de São Paulo (SP), e posteriormente estendida
aos municípios de Porto Velho (RO) e Maringá (PR), por serem os locais que participaram do
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - Ação Novas Fronteiras (PROCAD-NF), em que
este projeto foi concebido. A Linha do Tempo é passível de atualizações periódicas, constituindo-se
em um valioso instrumento para o avanço na concepção de políticas públicas e propostas que
respondam de forma eficaz às dificuldades enfrentadas no processo de escolarização.
Palavras-chave: políticas públicas; educação; saúde.

NARRATIVAS DE ESTUDANTES DO IFBA SOBRE OS MUNDOS DO TRABALHO

Samir POérez Mortada

Esta pesquisa tem como alvo experiências e narrativas dos estudantes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) do Campus Salvador frente aos mundos do
trabalho. A partir de entrevistas semiestruturadas analisadas qualitativamente, com discentes de
diferentes cursos e modalidades de ensino, organiza-se em três eixos: a carreira/profissão; as
organizações de trabalho; e o próprio Instituto Federal. Busca-se compreender: 1) como se
estrutura, para os participantes entrevistados, a construção e a concepção de uma carreira e de uma
profissão frente à fragmentação da experiência imposta pelas novas condições do capitalismo
contemporâneo; 2) como figuram as empresas e organizações de trabalho enquanto lugares de
pertença, enraizamento e expectativas para o futuro; e 3) como o próprio IFBA figura na
perspectiva dos estudantes enquanto lugar de concreta (ou possível) identificação, pertença e
enraizamento. Este estudo fundamenta-se, para tanto, das concepções de narrativa e experiência tal
como compreendidas por Walter Benjamin; e reflete sobre os mundos do trabalho e suas
transformações contemporâneas a partir principalmente das contribuições de Richard Sennett. São
também importantes os apontamentos de Simone Weil sobre o enraizamento e o desenraizamento
operário. Sob o aspecto metodológico, destacam-se as contribuições de Ecléa Bosi e José Moura
Gonçalves Filho sobre o trabalho das entrevistas em Psicologia Social. Trata-se de pesquisa em fase
preliminar, mas cujas primeiras hipóteses já indicam a transformação das experiências e
expectativas dos estudantes. Observa-se a pertinência da expectativa de construção de uma carreira
por parte dos participantes, em que pese, tal como apontado por Sennett, a transfiguração e
dificuldade do estabelecimento de um percurso linear e previsível de trabalho e formação no
contexto atual. As expectativas e identificações relacionadas às empresas aparecem, em geral,
enfraquecidas, dada percepção da volatilidade e instabilidade institucional pelos participantes. Em
contrapartida, aparece forte sentimento de pertença em relação ao Instituto, ponto comum entre os
estudantes de diferentes modalidades de ensino entrevistados. Com as discussões preliminares que
serão apresentadas, pretende-se contribuir para a reflexão sobre a interface entre formação
profissional e educação técnica/tecnológica, atentando, em especial, para as experiências de jovens
trabalhadores frente às novas condições de trabalho e estudo.

O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESCOLAS RURAIS: UM ESTUDO
DESCRITIVO

Luciana Pereira de Lima

No Brasil, a Educação Infantil é concebida como direito da criança e opção da família, cabendo ao
Estado o oferecimento de creches e pré-escolas de qualidade à população, seja ela residente no
contexto urbano ou rural. No que tange ao contexto rural, são escassos os estudos sobre os
atendimentos existentes e que possam subsidiar políticas públicas na área, o que indica a
necessidade de construção de conhecimentos sobre a temática. Neste cenário, o presente trabalho
tem o intuito de apresentar dados de uma pesquisa qualitativa, realizada em 13 escolas rurais de um
município de Minas Gerais-Brasil que ofereciam Educação Infantil, cujo objetivo foi investigar e
descrever o atendimento às crianças de 0 a 5 anos. Para tanto, foram realizadas entrevistas
individuais com 13 gestoras das escolas, gravadas em aparelho digital e transcritas na íntegra. Os
dados foram analisados qualitativamente e sistematizados a partir dos eixos temáticos: 1)
características das famílias e suas relações com a escola; 2) estrutura física e funcionamento das
instituições; 3) formação dos professores. Para a construção e a análise dos dados, baseamo-nos na
perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significações, elaborada em diálogo com autores da
psicologia histórico-cultural. Com o estudo, identificou-se a existência de demanda não atendida
das famílias por creches e pré-escolas; desigualdades na oferta, sendo mais restrito o atendimento
para crianças de 0 a 3 anos em comparação com a faixa etária dos 4 e 5 anos; menor atendimento à
demanda dos que residiam mais distante das escolas; e precariedades do atendimento relacionadas à
estrutura das escolas e à formação dos professores. A concretude do campo no qual as instituições
se localizavam e características das famílias e escolas emergiram como elementos a serem
considerados para a melhoria do atendimento da Educação Infantil nos territórios rurais.
Palavras-chave: educação infantil; pré-escola; creche; rural; políticas públicas.

O DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE À PROTEÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE
EXTENSÃO

Diva Lúcia Gautério Conde

A afirmação dos direitos de crianças e adolescentes tem sido uma preocupação da SECADI/MEC,
através da proposição de programas de formação continuada junto aos profissionais da educação
básica brasileira. Este trabalho relata a realização do curso de extensão Escola que Protege:
enfrentando a violência no ambiente escolar e assegurando os direitos de crianças e adolescentes,
na Faculdade de Educação/ Universidade Federal do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2014,
dirigido aos professores do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Os
principais objetivos consistiram em propor aos professores uma reflexão sobre a temática da
violência contra crianças e adolescentes, sob as diversas modalidades em que ela se apresenta e
prepará-los para acionar a rede de proteção, constituindo-se em sujeitos ativos e efetivos nesta rede
de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violências. Serão apresentados a proposta
político-pedagógica, em sua estrutura curricular; informações gerais sobre as condições objetivas de
realização; aspectos da dinâmica do grupo ao longo do curso, incluindo elementos relevantes sobre
a violência, na escola e a que a cerca, trazidos pelos cursistas; algumas das propostas de
intervenção realizada pelos cursistas; os resultados obtidos na avaliação do curso, realizada pelos
participantes. Ao final serão propostas questões sobre a política de proposição de formação
continuada para professores.
Palavras–chave: violência; escola; crianças e adolescentes.

OS EFEITOS DAS RECENTES REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
OBSTÁCULOS A UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA

Claudia Helena Gonçalves Moura

Esta pesquisa vem buscando investigar os efeitos das recentes reformas do ensino fundamental na
organização da escola e no processo educativo, averiguando o quanto as reformas incidem no
potencial de que a escola possa se constituir como espaço de mediação da cultura e formação do
indivíduo. Até o momento, a pesquisa foi desenvolvida a partir da revisão de literatura que abarca
as relações entre o contexto socioeconômico e as políticas públicas da educação, compreendendo-se
que o Estado no papel de mediador de relações sociais e políticas, direciona a organização do
sistema educativo frente a essas relações na história. As políticas públicas dos ciclos, da progressão
continuada e do ensino fundamental de nove anos devem ser compreendidas no contexto de sua
proposição nos anos noventa em que a expansão da escolaridade passou a ser projetada sob uma
política neoliberal de contenção de gastos que implica controle de qualidade por avaliações
padronizadas, gestão de recursos pela escola e despolitização do processo pedagógico. O conjunto
de modificações trazido pelas reformas incide não apenas na organização do espaço e tempo
escolar, mas também na relação que se passa a estabelecer com os conteúdos. Investigando os
princípios construtivistas que embasam estas reformas, estas implicam a valorização da forma como
se apreende, em detrimento da mediação crítica dos conteúdos, privilegiando a formação de um
sujeito a-histórico e neutro, reduzindo-se o papel da escola à formação do cidadão útil e flexível às
transformações das relações de trabalho e ao contexto do desemprego. A constância de avaliações
externas e a redefinição dos processos de avaliação retiram do professor e do corpo pedagógico a
autonomia, já prejudicada pelo caráter verticalizado e autoritário das reformas, dificultando com
que o processo educativo se constitua como espaço de mediação crítica e paciente da cultura,
substrato da formação do indivíduo autônomo e emancipado.
Palavras-chave: formação; políticas públicas; autonomia; cultura.

PERCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE E AS PROPOSTAS
DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Marjorie Cristina Rocha da Silva
Marisa Irene Siqueira Castanho
Tarcisio Tito Salgado
Ygor Alexsander Patti
Karina Nunes Bezerra

Nos últimos anos, o movimento em busca da educação integral vem ganhando força nas redes
públicas por meio de programas governamentais de estímulo à ampliação da jornada escolar. Nesse
sentido, existe o desafio de que tais propostas contemplem a formação dos professores da educação
formal para as articulações necessárias. Buscou-se identificar percepções de professores da
educação formal a respeito da formação docente e as possibilidades de articulação da prática
pedagógica com as ações de educação integral. Foram analisadas as respostas de 5 professoras de
Ensino Fundamental de cinco Escolas Municipais da cidade de Osasco a um Roteiro
Semiestruturado para entrevista e questionários sociodemográficos. Após o consentimento livre e
informado, foram gravadas e transcritas as entrevistas realizadas. A análise se deu por um processo
de articulação de conteúdos semelhantes, complementares ou contraditórios mais significativos dos
participantes. Formação docente e Integração com as ações de jornada ampliada: quatro professoras
consideraram a formação coerente e suficiente para trabalhar com atividades diferenciadas e uma
considerou estar se aprimorando por meio da própria prática. Foram destacadas principalmente
possibilidades de articulação por meio conversas em espaços informais como corredores ou
intervalos de aula, e que a integração se concretiza especialmente na melhoria de comportamento,
disciplina e socialização dos alunos. A formação do professor é vista como um dos fatores
essenciais para uma aprendizagem adequada e, por isso, se enfatizou a necessidade dessa ser
contínua. Também foi destacada a integração das práticas pedagógicas com os projetos de educação
integral através das parcerias feitas com a comunidade escolar e os encontros semanais nos HTP’s
onde há a troca de ideias (“com isso cada educador contribui para a formação integral de cada
criança”). Portanto, sugere-se a realização de maiores pesquisas e investimentos direcionados para a
formação de professores sobre educação integral.
Palavras-chave: significado escolar; formação de educadores; articulação de projetos.

POLÍTICA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DOS
PROFESSORES

Delma Rosa dos Santos Bezerra

Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de doutorado. O objetivo da pesquisa
é compreender como as professoras da escola do campo se apropriam da política da Educação do
Campo (EC). O referencial teórico- metodológico adotado é o da psicologia histórico-cultural;
nosso interesse incide, principalmente, nos conceitos de mediação e apropriação de Vigotski. A
pesquisa foi realizada em duas escolas do campo do interior do estado de São Paulo e teve como
sujeitos 11 professoras. A coleta de dados aconteceu por meio de entrevistas semi-estrutura e
observação. Foram realizadas duas entrevistas com cada professora e foram realizadas observações
por um período de três meses em cada instituição. Apresentamos os dados de sete professoras de
uma das escolas. No tratamento dos dados, buscou-se entender a relação das professoras com: a
profissão, a docência do campo, a comunidade, os recursos físicos e materiais, as instâncias
mediadoras da política da EC, o projeto político pedagógico, o currículo, e as práticas e concepções
das professoras sobre EC. Os resultados preliminares apontam que influenciaram no processo de
apropriação das professoras da política da EC o fato de: o magistério ser uma segunda opção de
carreira para as professoras e a docência do campo não ser consequência de uma escolha; a
comunidade escolar ter dúvidas em relação à Educação do Campo; o município não ter uma política
de investimento na infraestrutura da escola do campo; as instâncias mediadoras da política da
Educação do Campo não estarem preparadas para orientar e formar as professoras dentro da
perspectiva da Educação do Campo; o projeto político pedagógico não ser específico para a escola
do campo e o currículo ser orientado por um sistema apostilado.
Palavras-chave: política da educação do campo; professores; apropriação.

POLÍTICAS E DIRETRIZES EDUCACIONAIS NO BRASIL: DESFIGURAÇÃO DAS
FUNÇÕES SOCIAIS DA ESCOLA

José Carlos Libâneo

O objetivo da comunicação é discutir posicionamentos sobre conexões entre desigualdade social e
desigualdade educativa e trazer uma análise crítica das relações entre pobreza e educação tal como
formuladas nas atuais políticas e diretrizes do Ministério da Educação brasileiro. Os documentos
oficiais de orientação dessas políticas, ao firmar escolhas equivocadas em torno das funções
clássicas da escola de instrução e socialização e, por consequência, entre os objetivos de instrução e
os de atendimento à diversidade sociocultural, levam à desfiguração das funções sociais da escola
pública, com incontáveis prejuízos às camadas pobres da sociedade. A partir da pergunta: “para que
servem as escolas destinadas às camadas pobres da sociedade”, propõe-se aos educadores e
pesquisadores a denúncia da escola que privilegia apenas as políticas de proteção social aos pobres
e a integração social, pondo em segundo plano o trabalho com o conhecimento e a formação dos
processos psíquicos superiores. As análises apresentadas têm como referência documentos de
organismos internacionais, principalmente do Banco Mundial e da Conferência Mundial sobre
Educação para Todos (Tailândia) acerca da educação para países pobres e sua reprodução nas
políticas educacionais e políticas para a escola de países emergentes. São também apresentadas
pesquisas mostrando a repercussão das políticas e diretrizes do Ministério da Educação nas práticas
pedagógicas e na aprendizagem dos alunos em escolas públicas do ensino fundamental, cuja
consequência é a antecipação da exclusão social já no interior das escolas. O palestrante posicionase pelo entendimento de que justiça social na escola se assegura pelo acesso a todos aos conteúdos
culturais/científicos – ciência, arte, filosofia – como meios de promoção e ampliação do
desenvolvimento dos processos psíquicos superiores, em articulação direta com as práticas
socioculturais vividas pelos alunos.

POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA:
CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PSICOLOGIA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Diana Carvalho de Carvalho
Bianca Barbosa Suleiman
Bruna Gilvana da Costa Pereira

O mini-curso tem por objetivo apresentar as experiências realizadas no âmbito do PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID vinculado ao curso de
Licenciatura em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sobre a temática em
pauta na formação de professores: palestras, oficinas e mini-cursos ministrados em duas escolas
públicas, uma estadual e outra municipal, na cidade de Florianópolis, SC. As Diretrizes Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura-Afro-brasileira e
Africana, a Lei 10.639/03, exige posicionamento e atuação efetiva da escola no sentido de
implementar tal política. No entanto, a realidade educacional evidencia que tais questões não são
discutidas e os professores demonstram dificuldades para lidar elas. O mini-curso tem por objetivo
apresentar a legislação, um breve histórico das ações afirmativas no Brasil e sensibilizar os
participantes para os problemas enfrentados na realidade escolar. Com base nas contribuições da
Psicologia Histórico-cultural, propomos propiciar a compreensão da importância de se trabalhar
com as relações étnico-raciais na escola desde os primeiros anos das séries iniciais, em especial a
constituição dos momentos de brincadeiras como importantes espaços de subjetivação e construção
identitária dos sujeitos envolvidos no ambiente escolar. É também objetivo do mini-curso oferecer
materiais pedagógicos e livros infantis e infanto-juvenis, publicados a partir da reformulação da
LDB, que permitam a efetivação do trabalho de formação de professores sobre as relações étnicoraciais nas escolas.

POR UMA POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO AO TRABALHO DO PSICÓLOGO NA
EDUCAÇÃO

Antonio Alexandre de Lima

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação tem sido interpretada como óbice ao custeio de atividades
do psicólogo dentro das escolas públicas. Interpretação da do art. 71 da LDBN coíbe o uso dos
recursos públicos municipais de educação em áreas tidas como assistenciais ou estritamente de
saúde pública. A história da psicologia escolar brasileira, em marcos como o Serviço de Psicologia
Aplicada da Diretoria Geral do Ensino no Instituto Pedagogico "Caetano de Campos", já em 1932,
pontua a sinergia entre a escola e o psicólogo, demonstrando a viabilidade de políticas públicas que
promovam a ação deste profissional nos meios escolares. A inserção do psicólogo no âmbito escolar
e em sua manutenção dentro das verbas legais destinadas ao ensino é pertinente e compatível com
os pressupostos da LDBN, do ECA e das garantias constitucionais. Toma-se como objeto de análise
experiências de êxito na educação e no enfrentamento de desigualdades sociais. Escolas em que há
ação direta do psicólogo mostram apoio ao estudante, ratificando o espaço deste profissional no
grupo de agentes de educação. A tradição da psicologia no Brasil tem convívio direto com a
educação. Art. 71 da LDBN/1996 coíbe a destinação de verbas públicas de educação para financiar
atividades de saúde e assistência social. Restrição de viés neoliberal, que finda por prejudicar todas
as políticas públicas que se seguiram, inclusive os projetos no sentido de ampliação do atendimento
psicológico na rede pública de educação. Práticas atuais apontam equívoco na legislação, uma vez
que o psicólogo escolar tem longa trajetória no ensino, não objetivando o estrito enfoque clínico,
mas participando da escola como agente de sinergia no universo escolar, inserindo-se também como
um facilitador, promovendo inclusão, ações educacionais individuais e coletivas. Há entendimento
legal desta possibilidade de uso dos recursos públicos, como pode ser visto em decisões do TCE/SP
no julgamento de contas municipais. Prefeituras têm mostrado iniciativas bem sucedidas neste
âmbito, como as experiências de Capão Bonito e Itapeva. O trabalho do psicólogo na escola pode se
pautar por uma integração sinérgica, fortalecendo os objetivos sócio-educacionais e indo ao
encontro das diretrizes da educação, tornando-se parte integrante dos processos educacionais e
merecendo integrar o centro de custo de verbas diretas obrigatórias da educação.

PRÁTICAS DISCIPLINARES VIVENCIADAS PELOS JOVENS RECRUTAS DO
EXÉRCITO BRASILEIRO

Andréia de Conto Garbin
Mariana Ferreira Peres Moreno
Arthur Cruz Serraino
Tatiane Azevedo Gandra
Marianne Aparecida Martins
Luciana Noronha Madeira

Os jovens brasileiros tem a obrigação de prestar o serviço militar ao atingirem a idade de 18 anos.
As práticas disciplinares impostas aos jovens no exército atuam sobre a identidade de cada um
visando que assumam a identidade militar. Desde mudanças na aparência física até a incorporação
de valores, posturas e comportamentos dos regimes militares. A ação da instituição sobre a
subjetividade do indivíduo que adentra o exército tem forte caráter formador. O sujeito passa por
diversas determinações e prescrições, como os horários rígidos, vigilância incessante e até mesmo
determinações de posturas e movimentos corporais desejáveis, para que assim, este sujeito possa ser
considerado disciplinado, obediente e produtivo. Este cenário sugere que a vivência cotidiana dos
jovens implica na submissão às estratégias disciplinares que podem se consolidar por meio da
violência psicológica. Este teve o objetivo de compreender as vivências de jovens, ex-recrutas do
Exército Brasileiro, relacionadas às formas de violência psicológica praticadas no exercício.
Participaram da pesquisa três indivíduos do sexo masculino, com vivências no Exército Brasileiro.
Foram realizadas entrevistas que buscaram trazer elementos sobre experiências no tempo em que
serviram ao Exército. Foi adotado o marco metodológico das chamadas modalidades
compreensivas, como os estudos psicossociais da vida cotidiana. Escolhemos trabalhar com
Histórias de Vida, focando-se na narrativa da própria vida com ênfase às experiências de trabalho, a
partir do relato oral. A partir dos relatos foi possível reconhecer a naturalização e banalização das
formas de violências na instituição militar do exército. Os entrevistados relataram vivências de
violência psicológica na instituição do exército enquanto faziam parte dela. Esse fenômeno, por sua
vez, afligiu sensivelmente a vida dos ex-recrutas pelo fato deles saberem exprimir o acontecimento
do assédio circunscrito na vivência do exército, mas mesmo assim, foi possível notar a naturalidade
com que a experiência foi levada.
Palavras-chave: assédio moral; exército brasileiro; violência psicológica; práticas disciplinares.

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES PARA O
ENGAJAMENTO E O EMPODERAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR

João Eduardo Coin de Carvalho
Mônica Cintrão França Ribeiro

Nas ações no âmbito dos grupos e instituições sobre os quais recaem condições de exclusão, o que
repetidamente acontece na escola, se reconhece a importância de legitimar as falas dos atores
sociais, quando ainda não é possível a instalação de projetos críticos e coletivos. Nesta perspectiva,
trabalhos de extensão desenvolvidos como as Atividades de Estágio do Curso de Psicologia da
Universidade Paulista (Brasil) têm se desdobrado em experiências de convergência da Psicologia
com a Educação. O objetivo destas ações, reconhecida a singularidade dos indivíduos e a dinâmica
dos grupos sociais e das instituições, é a compreensão e enquadramento teórico e político na
construção de parcerias entre os diferentes atores institucionais presentes na escola: alunos,
professores, funcionários, familiares, vizinhos. A valorização das práticas interdisciplinares, que
visam que todos os sujeitos envolvidos com a educação sejam protagonistas deste saber-fazer,
contribuem para o efetivo envolvimento de todos buscando a transformação e empoderamento do
espaço escolar. Neste mini-curso são apresentadas os fundamentos e as práticas realizadas nesta
orientação. No âmbito da escola as práticas incluem intervenções participativas no formato de
Oficinas de Letramento para crianças encaminhadas por conta de dificuldades de aprendizagem da
língua escrita e Plantões Institucionais para atendimento à comunidade escolar. “Fora” da escola,
são realizadas Oficinas de Dinâmica de Grupo com adolescentes, alunos e egressos, da escola,
assim como Plantões Comunitários e Visitas Domiciliares dirigidas aos participantes de todo o
processo. Os resultados destas ações, realizadas simultaneamente, têm mostrado uma mudança na
relação dos alunos com a aprendizagem, mais seguros e fortalecidos no seu fazer na sala de aula,
para enfrentar as situações de desafio no aprender. Os professores, por seu lado, também se veem
fortalecidos para o enfrentamento das condições institucionais e relacionais presentes nas ações
dentro da escola. Na vizinhança/território, verifica-se como alunos e egressos ganham autonomia e
reconhecimento por seus interesses e iniciativas, o que retorna para a escola como disposição para
reconhecê-la como espaço para o encontro, o crescimento e para a inserção social. A valorização
das práticas interdisciplinares, que visam que todos os sujeitos envolvidos com a educação sejam
protagonistas deste saber-fazer, contribuem para o efetivo envolvimento de todos buscando a
transformação e empoderamento do espaço escolar. Conteúdo: Fundamentos; Políticas Públicas de
Educação e Assistência Social; O trabalho com grupos;Práticas Psicossociais: Oficinas de
Letramento; Plantão Institucional e Plantão Comunitário, Oficinas de Dinâmica de Grupo, Visitas
Domiciliares; A parceria - negociando a implantação e a continuidade com vizinhanças, moradores,
profissionais, participantes e instituições; Exemplos de trabalhos; Potencialidades e limites.

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL

Janaina Cassiano Silva
Eliane Honório Domingues

Este trabalho é fruto de pesquisa, em andamento, desenvolvida no curso de Psicologia da
Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão. Nosso intento é identificar e analisar a concepção
de desenvolvimento infantil presente nos documentos oficiais do Ministério da Educação para a
Educação Infantil no período de 2006 a 2012 à luz da Psicologia Histórico-Cultural. A metodologia
é pautada nos fundamentos metodológicos e filosóficos do materialismo histórico-dialético, tendo
como base os referenciais teóricos da Psicologia Histórico-Cultural. Serão tomados como objeto de
estudo os documentos oficiais do Ministério da Educação para a Educação Infantil publicados no
período de 2006 a 2012 e, as categorias de análise são infância e desenvolvimento infantil. As
etapas da pesquisa consistem em identificação do material documental existente; leitura
exploratória, levantamento das categorias e dos autores soviéticos trabalhados nos documentos e;
análise. Foram localizados onze documentos no período estudado e, identificamos em quatro destes
aspectos relativos às categorias pesquisadas. Estes documentos enfatizam o conceito de criança
como um sujeito histórico responsável pela construção da sua identidade pessoal e coletiva, um ser
que brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa e questiona. A criança é apresentada
enquanto construtora da sua própria história, considerando assim a infância como um processo
ativo. Ou seja, a criança é vista como produtor e produto da história e da cultura na qual está
inserida. Acreditamos que estudos que contemplam as políticas públicas para a educação infantil
são relevantes para que possamos compreender como ocorre a apropriação do discurso das práticas
educativas nos documentos oficiais e, de posse desse material, consigamos pensar propostas para a
educação infantil calcadas no referencial da Psicologia Histórico-Cultural. Ou seja, esperamos que
esse estudo possa contribuir para o processo de consolidação da Educação Infantil como segmento
educacional promotor do desenvolvimento humano integral.
Palavras-chave: políticas
desenvolvimento infantil.
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REDES DE APRENDIZAGENS: SENTIDOS PRODUZIDOS POR ADOLESCENTES A
RESPEITO DA ESCOLA E DA APRENDIZAGEM

Joao Batista de Freitas
Marisa Irene Siqueira Castanho

A pesquisa vem sendo desenvolvida com adolescentes da rede pública estadual, do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio com o objetivo de apreender os sentidos produzidos por eles acerca
de sua aprendizagem a partir dos elementos presentes em redes de sustentação identificados no
espaço escolar, e os atores que significam está rede. No cenário da escola democrática e
participativa considera-se um desafio o desenvolvimento de redes de aprendizagens dentro e fora da
escola, entendidas como articulações entre escola, comunidade e serviços que possam contribuir
com o fortalecimento das aprendizagens dos alunos, tornando essas aprendizagens significativas e
significantes. Interessa conhecer de que forma as redes uma vez constituídas são identificadas e
significadas pelos alunos. Os participantes pertencem a três subgrupos distintos: alunos dos 6º e 9º
anos do Ensino Fundamental II e do 3º ano do Ensino Médio, 20 em cada subgrupo; a escolha
desses níveis atende aos seguintes critérios: 6º ano, alunos ingressantes na escola; 9º ano, alunos
finalistas do Ensino Fundamental; alunos do 3º ano do Ensino Médio, concluintes da educação
básica. Em uma primeira etapa da pesquisa os participantes responderam a um questionário com
dados pessoais, familiares e escolares, e informações iniciais sobre o tema de interesse. Nesta
pesquisa apresentam-se os resultados ainda em análise, com foco na caracterização
sociodemográfica dos participantes, bem como nos principais conteúdos abordados por eles nas
questões abertas.
Palavras-chave: escola; redes de aprendizagem; adolescentes; sentidos.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ESCOLA E O BULLYING

Leila Dupret

Contribuições da Psicologia para a compreensão sobre as relações interpessoais estabelecidas nos
cotidianos educativos. O viés sócio-histórico de olhar para as relações interpessoais em contextos
educativos. Manifestações violentas e implicações psicológicas no desenvolvimento humano.
Proposições e perspectivas para a educação. Subsídios para reflexões sobre posturas de
profissionais da educação frente a impasses contextuais. Intervenções do psicólogo. Conteúdo:
Noções fundamentais para a compreensão das relações interpessoais: O Conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal. A noção sócio-histórica de sujeito. Subjetividade Pessoal e Social.
Violência e convivência cotidiana: Bullying. Consciência e Educação: Postura de Profissionais nos
Ambientes Educativos. Recursos Didáticos: Discussões temáticas, a partir de vídeo e casos de
estudo. Comentários sobre textos de referência. Atividades em grupo. Material Necessário: Data
show. Computador com multimídia. Caixas de som. Referências: ABRAMOVAY, Miriam (Org.).
Debate: violência, mediação e convivência na escola. Boletim 23. Brasília: Ministério da Educação
Nov.2005. MORIN, Edgard. Complexidade e ética da solidariedade. In: CASTRO, Gustavo de et al.
Ensaios de complexidade. Porto Alegre: Sulina, 1997. (p. 15-24). REY, Fernando. G. Sujeito e
subjetividade: uma aproximação hitórico-cultural. São Paulo: Thomsom, 2003. VIGOTSKI, Lev S.
Formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo:
Martins Fontes, 1988

SAÚDE DO PROFESSOR E SUAS RELAÇÕES COM AS POLITICAS PÚBLICAS
EDUCACIONAIS

Juliana Christina de Souza Reis
Helena de Ornellas Sivieri Pereira

Em 1984 a Organização Internacional do Trabalho definiu as condições de trabalho para os
professores ao reconhecer o lugar central que estes ocupam na sociedade, uma vez que são os
responsáveis pelo preparo do cidadão para a vida. Apesar do reconhecimento internacional,
professores se dizem cada vez mais destituídos, desrespeitados e desautorizados por uma civilização
que parece ter posto em declínio o discurso do mestre em favor do discurso capitalista. Os
professores que dia a dia enfrentam o rebaixamento salarial, a precariedade do trabalho, a violência
nas escolas, a superlotação nas salas, a carência de condições adequadas para a sua atuação notam
que esses aspectos são determinantes como causa do adoecimento dos mesmos. Considerando que
políticas públicas são o estado em ação e que esses projetos de governo geram algum tipo de
consequência, positiva ou negativa, sobre a situação da saúde, o presente trabalho tem como
objetivo verificar quais são os impactos das políticas públicas educacionais de Minas Gerais, no
período de 2003 a 2010, em Uberaba, no processo de adoecimento dos docentes. Na execução do
projeto será utilizado o princípio da triangulação de dados, na qual será feita análise documental da
quantidade de professores da rede estadual de ensino junto à Secretaria de Planejamento e Gestão SEPLAG. Em seguida, aplicar-se-á entrevista semi-estruturada com professores, gestores,
superintendentes. Os dados serão analisados de maneira a considerar variáveis como: gênero, idade,
tempo e área de formação. Os resultados serão apresentados na forma de tabelas, gráficos e análise
qualitativa das informações obtidas a partir dos sujeitos entrevistados. O projeto se torna relevante,
uma vez que, mapeará a situação de saúde-doença dos professores estaduais de Uberaba e permitirá
inferências de como as políticas públicas quando bem elaboradas podem contribuir para a
preservação da saúde do professor.
Palavras-chave: saúde; professor; políticas públicas.

PSICOLOGIA ESCOLAR E DIREITOS HUMANOS

A CULTURALLY ADAPTABLE, UNIVERSALLY ACCESSIBLE SEL PROGRAM

Amanda Clinton
Social emotional learning (SEL) programming offers an important means of fostering children’s
long-term educational, health and social outcomes. Research syntheses and meta-analytic research
have found primary prevention programs like “I Can!” to lead to better interpersonal skills (Durlak
& Wells, 1997; Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & Hawkins, 2002), higher quality relationships
with adults and peers (Catalano et al., 2002), and improved life skills such as communication,
assertiveness, and coping (Tobler, Roona, Ochshorn, Marshall, Streke, & Stackpole, 2000).
Moreover, programming has been effective in reducing a host of negative outcomes including
truancy from school, substance use, and risky sexual behavior (Catalano et al., 2002; Wilson,
Gottfredson, & Najaka, 2001), and both internalizing and externalizing problems such as anxiety
and aggression, respectively (Durlak & Wells, 1997). However, high quality programs are not often
economically accessible nor culturally adapted to a broad range of contexts, particularly in underresourced areas. The “I Can!” curriculum addresses this need by being evidence-based yet designed
to embed within a cultural context. The current project describes the model utilized to design,
develop and pilot the “I Can!” curriculum in Spanish, as well as considerations related to
adaptations for the English and Arabic versions. It addresses key skills, aspects of the program that
are particularly geared toward cultural adaptation, and content adjustments. Additionally, issues
related to access and making SEL programs globally available are addressed. The “I Can!” program
offers a new alternative that is inclusive culturally and available to the world’s most vulnerable
children.

A GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM
HELIÓPOLIS

Adriana Rodrigues Domingues
Adriana Fernandes Lellis Pereira
Leticia Lima de Araujo Biscioni

O objetivo deste trabalho foi analisar as principais violações de direitos humanos que atingem as
crianças e os adolescentes que vivem na região de Heliópolis, considerada uma das maiores favelas
do município de São Paulo. Buscou-se compreender as violações que se referem aos dois primeiros
grupos propostos pelo ECA. No primeiro grupo - Direito à Vida e à Saúde - são garantidos os
direitos essenciais à manutenção da vida, que compreendem todos os aspectos referentes à saúde da
criança e do adolescente desde seu nascimento. O segundo grupo - Direito à Liberdade, ao Respeito
e à Dignidade - trata da proteção e preservação do corpo e das relações desses indivíduos em todos
os ambientes e espaços públicos em que circulam e nos quais realizam suas atividades cotidianas. A
pesquisa foi realizada com profissionais que atuam nos seguintes equipamentos: Conselho Tutelar,
Núcleo de Medidas Socioeducativas, Unidade Básica de Saúde e Núcleo de Proteção Jurídica.
Foram abordadas questões que se referiam diretamente ao atendimento de crianças e adolescentes,
principalmente, no que se refere às queixas de violações de direitos. A partir dos resultados, pode-se
perceber que as crianças e adolescentes que vivem na região do Heliópolis apresentam um alto
índice de vulnerabilidade social, evidenciado pelas situações de exclusão básica dos direitos sociais.
Em relação ao direito à vida e à Saúde, foram identificadas as seguintes violações: drogadição,
abuso sexual e gravidez precoce. Em relação ao direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade,
foram constatadas as seguintes situações: ausência de políticas públicas, situação de vulnerabilidade
social, dificuldades financeiras, desarticulação da rede de proteção e violência. Identificar as
principais violações de direitos é uma forma de exigir políticas públicas que garantam o
desenvolvimento integral e saudável das crianças e adolescentes da região.

A INSERÇÃO DA UNIVERSIDADE NO CONTEXTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA:
AVALIAÇÃO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO

Iolete Ribeiro da Silva
Fernanda Priscilla Pereira da Silva

Este trabalho apresenta a avaliação de uma atividade de extensão junto a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, visando refletir sobre os modos de
inserção da universidade nos contextos socioeducativos. A atividade avaliada foi denominada
“Projeto Leitura: promoção de direitos e fatores protetivos a adolescentes autores de atos
infracionais por meio de construções conjuntas de narrativas literárias”. O objetivo foi promover a
ampliação de recursos de autoconhecimento e visão de mundo por meio de práticas reflexivas e
transformadoras, bem como desenvolver fatores protetivos a adolescentes em cumprimento de
medida de internação.A proposta era de coprodução de sentidos, a partir do aprofundamento do
conteúdo das narrativas literárias e das experiências pessoais compartilhadas. A base teórica foi a
Pedagogia Dialógica. Trabalhou-se com liberdade de escolha, diálogo, expressão de sentimentos,
troca de experiências e com a reflexão sobre a condição dos homens como seres históricos em
permanente construção. A avaliação mostrou que o Projeto Leitura se inseriu de modo diverso no
contexto socioeducativo; os objetivos parecem ter sido cumpridos dentro de suas especificidades e
houve o levantamento de diversos possíveis desdobramentos dessa Extensão.O trabalho junto a
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade mostrou-se, sobretudo,
desafiador em decorrência das dificuldades do próprio sistema socioeducativo quanto das
complexas questões que envolvem as trajetórias dos adolescentes que cometem ato infracional.
Mostrou-se pertinente e necessário o desenvolvimento de ações de promoção de direitos, de fatores
protetivos e de outros recursos que favoreçam a produção de novos repertórios de existir,
potencializando a ampliação de leituras de si e do mundo.Assim, a base da atividade universitária
nesses contextos é acreditar que é possível o metamorfosear de identidades, e que a subjetividade é
processo contínuo, bem como também se constitui numa relação indissociável com a coletividade,
devendo implicar não apenas os atores sociais que atuam diretamente com esses jovens, mas
também a comunidade universitária de modo amplo. Assim, pauta-se no compromisso por uma
adolescência em consonância com os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nesse sentido, o investimento em políticas públicas para a infância e adolescência, sobretudo junto
aos que vivenciam condições diversas de vulnerabilidade deve ser prioridade para a construção de
contextos favoráveis, seja nas dimensões individuais ou sociais. Assim, discutir sobre essa atividade
objetiva construir conhecimentos que, no diálogo universidade-comunidade, possam promover
transformações e/ou aperfeiçoamento das metodologias interventivas utilizadas no contexto de
medidas socioeducativas. Conteúdo: 1 – Um olhar sobre os adolescentes em semiliberdade 2 – Em
busca de respostas: o percurso metodológico 3 – Aextensão e a promoção dos fatores protetivos 4 –
Desafios à promoção dos fatores protetivos aos adolescentes em semiliberdade

"A RUA COMO MORADIA: UMA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA"

Beatriz Lopes Boulos
João Miguel Marques
Adriana Rodrigues Domingues

Os dados do perfil socioeconômico do município de São Paulo (PMSP, 2011) mostram um total de
14.478 pessoas em situação de rua, 53% estão em centros de acolhida e os outros 47% vivem nas
ruas. Isto demonstra a necessidade de discutir a condição social destas pessoas, sobretudo no que se
referem à garantia dedireitos básicos, entre estes o direito à moradia. Este trabalho discute sobre o
espaço público como local de moradia pelas pessoas que vivem em situação de rua. Investigamos
por uma entrevista eprodução de um documentário, a representação social da rua como moradia,
abordando temas como a cidadania, a garantia dos direitos básicos e a legitimidade da ocupação do
espaço público. Para Arendt (1995), a propriedade privada e o trabalho são condições para
participar da vida política; isto implica ter as necessidades básicas atendidase satisfeitas pela esfera
privada. Só dessa forma é possível ultrapassar a vida doméstica e adentrar na esfera pública.
Quando não é possível ter estas necessidades atendidas, vive-se impedido de decidir sobre a própria
vida e participar da esfera pública. Para Mattos (2006), a noção de cidadão foi esfacelada pela
dinâmica do capitalismo. O Estado não garante direitos universais, principalmente para aqueles que
fracassaram em conquistá-los na esfera privada. As políticas sociais tornam-se "programas para
necessitados", e não para todos os cidadãos. O resultado deste trabalho mostra a necessidade da
educação abordar as questões sociais como uma forma de desenvolver uma cidadania ativa nos
alunos, voltada para o desenvolvimento de relações mais comunitárias e para a promoção de
reflexões sobre exclusão social e a ausência de políticas públicas que garantam a igualdade de
direitos a todos.
Palavras-chave: cidadania; espaço público; espaço privado; situação de rua; rua como moradia.

A VIOLAÇÃO DE DIREITOS E O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

Vânia Aparecida Calado
Herculano Ricardo Campos

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais (da análise) de 173 denúncias
de violação de direito de crianças e adolescentes até 18 anos, a partir das planilhas de atendimento
do Programa SOS Criança no município de Natal, estado do Rio Grande Norte, Brasil, entre janeiro
e março de 2010. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, o material de coleta de dados é composto
pelas planilhas de cadastro que registram a violação de direito, as mesmas foram digitalizadas para
formalização de banco de dados a partir do SPSS Statistics 20 Core System, com destaque para
dados sobre sexo, idade e escolaridade. A violência doméstica representou 89,5% das violações
denunciadas; o perfil dos sujeitos revelou que 57,2% eram do sexo masculino e 42,8% do feminino;
a escolaridade demonstrou que 52,6% não estudavam, 8,1% frequentavam o Ensino Infantil, 29,6%
cursavam o Ensino Fundamental, 1,8% estudavam no Ensino Médio, 0,6% a Educação de Jovens e
Adultos, 7,5% dos sujeitos não tiveram sua escolaridade informada. Dentre os que não estudavam,
23,1% tinham entre 0 e 3 anos e não estavam na faixa etária em que a matrícula escolar seria
obrigatória, 29% tinham entre 4 e 18 anos e deveriam estar matriculados. Apesar do direito à
educação ser fundamental, os dados revelam uma lacuna no tocante ao registro das violações de
direitos das crianças e dos adolescentes, pois a ausência de matrícula não foi considerada como
violação pela equipe, por outro lado a população que procura o Programa SOS Criança não
denuncia a dificuldade em efetuar matrícula escolar ou problemas como falta de professores, de
qualidade na educação, de segurança, de respeito, dentre outros. Sugere-se uma ação de
conscientização da população e da rede de proteção à infância e à adolescência acerca do direito
fundamental à educação garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

ADOLESCÊNCIA EM CONFLITO COM A LEI, PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: ANÁLISE
CRÍTICA E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO

Marcelo Domingues Roman

O minicurso busca oferecer uma visão crítica da adolescência em conflito com a lei no Brasil e
propostas de atuação profissional na área, baseadas em vertentes materialistas históricas na
Psicologia Escolar e em experiência de intervenção e pesquisa vividas na antiga FEBEM/SP (atual
Fundação Casa). Para isso, o minicurso se divide em três partes: contexto geral para análise da
problemática e de suas relações com o Estado, análise das condições institucionais da FEBEM/SP e
da escola que funciona em seu interior e, por último, alguns rumos que uma psicologia engajada em
trabalhar pela superação dessa problemática pode assumir. Manifestação das contradições sociais, a
adolescência em conflito com a lei tem sido predominantemente tratado pelo Estado brasileiro de
forma autoritária, punitiva, burocrática, precária, violenta em vários sentidos. A internação é, via de
regra, o centro da resposta estatal para delitos cometidos por adolescentes pobres. Contendo o maior
número de internos do país, a a Fundação Casa/FEBEM é campeã em denúncias de maus-tratos e
episódios de violência hedionda. Suas unidades de internação variam, no que diz respeito às
relações internas de poder, entre dois pólos: a violência praticada por funcionários e a violência
praticada por internos, contra funcionários e contra eles mesmos – denunciando, assim, a ausência
de uma estrutura efetivamente pedagógica que se sobreponha à predominância da cultura punitiva.
Nesse contexto, a escola na internação cumpre o determinado legalmente oferecendo “ares
educativos” a uma instituição sabidamente punitiva. Seu papel, no entanto, é exercido de maneira
contraditória, permitindo a criação de brechas e rachaduras no instituído e tornando-se, assim,
importante locus de atuação e resistência. A necessidade de associação entre teoria e prática, entre
pesquisa e atuação profissional, é o que deve mover psicólogos escolares / educacionais a
experimentarem formas de resistência humanizadora por meio do desenvolvimento de novas
práticas. A partir de experiências práticas, pretende-se ilustrar importantes princípios de atuação
crítica na área, como o tratamento contraditório da demanda institucional, a importante função da
apropriação de cultura no trabalho com adolescentes e o trabalho participativo com educadores. O
programa desse minicurso visa, portanto, contribuir para a formação de psicólogos, pesquisadores e
educadores interessados em compreender o quadro assustador em que nos encontramos e oferecer
possibilidades de humanização emancipatória para adolescentes vulnerabilizados socialmente.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM GÊNERO E SEXUALIDADE NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

Marivete Gesser

O trabalho visa problematizar a atuação do psicólogo nas políticas públicas no campo da educação
no que se refere às questões relacionadas à sexualidade a partir de uma perspectiva ético-política,
ancorada na garantia dos direitos humanos. Essa proposta é relevante considerando o cenário atual
no qual diversos estudos realizados no campo da educação têm evidenciado a reprodução de um
processo de pedagogização dos gêneros e das sexualidades com base na heteronormatividade,
fomentando a patologização e o preconceito às pessoas que apresentam diferentes formas de
expressão da sexualidade. Para tanto, primeiramente serão visibilizados alguns documentos oficiais
os quais apontam caminhos para a abordagem do tema no âmbito da educação, dentre eles, o
Caderno de “Orientação Sexual” dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Política Brasil sem
Homofobia e o Programa Gênero e Diversidade na Escola. Em seguida, abordar-se-á brevemente as
tensões emergentes nos espaços de atuação profissional do psicólogo no campo da educação,
engendradas a partir de diferentes fundamentalismos, dentre eles os discursos biomédicos e
religiosos. Por fim, com base em uma inserção da autora no programa “Gênero e Diversidade na
Escola”, serão apresentados alguns pressupostos teórico-metodológicos voltados à formação de
educadoras/es para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na perspectiva da
interseccionalidade, da laicidade e da despatologização das diferentes formas de expressão da
sexualidade.

CHANGING TO A POSITIVE CHINESE NAME OF
STIGMATIZEDSCHIZOPHRENIACAN EASILY CAUSE A POSITIVE ATTITUDES

Mein-Woei Suen

Due to the name of schizophrenia has a quite devastating meaning in Chinese, the Ministry of
Health and Welfare, Taiwan, has officially made a decision on name change in May, 2014. The
main purpose of the name change is to reduce discrimination and prejudice of schizophrenia, as
well as improving motivation and assess of medical resources of the patients. Therefore, this study
is aimed to investigate the effect of the name change, particularly the positive effects in reducing
stigma. A self-developed questionnaire was adapted to this study. A total of 99 subjects (35 males;
64 females) are recruited from the general population; ages range from 20-71 years old. The
questionnaire is distributed in three versions: depression, “jing-sheng-feng-lie-zheng” (the former
name of schizophrenia, meaning “soul-splitting disorder”), and “si-jue-si-tiao-zheng” (the new
name of schizophrenia, meaning “thought and perception dissonance disorder”). The researcher
attempts to examine the variations within the three groups. As a result, single factor analysis shows
a significant difference between the old and new name of schizophrenia (p = .04).

CONTRIBUIÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO

Mauro Mathias Junior

O atendimento socioeducativo pode ser considerado como um conjunto de intervenções jurídicas
impostas ao adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional, e tem como princípio
promover uma intervenção pautada nos direitos humanos. A execução das medidas socioeducativas
deve ser um processo vivo e dinâmico, pois sendo punido, o adolescente, deve permanecer
protegido e à ele deve ser dispensado um atendimento que interfira em sua trajetória delituosa.
Mesmo o adolescente tendo seu direito de defesa garantido, a responsabilização pelo ato infracional
é imposta, independentemente de sua vontade. A base para os programas socioeducativos se
configura como uma intervenção ético-pedagógica, um atendimento no qual o adolescente possa
refletir e aprender ao ser responsabilizado pelos seus atos, contribuindo para a formação de um
cidadão autônomo e participativo. Nesse escopo, entende-se que a atuação do psicólogo vai além do
atendimento clínico/institucional focado nos aspectos subjetivos em relação à lei e da atuação
jurídica, que acompanha sistematicamente a evolução do adolescente no que tange ao seu plano
individual de atendimento e a elaboração dos relatórios encaminhados ao poder judiciário. Por ser
um atendimento fundamentalmente pedagógico, o psicólogo necessariamente deve ter um olhar
para os processos de educação, ensino e aprendizagem e atuar junto a eles. A presença e
participação do psicólogo escolar se torna patente, pois as relações estabelecidas e a organização do
atendimento se desenvolvem a partir das atividades educacionais e de ações essencialmente
pedagógicas. Conflitos e movimentos que subvertem a organização institucional, bem como a
disciplina exigida para ação educativa, emergem nas atividades educacionais, revelando conflitos
internos, crises e identificações dos adolescentes. A presença do psicólogo escolar contribui para a
efetivação da característica pedagógica do atendimento, fortalecendo uma posição contrária à
práticas meramente sancionatórias e reformistas, e possibilitando um atendimento que garanta a
dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave: direitos humanos; adolescente em conflito com a lei; medida socioeducativa;
psicólogo escolar.

CULTURA DO ENCARCERAMENTO JUVENIL: A LUTA DE CLASSES NO ÂMBITO
DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Cláudia Elizabete da Costa Moraes Mondini

A cultura da inclinação ao encarceramento juvenil se revela posicionamento recorrente na
jurisprudência brasileira, fundamentada numa suposta periculosidade atribuída aos antecedentes dos
adolescentes, à falta de respaldo familiar, ao desajuste social, ao uso/abuso de drogas. Esse trabalho
objetivou analisar se a luta de classes está presente no âmbito das medidas socioeducativas e se tais
aspectos trazem implicações para a imposição das medidas. O método foi o materialismo histórico e
dialético e a estratégia de pesquisa foi a revisão de literatura, com a utilização de livros, artigos,
dissertações e teses. O atendimento ao adolescente em conflito com a lei ainda é comprometido pela
herança das instituições totais, o que influencia na imposição das medidas socioeducativas
restritivas de liberdade, a saber: internação e liberdade assistida. O olhar dominante refere-se ao
adolescente pobre como potencial transgressor de normas e leis, eles aparecem nas estatísticas sobre
atos infracionais e estão sujeitos à imposição de medidas socioeducativas como forma de punição e
correção. No entanto, tais aspectos refletem a naturalização do ato infracional e a criminalização
dos adolescentes pobres e não uma condição natural que os inclinem a tais comportamentos. Os
filhos das elites têm em torno de si uma rede de proteção social e política que impede ou abranda a
sua responsabilização. Essa realidade comprova os efeitos das políticas neoliberais e da produção da
marginalidade como necessidades do capitalismo contemporâneo, com o acirramento das lutas de
classes. No mundo fenomênico da pseudoconcreticidade, a culpabilização pela situação de pobreza
e de marginalidade recai sobre os excluídos, vistos como homens abstratos, dissociados de sua
realidade concreta. O contexto e as mediações entre o sujeito e a sociedade devem ser considerados.
O ato infracional e o adolescente em conflito com a lei devem ser compreendidos na sua
historicidade, contemplando-se as multideterminações impostas pelo modo de produção capitalista.
Palavras-chave: medidas socioeducativas; luta de classes; capitalismo contemporâneo; ato
infracional.

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: A DIMENSÃO SUBJETIVA DA EDUCAÇÃO EM
DIREITOS HUMANOS

Rafael Campos de Oliveira Dutra

O movimento pela Educação em Direitos Humanos (EDH) inicia-se em 1948 com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos e de lá para cá grandes esforços foram realizados em todo o
mundo na luta pela garantia da dignidade humana para toda e qualquer pessoa. No Brasil, muito se
avançou nas duas últimas décadas e os estudos e as experiências vêm consolidando a importância
da EDH como parte indissociável dos processos educativos que visam a formação de cidadãos
éticos e de uma cultura de paz. Com tais avanços, o presente estudo visa contribuir para a melhor
compreensão da importância da EDH nos processos educativos fazendo um recorte de sua
relevância na formação da subjetividade humana a partir da perspectiva da diversidade. Uma vez
que a subjetividade é singular e sua constituição se dá na relação dialética entre o indivíduo e a
sociedade, pretende-se investigar o papel que a EDH possui no sentido de contribuir para uma
educação que parte da e caminha com a diversidade e, com isso, refletir sobre suas contribuições na
formação de uma subjetividade em que o respeito e o convívio com a diversidade sejam
indissociáveis. Espera-se assim, resultados que possam somar aos significativos esforços que lutam
pela construção de uma sociedade onde a tolerância, a diversidade e a superação das desigualdades
e injustiças estejam presentes no cotidiano de todo e de cada ser humano. Observação: trabalho de
dissertação de mestrado do PPGE - Metodista, financiado pela CAPES e com orientação da Profa.
Dra. Roseli Fischmann

FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM DIREITOS HUMANOS E CULTURA DE
PAZ NAS ESCOLAS

Arthemis Nuamma Nunes de Almeida

A violência e a indisciplina são realidades presentes na maioria das escolas, levando a desequilíbrio
e desarmonia que refletem diretamente no funcionamento escolar. Por sua vez, a escola é o espaço
de construção coletiva e formação permanente da pessoa. Assim, é o lugar apropriado para que
valores, atitudes e hábitos sejam trabalhados com vias a se permitir a conscientização contínua dos
alunos, sobre sua importância e seu papel na família, escola e sociedade. Nesse sentido, por
acreditar na importância de uma ação que fomente a educação em Direitos Humanos e construção
de uma Cultura de Paz como formas de lidar com a questão da violência e conflitos escolares, foi
pensada uma intervenção de extensão, no ano de 2013, em uma escola municipal em Natal/RN, que
se localiza em um bairro em vulnerabilidade social. O público-alvo da ação foram 20 alunos dos 4º
e 5º anos (13 com participação efetiva), que foram escolhidos como líderes de suas turmas.
Objetivava, de maneira geral, fomentar a cultura de paz e educação em direitos humanos na escola
e, como objetivos específicos: discutir a legislação relacionada aos direitos e deveres sociais;
discutir as questões relacionadas à escola e violência; promover reflexão sobre métodos alternativos
de resolução de conflitos; fomentar a participação no processo de criação de uma cultura de paz no
ambiente escolar; e, contribuir para a formação de agentes multiplicadores. Como procedimentos,
foram realizados seis encontros com periodicidade quinzenal, em que se discutiram temáticas
relacionadas aos direitos e deveres, escola e violência, e métodos alternativos de resolução de
conflitos, utilizando-se de abordagens participativas e lúdicas. Nas quinzenas sem encontro, os
alunos transmitiriam, em suas turmas, o conteúdo aprendido, tendo os professores como apoiadores.
O resultado desses encontros foi a confecção de scrapbooks em grupos, e a cada encontro eles
deixaram uma produção sobre o tema do dia, de modo a ajudá-los na multiplicação na semana
seguinte em suas salas de aula. O que se pode perceber foi que os alunos têm dificuldades em
definir alguns conceitos, como “o que são direitos humanos”, trazendo muito mais em forma de
exemplos, além disso, puderam refletir sobre os seus cotidianos e relacionar as temáticas
empregadas com situações do dia-a-dia na escola e comunidade. Cabe destacar que algumas lacunas
se mostraram presentes, como o fato de não conseguirem executar sempre a multiplicação sem a
presença do facilitador da formação, dificuldades de presença nos encontros, a necessidade de uma
maior proximidade com os professores, e, retorno do facilitador à escola após a finalização do
projeto. Assim, para a replicação da ação, recomenda-se análise prévia desses quesitos. Por fim,
conclui-se que mesmo sendo uma ação limitada em termos temporais e com as lacunas citadas,
percebe-se a importância de ações dessa natureza para promover o debate e reflexão sobre valores,
direitos, deveres, formas de resolver as diferenças e tolerância, que só tem a contribuir para
fomentar uma Cultura de Paz no contexto escolar e refletir na comunidade e sociedade como um
todo.
Palavras-chave: direitos humanos; cultura de paz; resolução de conflitos.

INCORPORATING INTERNATIONAL CHILDREN'S RIGHTS INTO A SCHOOL
PSYCHOLOGYPROGRAM: A FOLLOW-UP

Mary M. Chittooran
Deborah Anne Stiles

Webster University, a university with campuses in four continents, is a leader in human rights
education because it offers both undergraduate and graduate human rights degrees and has a school
psychology program with an optional emphasis in international children’s rights. In keeping with
the core values and goals of this graduate program, the emphasis in International Children's Rights
acknowledges the fundamental human rights of all children and provides advanced knowledge and
skills so that professionals can promote children's well-being, learning, development, and safety. In
2014, we presented a poster at the International School Psychology Associationconference about
how international children’s rights had been incorporated into a graduate seminar in school
psychology. The purpose of this 2015 poster is to show how the rights of children continue to be
incorporated into the school psychology program at Webster University through a course called
Child Rights for School Professionals. Our method for designing thiscourse has included the study
of the 1989 United Nations Convention for the Rights of the Child, as well as a review of recent
U.S. and international school psychology-related journals that included articles about child rights.
In addition, we studied materials from the university’s annual conference on human rights and
resources made available through the ISPA website. Thus far, the resultshave been acourse syllabus
filled with good ideas for instructional practices, readings, films, case studies, simulations, field
trips, guest speakers, and class projects. This poster presentation includes a discussion of the course
objectives and outcomes, lessons learned, and a multi-method study of evaluations by child rights
experts and our graduate students.
Keywords: international children’s rights; school psychologist preparation; graduate education.

INVESTIGAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DIALÓGICAS E
DEMOCRÁTICAS NA ESCOLA: ASSEMBLEIAS DE CLASSE

Olivia Mentone Nogueira
Fabíola Freire S. Melo

Esse projeto realizou uma pesquisa intervenção em uma escola pública introduzindo práticas
dialógicas na sala de aula. A violência, as práticas autoritárias e as punições têm sido predominantes
na resolução de conflitos nas escolas, sendo o modo naturalizado de enfrentamento da crise na
educação. Lidar com isso é um desafio constante a ser transposto no cotidiano escolar. Assim, nos
propusemos a inserir práticas dialógicas e democráticas no contexto de sala de aula e investigar
fenomenologicamente, como questão central, a repercussão das mesmas nas atitudes dos alunos e
seus professores. As ações realizadas foram as assembleias de classe e atividades que denominamos
por “práticas lúdicas psicoeducativas”, visando a expressão de sentimentos, valorizando a mediação
de conflitos e a construção de valores éticos. A pesquisa se desdobrou em quatro subprojetos:
1)Introduzir e investigar a prática das assembleias de classe; 2) Introduzir e investigar as práticas
psicoeducativas lúdicas; 3) Acompanhar a realização das assembleias e investigar a percepção de
uma criança a respeito das práticas introduzidas; 4) Acompanhar a realização das práticas lúdicas e
investigar a percepção da professora a respeito das práticas dialógicas introduzidas. Dentre diversos
resultados alcançados, destacamos que as assembleias de classe introduziram um espaço único e
inovador no cotidiano escolar em que as crianças passaram a ter “voz” e participação no contexto
escolar. Iniciamos a construção de um espaço democrático e de atuação ética e política,
contribuindo com a transformação do cotidiano escolar e ampliando as discussões sobre um novo
paradigma educacional trazido pelas práticas democráticas.
Palavras-chave: psicologia fenomenológica; educação dialógica; assembleias de classe; práticas
inovadoras; práticas democráticas na escola.

INVESTIGAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DIALÓGICAS E
DEMOCRÁTICAS NA ESCOLA: ATIVIDADES LÚDICAS PSICOEDUCATIVAS

Natália Marcourakis Calegare
Fabíola Freire S. Melo

Investigação sobre a implementação de práticas dialógicas e democráticas na escola: atividades
lúdicas psicoeducativas Autores: Natália Marcourakis Calegare e Fabíola Saraiva Freire Melo
Instituição financiadora: Cnpq A violência, seja praticada pelos professores ou pelos alunos,
constitui-se como um dos grandes desafios a serem enfrentados no cotidiano escolar. As práticas
autoritárias e punições têm sido o modo predominante de resolução de conflitos nas escolas. Assim
nos propusemos a inserir práticas pautadas nos princípios do diálogo e da democracia e investigar,
como questão central, de que forma a introdução de práticas dialógicas no contexto da sala de aula
repercutiam nas atitudes dos alunos e de seus professores, essa questão maior se desdobrou em
quatro subprojetos de pesquisa. O objetivo do subprojeto aqui descrito foi introduzir e investigar as
“práticas lúdicas psicoeducativas” em uma sala de aula. Realizamos as atividades durante um
semestre em uma sala de quarto ano e no semestre seguinte acompanhamos uma sala de quinto ano.
Ao final, podemos dizer que a partir de nossas atividades as crianças puderam viver e exercer
valores democráticos e de convivência. Essa possibilidade se abriu para os alunos por meio da
vivência de diversas situações lúdicas e artísticas no cotidiano escolar. Foram realizadas atividades
de contação de histórias, brincadeiras cooperativas, atividades que permitiram a expressão corporal
e de sentimentos, além de reflexões sobre temas relacionados aos valores universais, como respeito,
cooperação e solidariedade. A análise e discussão acerca dos encontros realizados foram feita a
partir da abordagem fenomenológica, da revisão bibliográfica e dos relatos de intervenção. A
articulação com os demais subprojetos permite uma compreensão mais ampla do fenômeno,
tornando possível perceber que contribuímos para transformação do cotidiano escolar e ampliamos
as discussões sobre o novo paradigma educacional trazido pelas práticas democráticas.
Palavras-chave: psicologia fenomenológica; educação democrática;
psicoeducativas; práticas dialógicas; práticas inovadoras na escola.
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INVESTIGAÇÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DAS CRIANÇAS A RESPEITO DAS
PRÁTICAS DIALÓGICAS EM SUA SALA DE AULA

Fernanda Martingo Tulha
Fabíola Freire S. Melo

Os conflitos do cotidiano escolar são percebidos como um dos principais incômodos pelos alunos e
professores e se constituem como um dos grandes desafios no cotidiano escolar. Práticas
autoritárias, punições, violência física e verbal têm sido o modo predominante de resolução de
conflitos nas escolas, visto que estas atitudes são, muitas vezes, naturalizadas e legitimadas como
modo de enfrentamento dos conflitos. Assim, nos propusemos a inserir práticas pautadas nos
princípios do diálogo e da democracia e investigar, como questão central, de que forma a introdução
de práticas dialógicas no contexto da sala de aula repercutiam nas atitudes dos alunos e seus
professores. Essa questão maior se desdobrou em quatro subprojetos de pesquisa, sendo que este
subprojeto acompanhou a realização das assembleias e se propôs a investigar a percepção das
crianças a respeito das práticas introduzidas. A partir de duas entrevistas que realizamos ao longo
do trabalho, pudemos conhecer o ponto de vista de uma das crianças a respeito do trabalho
realizado. Esses dados ainda estão inconclusos e serão analisados posteriormente, visto que o
trabalho está em andamento. Além disso, a observação sistemática e atenta da pesquisadora, bem
como o acompanhamento da realização das assembleias, nos permitiu conhecer alguns aspectos da
percepção das crianças. Podemos ressaltar, por exemplo, a grande ânsia das crianças por
participarem e a valorização desse espaço de democracia e de expressão. Além disso, iniciaram uma
postura dialógica na resolução de conflitos, percebemos que o diálogo passou a ter sentido de existir
na coletividade.
Palavras-chave: psicologia fenomenológica; educação dialógica; assembleias de classe; práticas
inovadoras; práticas democráticas na escola.
Instituição financiadora: PIBIC/CEPE-PUC/SP.

INVESTIGAÇÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES A RESPEITO DAS
PRÁTICAS DIALÓGICAS EM SUA SALA DE AULA

Daniele Rodrigues Jordão
Fabíola Freire S. Melo

Investigação sobre a percepção dos professores a respeito das práticas dialógicas em sua sala de
aula AUTORES: Daniele Rodrigues Jordão, Fabíola Freire Saraiva Melo Instituição financiadora:
PIBIC/CEPE-PUC/SP Os conflitos do cotidiano escolar aparecem como um dos principais fatores
que geram incômodos tanto aos alunos quanto aos professores, e isso se constitui como um dos
grandes desafios a ser enfrentado nesse cenário. Percebe-se que as práticas autoritárias, a violência
física e a verbal têm sido o modo predominante de resolução de conflitos nas escolas, visto que
estas atitudes estão naturalizadas e legitimadas como modo de enfrentamento dos mesmos. Nosso
trabalho, visou inserir práticas pautadas na democracia e no diálogo com o propósito de investigar o
modo como elas impactariam as atitudes dos alunos e dos professores. Essa questão maior se
desdobrou em quatro subprojetos de pesquisa, sendo que este subprojeto acompanhou a realização
das “práticas lúdicas psicoeducativas” e se propôs a investigar a percepção dos professores a
respeito destas ações introduzidas. A partir de duas entrevistas realizadas com cada um dos dois
professores que participaram do trabalho, conhecemos suas percepções a respeito de nossa
intervenção. Dentre os diversos resultados alcançados, destacamos da fala dos professores o
reconhecimento de que a intervenção possibilita trabalhar lacunas do currículo escolar, bem como
corroborar para a construção de um espaço democrático. Sendo ressaltado o trabalho de mediação
de conflitos, a formação de valores universais e a criação de um espaço de expressão verbal e
motora para os alunos.
Palavras-chave: psicologia fenomenológica; educação dialógica; práticas psicoeducativas lúdicas;
arte; escolas democráticas.

MAXIMIZING ACADEMIC SUCCESS FOR CHILDREN OF REFUGEE STATUS IN
AMERICAN SCHOOLS

Comel Joyce Belin
Academic success for children depends upon the teacher’s interpersonal connection with their
students at multiple levels – academically, socially, emotionally, and culturally. This is particularly
true for newly enrolled children of refugee status in American schools. International literature
confirms that children of refugee status; particularly those from war torn countries, often enroll in
their new schools with unmet needs. Specifically, their life stories, social, emotional and medical
factors, and relevant educational history. In such cases traditional methods of classroom instruction
require thinking outside of the box to support the psychological needs and academic success of
children of refugee status. Objective: Through case study and discussion of current research,
theories of intelligence, complex trauma, and cultural competency, this interactive four hour
workshop will walk attendees through the consultation problem solving process of how school
psychologists can best assist their schools and classroom teachers in identifying the unmet needs of
children of refugee status (Initiation, Assessment, Problem Definition and Goal Setting, Strategy
Selection, Implementation, Finalization and Follow-up). Finally, evidence based methodology and
best practices to maximize academic success for this unique population will be discussed and shared
among participants. Target Audience: School Psychologists, Psychologists, Therapists, Human
Service Providers, Teachers, Headmasters, School Counselors
Keywords: refugee relocation; PTSD; trauma; children; education.

O DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE À PROTEÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE
EXTENSÃO

Diva Lúcia Gautério Conde

A afirmação dos direitos de crianças e adolescentes tem sido uma preocupação da SECADI/MEC,
através da proposição de programas de formação continuada junto aos profissionais da educação
básica brasileira. Este trabalho relata a realização do curso de extensão Escola que Protege:
enfrentando a violência no ambiente escolar e assegurando os direitos de crianças e adolescentes,na
Faculdade de Educação/ Universidade Federal do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2014,
dirigido aos professores do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Os
principais objetivos consistiram em propor aos professores uma reflexão sobre a temática da
violência contra crianças e adolescentes, sob as diversas modalidades em que ela se apresenta e
prepará-los para acionar a rede de proteção, constituindo-se em sujeitos ativos e efetivos nesta rede
de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violências. Serão apresentados a proposta
político-pedagógica, em sua estrutura curricular; informações gerais sobre as condições objetivas de
realização; aspectos da dinâmica do grupo ao longo do curso, incluindo elementos relevantes sobre
a violência, na escola e a que a cerca, trazidos pelos cursistas; algumas das propostas de
intervenção realizada pelos cursistas; os resultados obtidos na avaliação do curso, realizada pelos
participantes.Ao final serão propostas questões sobre a política de proposição de formação
continuada para professores.
Palavras–chave: violência; escola; crianças e adolescentes

O PAPEL DO PSICÓLOGO EM UM PROJETO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS

Rafael Campos de Oliveira Dutra

Muitos são os desafios enfrentados pelos psicólogos que se propõem a desenvolver um trabalho que
foge do tradicional desempenhado pelos psicólogos dentro das escolas nas últimas décadas. O
presente relato propõe a apresentação e a discussão sobre um projeto de Educação em Direitos
Humanos coordenado e desenvolvido por um psicólogo com alunos e alunas de uma escola privada
de Ensino Fundamental e Ensino Médio da cidade de São Caetano do Sul-SP. Tal projeto é
desenvolvido desde 2012 e está organizado em aulas que estão presentes em uma disciplina no
currículo escolar e em atividades extracurriculares que contam com a participação livre e
espontânea dos alunos. A proposta desse encontro será compartilhar a vivência nesse projeto desde
a ideia inicial, a implantação, os primeiros desafios, as conquistas, os avanços e os desafios que
ainda precisam ser enfrentados para consolidar não apenas o projeto junto a comunidade escolar,
mas referenciar tal projeto ao trabalho desenvolvido por um psicólogo educacional, que circula pela
escola em salas de aula, rodas de conversa, sessões de cinema, visitas em exposições e em espaços
culturais e educativos e que, com isso, propõe um repensar o papel, o lugar e as possibilidades de
atuação da Psicologia no contexto escolar.
Palavras-chave: psicologia da educação; educação em direitos humanos, psicologia e direitos
humanos.

PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS, DIALÓGICAS E INOVADORAS NA SALA DE AULA:
CONVERSANDO SOBRE AS ASSEMBLEIAS DE CLASSE

Fabíola Freire S. Melo
Olivia Mentone Nogueira
Fernanda Martingo Tulha

Um dos principais desafios na educação é a questão da violência, física ou psíquica, dos alunos e
professores. As práticas autoritárias e as punições têm sido o modo predominante de resolução de
conflitos nas escolas, visto que estas atitudes estão naturalizadas e legitimadas como modo de
enfrentamento dos conflitos. Assim, via trabalhos de pesquisa ou intervenções de estágio, temos nos
proposto a inserir práticas pautadas nos princípios do diálogo e da democracia no cotidiano de
instituições educacionais. Dentre as ações que temos realizadas, iremos destacar aqui as assembleias
de classe. Tais práticas visam a expressão de sentimentos, favorecem a mediação de conflitos e a
construção de valores éticos. Contudo, esta proposta aparece inicialmente aos professores, de forma
geral, como um espaço ameaçador de sua autoridade e surgem inúmeras fantasias relacionadas à
revolta ou caos. As expectativas dos professores já tornam evidente a crise na autoridade vivida na
educação, visto que denunciam uma concepção de autoridade baseada na imposição, bem como
atestam a inabilidade (e, novamente a ausência de autoridade) para lidar com as reivindicações e
“exigências” das crianças. Dentre os diversos resultados alcançados, destacamos que as assembleias
têm se mostrado como um espaço de resolução de conflitos que diminui significativamente a
violência entre as crianças. Constitui-se como um espaço inédito de discussão e escuta entre os
alunos e pelos professores. Contudo, apesar de se mostrarem radicalmente diferente das
expectativas dos professores, tornam-se um espaço de discussão para o qual os professores ainda
têm se mostrado despreparados, visto que as crianças adquirem habilidades para apresentar suas
opiniões e argumentar de modo dialógico e consistente, de forma a questionar ou denunciar as
incoerências, obscurantismo, lacunas ou cristalizações do cotidiano escolar.
Palavras-chave: psicologia fenomenológica; educação dialógica; assembleias de classe; práticas
inovadoras na escola; práticas democráticas.

PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS, DIALÓGICAS E INOVADORAS NA SALA DE AULA:
CONVERSANDO SOBRE PRÁTICAS LÚDICAS PSICOEDUCATIVAS

Fabíola Freire S. Melo
Daniele Rodrigues Jordão
Natália Marcourakis Calegare

São inúmeros os desafios a serem enfrentadas nas escolas. Nesse sentido, queremos compartilhar
aqui nossa experiência com a implementação de práticas lúdicas dialógicas e democráticas que
buscam renovar o cotidiano escolar. Essas ações surgiram de nossa percepção a respeito da ausência
de atividades lúdicas no cotidiano das crianças, bem como de atividades que trabalhassem a
formação de uma forma integral que a preparasse para o mundo, para além de uma formação
cognitiva. Denominamos por “práticas lúdicas psicoeducativas” as diversas formas de atividades
que inserem a arte e a ludicidade no cotidiano das crianças, especialmente a partir da contação de
histórias, dramatizações e brincadeiras cooperativas. São atividades que permitem a expressão
corporal ou de sentimentos frequentemente reprimidos, bem como reflexões sobre temas
relacionados a construção de uma cultura de paz e de defesa por valores universais, tais como o
respeito à diversidade, a cooperação, a solidariedade, dentre outros. A linguagem artística e poética
possibilitam de modo privilegiado o contato com uma dimensão humana pouco valorizada na
contemporaneidade: o improviso, o irracional e a espontaneidade, dentre outras. Assim, ampliamos
as discussões sobre um novo paradigma educacional trazido pelas práticas dialógicas e
democráticas e pelo exercício de uma atitude fenomenológica fundamentada numa ética do cuidado.
Palavras-chave: psicologia fenomenológica; educação dialógica; práticas democráticas; práticas
lúdicas psicoeducativas; práticas inovadoras na escola.

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS

Carlos César Barros

Apresentamos esta proposta de minicurso como uma possibilidade de interlocução entre os recentes
debates da teoria crítica da sociedade e o campo da psicologia escolar e educacional no Brasil.
Partimos do pressuposto de que a relação entre psicologia e direitos humanos é uma via de mão
dupla: os direitos humanos apresentam-se como um referencial para o pensamento e a atuação de
psicólogos, mas também, tais direitos só serão efetivados se a disposição psíquica das pessoas
estiver em consonância com os princípios dos direitos humanos. Esta última afirmação nem sempre
é levada em consideração, o que muitas vezes atrai nosso olhar mais para o desrespeito e descrença
nos direitos humanos que para suas potencialidades. Lembremos que o preâmbulo da Declaração de
1948 aponta para os direitos humanos como uma finalidade que, para ser efetivada, depende da
educação dos povos para a liberdade, o respeito e a paz. A educação brasileira, segundo nossa
Constituição, segue tais princípios, o que deveria ser uma orientação para as práticas psicológicas,
mas estas também deveriam ser meios para se chegar a uma educação de todos e para todos. Com
base na teoria crítica da sociedade, desde a primeira geração até a teoria do reconhecimento de Axel
Honneth, propomo-nos a apresentar a seguinte estrutura de minicurso: 1) direitos humanos como
racionalidade efetiva, ou seja, um projeto do esclarecimento que busca construir uma vida prática
sobre os pilares da justiça e da liberdade. A história das sociedades e de seus conflitos como um
desenvolvimento da moralidade, na esteira da filosofia do Espírito de Hegel, abordando a
universalização dos direitos humanos como uma etapa de tentativa de reconciliação das diferenças
sociais; 2) a patologia social dos direitos humanos: vivemos em um sistema de produção e
reprodução da vida que cria obstáculos ao processo emancipatório. Com Honneth propomos a
metáfora de um diagnóstico das situações concretas revelador de “patologias sociais” que
descrevem os sofrimentos causados por uma racionalidade objetiva que não se efetiva. As sofridas
agressões das grandes guerras do século XX indicam que os direitos humanos têm sua patologia
social, tornando-se muitas vezes uma formação reativa do estado de exceção de direitos que
caracteriza nossa época: muito se fala em direitos humanos para descumpri-los, para justificar um
desejo oposto; 3) importantes questões para a psicologia escolar: qual o papel da escola e da
educação diante das contradições contemporâneas? Qual o papel da psicologia diante dos objetivos
de uma educação para os direitos humanos? Quando a própria Psicologia pode ser vista como uma
“patologia social” que exclui ao padronizar, normalizar e medicalizar, que soluções podemos
esboçar?; 4) algumas possibilidades, partindo da vertente crítica da psicologia escolar, para um
trabalho institucional voltado para uma educação contra a barbárie que valorize a criatividade e o
brincar como construtores de uma realidade outra.

SISTEMAS DE NOTIFICAÇÃO E DETECÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM
ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS: PROPOSTAS DE INTEGRAÇÃO

Dalka Chaves de Almeida Ferrari

O Centro de Referência às vítimas de violência do Instituto Sedes Sapientiae (CNRVV), com apoio
do UNICEF, realizou nos anos de 2003 a 2006, uma pesquisa acerca da violência em 4.150
instituições de ensino brasileiras em 20 municípios previamente escolhidos. O objetivo geral foi
realizar um levantamento para analisar, em âmbito nacional, como as escolas constituem o sistema
de detecção, notificação, formação específica e sensibilização de professores, concernentes aos
casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes conforme definido pelo Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA), propondo ações de orientação e intervenção. Foi utilizada uma
abordagem exploratória que permitiu dimensionar o problema do ponto de vista quali-quantitativo,
compreendendo como ocorre e se a escola realiza a detecção, notificação e encaminhamento dos
casos de abuso e maus tratos. Para tanto, os dados foram levantados por meio de dois questionários
diferenciados aplicados nas instituições de ensino e em 5 delas ocorreram também contatos
presenciais e realização de entrevistas. A tabulação dos dados, bem como a análise do discurso do
sujeito coletivo realizada, possibilitou conhecer os tipos de violências notificados, o contexto de
ocorrência e o local da violência, os principais envolvidos, as características das crianças e
adolescentes mais atingidos, bem como os núcleos de apoio e os possíveis encaminhamentos. Entre
as muitas conclusões que um estudo como este possibilitou alcançar, destacamos o fato de que a
violência afeta 75% das instituições pesquisadas. Apesar de 86% das instituições apontarem como
necessário encaminhar os casos ao Conselho Tutelar, apenas 47% o fazem. Percebemos que não há
clareza sobre as variadas modalidades de violências, nem há critérios claros do perfil dos agentes
agressores nas instituições de ensino e inclusive a escola não se reconhece como um deles.
Consideramos fundamental uma maior apropriação de trabalhos com temas como a violência no
cotidiano das escolas brasileiras.
Palavras-chave: violência; maus tratos; Conselho Tutelar; Estatuto da Criança e Adolescente.

TRABALHANDO O RESPEITO À DIVERSIDADE E À CULTURA AFRO-BRASILEIRA
COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA
ESCOLAR

Klenio Antonio Sousa
Cláudia Silva de Souza
Liliane dos Guimarães Alvim Nunes
Lucianna Ribeiro de Lima

Este trabalho está sendo desenvolvido na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de
Uberlândia – ESEBA/MG com alunos da Educação Básica, compreendendo a Educação Infantil e
séries finais do Ensino Fundamental – 5º ao 9º ano. Trabalhar a lei 10.639/03, que versa sobre o
ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana em sala de aula ainda se constitui um
desafio. O texto das Diretrizes Curriculares aponta que a discriminação étnico-racial atinge não
somente negros, mas grupos de diferentes etnias. Tais diretrizes reforçam o fato de que a escola,
como espaço democrático, pode ser o cenário para que as discussões ocorram, não somente no nível
das conversações, mas também das atividades de cunho pedagógico, de integração e de interação da
comunidade escolar: diretores, professores, estudantes, pais e demais atores sociais. Isto pede um
posicionamento também político da escola, cujo objetivo seja o de promover a transversalização das
temáticas africanas e afro-brasileiras para além do cumprimento da Lei, na formação de cidadãos
críticos, sabedores de sua história. O trabalho da Psicologia Escolar envolvendo a história e cultura
afro-brasileira e africana é feito com crianças do 1º período ao 9º ano, observando as
especificidades de cada faixa etária. Na Educação Infantil, utilizamos livros infantis, vídeos,
músicas e outros recursos lúdicos que possibilitem a reflexão e discussão sobre a importância do
respeito às diferenças e diversidade humana. Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, trabalha-se
a questão da identidade por meio dos Adinkras (símbolos africanos de identidade do leste da
África), tribos urbanas, para que entendam que a sociedade é formada por diversos grupos:
quilombolas, rap, hip hop, permeados majoritariamente por negros da periferia. Neste contexto, o
racismo emerge como temática que já se encontra recorrente no ambiente escolar. Há também o
trabalho sobre violência de gênero, mais especificamente a violência contra a mulher. Nas séries
finais, o Projeto Afetividade e Sexualidade na Adolescência inclui em seu conteúdo programático a
formação histórico-cultural de cada adolescente e a constituição de sua singularidade. Neste sentido,
as questões referentes às diferentes formações étnicas e culturais são abordadas com o objetivo de
ampliar os conhecimentos dos alunos a respeito de sua constituição social diversa e singular,
visando também promover reflexões sobre o preconceito e a discriminação. Como resultado, tem-se
que os professores e alunos despertam para questões por vezes esquecidas ou deixadas para o
segundo plano no dia a dia da escola.
Palavras-chave: lei 10.639; relações étnico-raciais; educação; psicologia escolar.

UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM ANSIEDADE INFANTIL EM CRIANÇAS
ACOLHIDAS

Celia Vectore
Damaris Pereira Inêz

Um número significativo de crianças brasileiras vive em contextos de desenvolvimento coletivo. As
instituições de acolhimento evidenciam esta situação e enfrentam muitos desafios buscando
oferecer um ambiente de qualidade para os acolhidos. O acolhimento acontece quando as crianças e
adolescentes vivem situações de risco ou negligencia por parte de seus responsáveis. As pesquisas
com as crianças que vivem esta realidade são raras, sendo um desafio para quem trabalha neste
contexto. O presente estudo buscou desenvolver um instrumento psicopedagógico de natureza
lúdica capaz de atuar e intervir em quadros de ansiedade infantil. Participaram treze crianças, com
idades de três a seis anos, oriundas de três instituições de acolhimentos, de duas cidades do interior
de Minas Gerais. O instrumento, bem como as oficinas realizadas continham os pressupostos
mediacionais estabelecidos pelo Programa MISC (Mediational Intervention Sensitizing Caregivers),
que são: focalização, expansão, afetividade, recompensa e regulação do comportamento. O
instrumento criado foi denominado “Avaliação e intervenção em Ansiedade Infantil”. Ele é
formado por quarenta cartas denominadas cartas-problema, que apresentam ilustrações de possíveis
indicadores da ansiedade; e trinta cartas de enfrentamento que têm cenas de possíveis soluções,
utilizadas para diminuir a ansiedade frente as primeiras cartas, sendo que estas poderiam ser
sugeridas pela pesquisadora ou pela própria criança. O procedimento consiste em permitir que os
participantes contassem uma história utilizando-se das cartas. Para analise dos dados, todas as
atividades foram vídeo gravadas e posteriormente transcritas, além da observação das produções
infantis, como desenho. Após a analise, pode-se observara pertinência do trabalho, uma vez que as
intervenções mediacionais se mostraram eficazes, além de permitir ouvir a criança e o que ela traz,
sendo de grande importância as vivencias tidas pelas crianças tanto antes quando após o
acolhimento. O trabalho contribuiu ainda para que a experiência de acolhimento fosse enriquecida,
no sentido de trabalhar com o sofrimento e ansiedade gerados nessas situações.
Palavras-chave: acolhimento infantil; ansiedade infantil; aprendizagem mediada; instrumento de
avaliação e intervenção.

MESAS REDONDAS E SIMPÓSIOS

A ANÁLISE DAS DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS NOS DESENHOS ANIMADOS EM
LONGAS-METRAGENS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Rinaldo Molina

Resumo geral: O objetivo de nossa apresentação é refletir como as diferenças significativas são
representadas nos longas-metragens animados e estão associadas frequentemente a manutenção e a
reprodução de estereótipos, preconceitos e estigmas, fortalecendo manifestações de discriminação e
segregação e, com isso revelar a importância da reflexão sobre o uso desses filmes na ação didáticopedagógico dos professores com vistas a construção de uma sociedade mais tolerante com as
diferenças. Para tal tomamos por base o longa-metragem de desenho animado infantil “Como
treinar o seu dragão”. A primeira apresentação discute o conceito de diferença significativa; o
segundo explora a análise do longa-metragem animado “Como treinar seu dragão” e; a terceira
pensa sobre o uso desses longas na formação dos professores. Refletir sobre a, a partir do conceito
de diferença significativa,realizar a análise detalhada do O objetivo dessa última parte é traçar um
debate - a partir dos temas apresentados até aqui: a diferenças significativas e os desenhos animados
–sobre a importância da reflexão sobre o uso do desenho animado na prática pedagógica de
professores que atuam, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais do ensino
fundamental.

DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS NOS DESENHOS ANIMADOS

Lineu Norio Kohatsu

Fala 1: Muitas histórias infanto-juvenis ensinam às crianças sobre as diferenças, sobre a
impossibilidade de convivência com aqueles que notadamente são diferentes ou que apresentam
“diferenças significativas”. O objetivo da apresentação é refletir sobre, a partir do conceito de
diferença significativa, a presença de preconceitos e estereótipos em longas-metragens animados
clássicos como Pinóquio; A Bela e a Fera; O corcunda de Notre Dame; Dumbo; Ariel, A pequena
sereia entre tantos outros. Nesse sentido parte da compreensão que mais do que crenças explícitas, o
que os filmes refletem são tendências psicológicas, estratos mais profundos da mentalidade coletiva
que, mais ou menos, correm por debaixo da dimensão consciente. Ao registrar o mundo visível, seja
a realidade cotidiana ou universos imaginários, os filmes proporcionam as chaves dos processos
mentais ocultos. Além disso, os desenhos animados, como outras atrações da indústria cultural, ao
serem considerados como diversão, deixam de ser analisados criticamente. As mensagens que
passam, no entanto, são assimiladas de alguma maneira, mesmo que inconscientemente.
UM MERGULHO NAS ENTRELINHAS: O DESENHO ANIMADO “COMO TREINAR O
SEU DRAGÃO”

Karen Danielle Magri Ferreira Razera

Fala 2: Partindo do pressuposto que a análise da representação das diferenças nos desenhos
animados infantis pode revelar, em alguma medida, o modo como essas diferenças ainda estão
presentes no imaginário coletivo, o objetivo da apresentação é realizar a análise detalhada do longametragem animado “Como treinar seu dragão”. Escolhemos esse filme pelo fato da intolerância
com a diferença ser o mote central dos conflitos do filme, além da questão da diferença significativa
perpassar toda sua trama, pela repercussão midiática que teve entre as animações recentes e,
principalmente, por apresentar temas novos, até então não observados nos desenhos analisados, em
relação à diferença significativa. As categorias de análise são inspiradas na pesquisa de Amaral. São
elas: características dos personagens e etiologia da diferença; atributos negativos ou incapacidades;
virtudes ou superpoderes; situações de humilhação; grupo social e desfecho. Por fim, a apresentação
indica pequenos avanços apresentados na história do filme com relação a aceitação ativa da
diferença.

A NECESSIDADE DA REFLEXÃO COM OS PROFESSORES SOBRE O USO DE LONGA
METRAGENS ANIMADOS EM SUAS AULAS

Rinaldo Molina

Fala 3: O objetivo dessa última apresentação é traçar um debate - a partir dos temas apresentados
até aqui: a diferenças significativas e os desenhos animados –sobre a importância da reflexão sobre
o uso do desenho animado na prática pedagógica de professores que atuam, principalmente na
educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental.Objetiva também, tomando por base o
fato de que durante suas vidas as pessoas têm contato com os desenhos animados, principalmente
como entretenimento e, por isso, marcada por uma observação sem reflexão, alertar sobre o lugar
que os desenhos animados ocupam no trabalho dos professores que ministram aulas, principalmente
na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Para tal parte de algumas questões:
em quais condições o professor teve acesso a uma formação cultural mais ampla? Qual relação
mantém com as formas de expressões artístico-culturais construídas pela humanidade? Qual a
relação que o professor mantém com os desenhos animados? E com as diferenças significativas?
Como essas visões intervêm em suas ações em sala de aula? Qual uso faz dos desenhos animados
em seu trabalho?

A EXPRESSÃO DA DIMENSÃO SUBJETIVA DA DESIGUALDADE SOCIAL NA
ESCOLA: UM ESTUDO COM JOVENS RICOS E POBRES EM SÃO PAULO.

Ana Mercês Bahia Bock

Resumo geral: Em geral, a desigualdade social é evidenciada pelas dimensões econômicas
objetivas, sobretudo na diferença da distribuição da renda. Porém, os estudos evidenciam que este
fenômeno também inclui dimensões relativas a aspectos simbólicos, relações sociais e expressão
política, destacando-se aqui a dimensão subjetiva. No Brasil, o histórico acesso diferenciado a
recursos, tanto de ordem material como simbólica, caracteriza o contexto no qual os sujeitos se
desenvolvem e constroem suas subjetividades, tornando a discussão sobre a dimensão subjetiva da
desigualdade social e sua expressão na escola imprescindível para aqueles que almejam uma
educação comprometida com a realidade social do país. A Dimensão Subjetiva da desigualdade
social na Escola é composta por aspectos emocionais e simbólicos, especialmente as significações
constituídas pelos professores, gestores, alunos, funcionários e pais sobre esse fenômeno e suas
relações com o processo de (trans)formação do indivíduo como ser mediado pela história e pela
cultura. Considerando os estudos realizados no projeto de pesquisa "Pesquisando a dimensão
subjetiva da desigualdade social a partir da escola", a proposta desse trabalho é compartilhar as
problematizações teóricas e metodológicas implicadas em um estudo desta natureza. Nessa
pesquisa, tomando como questão central a desigualdade social existente na sociedade brasileira,
objetiva-se compreender de que modo esta condição se expressa na escola, privilegiando o estudo
da dimensão subjetiva do fenômeno. Do ponto de vista teórico metodológico, adota-se a psicologia
sócio-histórica e como instrumento o método de conversação proposto por Fernando González Rey.
Na conversação, pesquisador e participante compõem uma unidade dialógica na qual ambas as
partes precisam se implicar para que haja produção de sentidos subjetivos. A fluidez é o elemento
que permite essa produção a partir do momento que na conversação, mais do que perguntas, ou a
obediência a um roteiro estruturado, são oferecidos temas norteadores para o diálogo, a partir de
eixos que permitam responder aos objetivos da pesquisa. Os eixos se caracterizam por questões,
comentários, reflexões, em torno de temáticas especificas. Na presente pesquisa são dois os eixos: o
jovem e a desigualdade na vida e o aluno e a expressão da desigualdade na escola. O projeto
encontra-se em andamento e já foram realizadas diversas entrevistas com jovens ricos e pobres,
oriundos de escolas públicas e privadas de São Paulo, sendo nos dois últimos anos contatados oito
sujeitos. Na análise dos dados utilizou-se a proposta dos núcleos de significação, já sendo
produzidos alguns dados preliminares, que serão abordados ao longo desse simpósio.

A DIMENSÃO SUBJETIVA DA DESIGUALDADE SOCIAL: SUA EXPRESSÃO NA
ESCOLA

Ana Mercês Bahia Bock

Fala 1: O objetivo dessa fala é apresentar a problematização teórica que sustenta o projeto de
pesquisa "Pesquisando a dimensão subjetiva da desigualdade social a partir da escola". A
desigualdade social é um tema de extrema relevância no Brasil, pois a sociedade brasileira está
marcada de forma aguda por ela. Uma desigualdade econômica, de acesso a bens e serviços da
sociedade, é traduzida na sua concretude como miséria econômica, mas também como uma miséria
emocional, existencial e política. São diferenças de rendimentos, de escolarização, diferenças
regionais e de raça, entre outras, que compõem o chamado quadro da desigualdade social brasileira.
O peso de cada uma delas na construção desta situação social tem sido visto de maneira diversa,
mas a importância da escolarização tem sido grande. A partir deste quadro, duas questões se
impõem: a primeira se refere à necessidade de estudos sobre as expressões da desigualdade na
educação. Supõe-se aqui que a desigualdade social pode se tornar visível a partir de dados oriundos
do campo da educação: regiões e/ou estratos sociais pobres têm maiores índices de analfabetismo,
maior defasagem idade/série, média de número de anos de escolaridade menor e outros aspectos
que demonstram que a pobreza e a baixa escolarização caminham juntas. Torna-se necessário
evidenciar essa realidade, pois as soluções para os problemas no Brasil devem emanar do maior
conhecimento sobre esse fenômeno. Uma segunda questão se refere à dimensão subjetiva dessa
realidade de desigualdade, que se expressa também no campo da educação. Essa segunda questão é
o objetivo maior dessa pesquisa. Assim, ao se buscar compreender a realidade, deve-se considerar a
presença de sujeitos que a constituem e que são constituídos por ela. A partir da compreensão de
que subjetividade e objetividade se relacionam dialeticamente, entende-se que há uma dimensão
social no sujeito e uma dimensão subjetiva na realidade. Desse modo, a dimensão subjetiva se
refere a construções subjetivas que constituem a realidade. Não são aspectos psicológicos que
resultam da influência do meio social, mas são parte constitutiva do fenômeno. Para compreender a
desigualdade social é necessário entender a dimensão subjetiva desse complexo fenômeno social, o
que nos remete para importância de estudos que a analisem no campo da educação. A desigualdade
social brasileira se apresenta com suas especificidades em todos os campos e lugares. Na educação,
ela está na escola, nas relações professor-aluno e aluno-aluno; está camuflada no material didático,
nas avaliações realizadas tanto pelo professor quanto nas realizadas pelo governo. Está nos
resultados da educação, na qualidade do trabalho realizado, na motivação e empenho dos
professores; nos salários dos professores e na participação dos pais. A desigualdade está nas
significações constituídas pelos alunos sobre a escola e seu processo de escolarização. É finalidade
desse trabalho investigar estes sentidos e significados constituídos, buscando sujeitos de classes
sociais diferentes para que se possa dar visibilidade à dimensão subjetiva da desigualdade social a
partir da vivência do processo de escolarização.

A DIMENSÃO SUBJETIVA DA DESIGUALDADE SOCIAL: SUA EXPRESSÃO NA
VIVÊNCIA ESCOLAR DE JOVENS RICOS EM SÃO PAULO

Rita de Cássia Mitleg Kulnig

Fala 2: Identificar e quantificar a pobreza não é o suficiente para enfrentar as desigualdades sociais,
principalmente em países como o Brasil, que se especializaram em produzir e reproduzir em níveis
cada vez mais sofisticados a exclusão social. Ou seja, para muito além dos aspectos econômicos, a
desigualdade social brasileira é consolidada cotidianamente nas relações estabelecidas pelos

sujeitos, a partir de práticas sociais reiteradas por crenças e valores constituídos por meio da
vivência dos sujeitos nas mais diversas instâncias socializadoras da sociedade, entre elas a escola.
Dessa forma, compreender os sentidos que os sujeitos dão a suas experiências, os comportamentos
que adotam em relação a si e aos outros e os sentimentos vivenciados no processo de escolarização
são importantes contribuições para a compreensão do fenômeno da desigualdade social.
Considerando que no Brasil a elite econômica, como demonstrado em vários estudos, coincide com
as elites política e social, estudos sobre a vivência escolar dos jovens pertencentes às camadas mais
privilegiadas da população possibilitam-nos compreender como esses jovens aprendem a
administrar relações e como convertem diferenças sociais em diferenças de estilo de vida. Ou seja,
os estudos sobre a vivência escolar desses jovens possibilitam uma análise dos modos de
constituição do sentimento de diferença com relação aos outros. Nesta comunicação,
apresentaremos os sentidos subjetivos constituídos sobre a vivência escolar por quatro jovens que
frequentam escolas particulares situadas em regiões com baixo índice de exclusão social na cidade
de São Paulo, procurando evidenciar como a realidade desigual da sociedade brasileira está presente
nesses sentidos.

A DIMENSÃO SUBJETIVA DA DESIGUALDADE SOCIAL: SUA EXPRESSÃO NA
VIVÊNCIA ESCOLAR DE JOVENS POBRES EM SÃO PAULO

Luane Neves Santos

Fala 3: A desigualdade social é talvez, sem exagero de expressão, o maior problema brasileiro,
sendo a educação e rendimentos do trabalho dois fatores importantes na construção do quadro da
desigualdade no Brasil. A defasagem na escolaridade, se não é o único fator que compõe a
desigualdade social, é certamente uma das explicações para a desigualdade de renda, pelo seu
impacto na remuneração do trabalho. Assim, a heterogeneidade educacional gera uma desigualdade
de renda que reforça e reitera a desigualdade de oportunidades educacionais e sociais entre os
brasileiros. Compreender essa condição tem sido o desafio de muitos pesquisadores, sendo a relação
entre desigualdade social e seus aspectos educacionais estudada por várias áreas de conhecimento
como a economia e as ciências sociais. No entanto, tais estudos não analisam a dimensão subjetiva
da desigualdade, ou seja, as significações e sentidos que os sujeitos, vítimas de desigualdade, têm
construído subjetivamente. Como se sentem os sujeitos vítimas da desigualdade? Que afetos e
sentimentos acompanham a experiência escolar em situação social de desigualdade? Alguns poucos
estudos, como o de José Gonçalves Moura Filho e Bader Sawaia trouxeram contribuições
significativas a partir das noções de humilhação social e sofrimento ético-político, respectivamente,
para o campo da Psicologia, permitindo a ampliação das leituras sobre desigualdade. Nesse trabalho
objetiva-se apresentar os resultados do projeto de pesquisa "Pesquisando a dimensão subjetiva da
desigualdade social a partir da escola", no que se refere aos sentidos subjetivos construídos por
alunos a partir de suas vivências escolares em escolas públicas, destacando quais desigualdades são
experienciadas e percebidas e como estão significadas pelos jovens pobres. O interesse é apresentar
os sentimentos, imagens e ideias que quatro jovens pobres que frequentam escolas públicas situadas
em regiões com alto índice de exclusão social na cidade de São Paulo desenvolvem como conteúdo
subjetivo a partir da vivência escolar em uma sociedade marcada pela desigualdade social.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PSICOLOGIA: O PIBID EM QUESTÃO

Diana Carvalho de Carvalho

Resumo geral: O objetivo desse simpósio é apresentar os projetos desenvolvidos pelos cursos de
licenciatura em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de
Goiás junto ao PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA –
PIBID, bem como discutir esse Programa no âmbito das políticas públicas atuais e das diretrizes
curriculares para a formação de professores no país. O PIBID teve o primeiro edital divulgado em
dezembro de 2007, sendo compreendido como parte das ações do atual governo federal no âmbito
do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE). Integra-se a um conjunto de ações que
visam a formação inicial e a permanência na docência dos estudantes de licenciaturas. Dentre seus
objetivos, destacam-se aqueles voltados para fortalecer a escola pública como espaço de formação e
promover a necessária articulação das universidades com as redes públicas de ensino. É, assim, um
Programa que tem como finalidade a formação inicial dos licenciandos, proporcionando-lhes
experiências pedagógico-formativas, articulando seu percurso formativo na universidade com a
realidade local das escolas. A relevância desse simpósio está na atualidade da temática e no fato de
que poucos são os espaços destinados a debater as experiências efetivamente realizadas sobre o
ensino e a formação do professor de Psicologia.

O PIBID DE PSICOLOGIA DA UFSC: EM FOCO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
DOS ANOS INICIAIS DE ESCOLARIZAÇÃO

Diana Carvalho de Carvalho

Fala 1: Este trabalho apresenta as atividades desenvolvidas no projeto da Licenciatura em
Psicologia, que integra o Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência (PIBID) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O projeto iniciou suas atividades em agosto/2010
em uma escola estadual de ensino médio, localizada na grande Florianópolis, com a participação de
10 bolsistas de Iniciação a Docência (ID) junto às disciplinas de Psicologia, ministradas no terceiro
e quarto anos do curso de magistério. O ensino de Psicologia nesse curso tem tradicionalmente
veiculado conhecimentos sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças,
tendo por objetivo formar o professor que atuará nos anos iniciais de escolarização (educação
infantil e 1° ao 5° ano). As atividades realizadas envolvem o conhecimento da realidade escolar e
dos projetos ali desenvolvidos; leitura e discussão de textos teóricos; planejamento e realização do
exercício didático propriamente dito: definição dos objetivos, do conteúdo programático, das
metodologias a serem desenvolvidas e da avaliação de ensino.Em 2014 o projeto foi ampliado
também para uma escola municipal de educação básica que atua no Ensino Fundamental (anos
iniciais) e desenvolve projeto de educação integral. O PIBID/Psicologia tem contribuído para
enfrentar os principais desafios que se colocam para os cursos de Licenciatura: a superação do
dualismo entre teoria e prática e a divulgação de experiências formativas junto ao próprio

curso,dando visibilidade a uma possibilidade de formação pouco conhecida pelos estudantes. A
proposta do projeto põem em destaque as discussões teóricas sobre a apropriação da linguagem
escrita e dos processos culturais pela criança, considerando-se o estudo dessa problemática pelos
licenciandos relevante e urgente na atual conjuntura das políticas públicas para a educação básica,
especialmente a implantação do ensino fundamental de 9 anos e a proposta de educação integral.
Espera-se oferecer condições para que o estudante de Psicologia possa articular de modo mais
consistente a relação teoria e prática ao longo do curso de licenciatura.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PSICOLOGIA NO ÂMBITO DAS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS

Jordana de Castro Balduino

Fala 2: Este trabalho tem como objetivoapresentar as discussões geradas a partir da investigação
documental de uma pesquisa de Iniciação Científica, sobre o tema “Concepções de formação de
Professor de Psicologia: um estudo em Projetos Políticos Pedagógicos das Instituições de Ensino
Superior com licenciatura em Psicologia”, que serviu de subsidio à pesquisa intitulada “A formação
do professor de Psicologia no âmbito das diretrizes curriculares nacionais: concepções e
implicações para a atuação docente”. Nessa pesquisa foi feito um levantamento de todos os Projetos
Políticos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior com licenciatura em Psicologia, além de
ter sido realizador estudos sobre as diferentes concepções de formação de professores, visando
apreender, no âmbito dos documentos que tratam da formação do professor de psicologia, as
concepções de formação e suas implicações para a atuação docente. Como resultados conclui-se que
ainda é baixo o número de instituições que já adequaram seus cursos à legislação vigente desde
2011, em que se torna obrigatório a oferta da licenciatura em Psicologia. A partir da leitura na
íntegra e análise de nove PPPs pode-se concluir a necessidade de um projeto de formação de
professores de Psicologia em consonância com a cultura e concepção de formação de professores da
própria instituição. Esses dados mostram a importância de estudos voltados para a formação do
professor de Psicologia, não somente na sua especificidade e sim a partir da construção de um
projeto coletivo de licenciatura que implicaria o envolvimento de todos aqueles que participam da
formação de professores da instituição.

O PIBID DE PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Lueli Nogueira Duarte e Silva

Fala 3: Neste trabalho questionam-se quais são os riscos e as contribuições do Programa do
Governo Federal de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) na formação dos professores de
Psicologia, enquanto um programa que repõe dilemas e desafios das históricas aproximações entre
Psicologia e Educação. Com base em um conjunto recente de normatizações que dizem respeito
tanto à obrigatoriedade da oferta da Licenciatura nos cursos de graduação de Psicologia, como na

defesa da inserção da disciplina de Psicologia no Ensino Médio (Projeto de lei 105/2007), o Pibid se
apresenta como um novo elemento para essa discussão. Um programa que apresenta entre alguns
dos seus objetivos, a articulação da teoria e prática e a aproximação entre a escola e universidade,
apontando, desde já, contribuições e desafios na formação do professor de Psicologia. Parte-se do
pressuposto de que esse programa governamental traduz certa compreensão da relação teoria e
prática, na qual a prática é vista como elemento articulador dessa relação, na medida em que é
concebida como local de formação e produção de conhecimentos. A teoria, nesse entendimento,
seria os conhecimentos que advêm dessa prática. Dessa forma, ao analisar o Pibid de Psicologia UFG (campus Goiânia), propõe-se discutir os limites, mas também as possibilidades desse projeto
em oportunizar aproximações entre os conhecimentos psicológicos e a prática escolar, entre os
conhecimentos teóricos psicológicos e os saberes que advêm da prática cotidiana da escola, ao
mesmo tempo em que criam possibilidades de formação tanto para professores, psicólogos, como
para alunos do Ensino Básico.

A FORMAÇÃO DOCENTE, IDENTIDADE PSICOSSOCIAL E O PARADIGMA
CRÍTICO-REFLEXIVO: RELATOS DE PESQUISA

Carla Andréa Silva

Resumo geral: A formação de professores, ao longo de décadas, tem recebido a grande
interferência do suporte ilusório oferecido pelos ditames da racionalidade técnica (Carbonel,2002;
Gatti, 2000; Therrien,1995). Autores como Larocca (1999) sublinham que este ideário tem sua força
em depreciar as condições do educador de pensar e agir com autenticidade e autonomia,
transformando-o em um mero tarefeiro, cuja ação ocorre basicamente na ausência de reflexão
crítica sobre sua atuação. Atentos a esta interferência, nesta mesa, nos deteremos sobre o universo
da formação de professores a partir de uma perspectiva que a nosso ver empreende esforços em
compreender a totalidade deste cenário, ao considerar igualmente importante a dimensão subjetiva
da realidade inerente à formação de professores. Assim mediante resultados de pesquisa de
mestrado e doutorado com fundamentação na Psicologia Sócio-histórica constitui intenção desta
mesa compartilhar apreciações em torno da identidade, identidade regional além de possibilidades
em torno de uma formação crítica e reflexiva de professores que contribuam com o
desenvolvimento de atividade docente emancipada.
Palavras-chave: formação de professores; psicologia sócio-histórica; formação crítico-reflexiva.

POSSÍVEIS ENCONTROS ENTRE O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA
IDENTIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Carla Andréa Silva

Fala 1: Parte das discussões que ora compartilhamos encontram-se originalmente em nossa tese no
doutorado que teve como objetivo geral compreender os processos de transformação da identidade
de professores de origem norte-nordestina a partir de suas vivências como pós-graduandos em
Educação na cidade de São Paulo. Nessa mesa, discutimos as relações entre a constituição da
identidade e a formação docente. Como ancoragem teórica desta investigação, nos apoiamos os
estudos de Ciampa (2007) referentes à concepção psicossocial da Identidade; e os estudos de Freyre
(2003,2004,2007) e Albuquerque Junior (2003,2007, 2011) sobre o nordeste e as identidades em
construção nessa espacialidade. Foram pesquisados sete professores atuantes no Ensino Superior, de
origem norte-nordestina, que realizaram a Pós-Graduação stricto sensu, na área de Educação, na
PUC-SP. A pesquisa realizou-se no campus Perdizes, onde está sediada a pós-graduação dessa
instituição de ensino. Para a produção dos dados realizamos entrevistas não diretivas, com vistas ao
acesso às histórias de vida dos pesquisados, uma vez que estas possibilitariam desvelar indícios das
metamorfoses vivenciados por estes docentes até o momento em que a pesquisa estava sendo
realizada. A realização desta investigação nos permitiu encontrar indícios de que a identidade
forjada com suas regiões de origem, representou uma condição que por sua vez desvelou

especificidades no movimento empreendido por estes no tocante ao processo de formação docente
vivenciado por cada um dos pesquisados.
Palavras-chave: identidade docente; identidade nordestina; formação de professores.

A PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA CONTRIBUINDO PARA UMA FORMAÇÃO
CRÍTICA E REFLEXIVA DE PROFESSORES

Eliana de Sousa Alencar Marques

Fala 2: O texto a ser apresentado no XII Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional é
parte constitutiva da pesquisa de doutorado realizada com o objetivo de investigar as mediações
constitutivas de professores e alunos que desenvolvem práticas educativas bem sucedidas. Dentre os
resultados alcançados com a investigação, a formação de professores despontou como uma
mediação importante no processo de constituição de um profissional consciente e com autonomia
para realizar a prática educativa intencionalmente transformadora. Esse argumento se fundamenta
nos construtos teóricos da Psicologia Sócio-Histórica, precisamente, nos postulados de Vigotski,
(2000), Leontiev (1978) e Rubinstein (1973) e outros, que reconhecem os homens como seres
socio-históricos e suas práticas determinadas pelas condições produzidas socialmente. A formação
inicial e continuada representa parte dessa realidade que, aliada a outras condições, pode possibilitar
ao professor, além do desenvolvimento profissional, a realização de atividade docente
transformadora, aproximando-se da verdadeira práxis educativa. Os resultados apontam que a
formação do professor, assentada em princípios norteados pela Psicologia Sócio-Histórica, contribui
com a constituição de um profissional capaz de compreender a escola, os alunos e os processos
educativos como realidades sócio-históricas construídas pela mediação das atividades humanas. O
desenvolvimento dessa consciência medeia a responsabilidade tanto pedagógica quanto social,
humana e política de ser professor.
Palavras-chave: formação de professores; formação crítica e reflexiva; psicologia sócio-histórica.
práxis educativa.

IDENTIDADE DOCENTE: O PROFESSOR EM MOVIMENTO E SUAS ARTICULAÇÕES
COM A FORMAÇÃO

Carolina Pereira Nunes

Fala 3: Há necessidade de um aprofundamento sobre as características individuais e de classe dos
professores, ou seja, suas identidades. Partimos do princípio de que a identidade não se restringe ao
conjunto de traços pessoais evidentes, tampouco a mera imagem mental que se tem sobre si mesmo.
Conforme Ciampa (2005) identidade é metamorfose, ou seja, é processo permanente de formação e
transformação do indivíduo, que ocorre com base nas condições históricas, sociais e materiais, as

quais podem levar ou não à emancipação humana. A identidade profissional é, portanto, dinâmica,
não sendo uniforme para todos os sujeitos (IMBERNÓN, 2010). Essa forma de conceber a
constituição humana coloca que a identidade não é algo natural e sim determinado por um processo
histórico-cultural, estando em constante movimento dialético (VIGOTSKI, 2008). Podemos
perceber que a compreensão da identidade docente passa pelo ato de refletir sobre ela. A opção de
ser professor (e seus significados reais) encontra-se intrinsecamente relacionada com o
desenvolvimento do indivíduo como ser social. Assumir uma identidade docente pressupõe uma
atitude ativa dos sujeitos que deveria estar explicitada em seus processos formativos. Todavia o que
se observa é que a história das formações docentes são marcadas por dependência e subsídio. Para a
superação de tal situação, se faz necessária uma aceitação das suas identidades pessoais e
profissionais como auxílio para análise dos sentimentos e representações pelas quais esses sujeitos
se singularizam.
Palavras-chave: identidade docente; formação; emancipação

A MOTIVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR: ENTRE O FORMAL E O
VIVENCIADO

Afonso Mancuso de Mesquita

Resumo geral: O objetivo desta mesa é discutir o conceito de motivação e sua relação com a
educação escolar tendo como referência teórica a psicologia histórico-cultural (VIGOTSKI,
LURIA, LEONTIEV, ELKONIN, entre outros autores). O tema da motivação é frequente nas
discussões educacionais e sua importância é inegável do ponto de vista da produção do
aprendizado. Não há quem discorde da necessidade de sua existência ou de como ela auxilia o
processo de ensino-aprendizagem. Seu papel e natureza, contudo, permanecem em debate. Há
teorias que defendem que a motivação é e deve ser espontânea e que sem ela todo o processo
pedagógico se perde por completo. Outras que entendem que a motivação é vantajosa, mas caso ela
não exista, o processo pedagógico deve manter-se orientado pela transmissão do conhecimento
formal. O que gostaríamos de destacar é a necessidade de construir motivação para a educação
escolar. Ela não é dada a priori e não podemos esperar que ela simplesmente surja e ilumine e
cotidiano da escola. Para argumentar nesse sentido, discutiremos o conceito de motivação do ponto
de vista teórico, trazendo principalmente as contribuições de Leontiev sobre o motivo e seu lugar
estrutural na atividade humana e de Vigotski sobre o encontro dos conceitos científicos e
espontâneos. No primeiro trabalho, analisaremos a relação entre conceitos espontâneos e científicos
e a dialética entre ambos, ressaltando a necessidade de sua intervinculação na produção de motivos
para o estudo. No segundo trabalho, apresentaremos o que estamos chamando de ações geradoras de
motivos de aprendizagem, como uma importante ferramenta teórica-prática que pode colocar o
professor no papel ativo de produtor de novos motivos para os estudantes.
Palavras-chave: motivação; psicologia histórico-cultural; educação escolar.

PARA ALÉM DOS CONCEITOS ESPONTÂNEOS E CIENTÍFICOS: A DEFESA DE SEU
ENCONTRO

Afonso Mancuso de Mesquita

Fala 1: Os pedagogos mais próximos à Psicologia Histórico-Cultural defendem hoje no Brasil que
o papel da escola é transmitir conhecimentos sistematizados pela ciência, arte e filosofia. Eles são
formados por um tipo especial de conceitos, que Vigotski denominou conceitos científicos, que são
caracterizados pelo alto grau de generalização. Seu domínio por parte da criança simultaneamente
exige e cria formas desenvolvidas de pensamento e consciência. Vigotski teorizou sobre a relação
entre ensino (Obutchenie) escolar e desenvolvimento psíquico. Esse tipo de conceito são os
responsáveis pela reestruturação funcional do pensamento da criança escolarizada. O papel precípuo
da escola consiste em contribuir para o domínio dos conceitos científicos pelas crianças: este é o
princípio do desenvolvimento de seu pensamento. Todavia Vigotski não foi um pensador
intelectualista, não enfatizou apenas os notáveis conceitos científicos. Há também os conceitos

espontâneos, que podem não ser tão ricos em generalização, mas têm uma qualidade única, trata-se
de sua riqueza vivencial. Os conceitos espontâneos estão ligados à experiência cotidiana da criança,
a seus interesses, sentimentos; em resumo, a todo o campo do sensível. Ele não deixou de notar a
dialética possível entre os dois tipos de conceito. Seu encontro transforma a ambos. Alto grau de
generalização e riqueza vivencial se fundem, os cotidianos se refuncionalizam mediante a relação
com conceitos mais gerais e os científicos podem adquirir o colorido vivencial. Tendo esse encontro
como base e não a primazia absoluta do espontâneo ou do científico, propomos que é fundamental
reconhecer o aspecto vivencial da experiência para a construção da motivação da aprendizagem
escolar. Afirmar o papel da escola na transmissão do conhecimento sistematizado não significa
desprezar o cotidiano, a experiência das crianças no mundo, por mais limitada e alienada que ela
possa ser. Não há como construir motivação sem sentimentos. Promover e manejar esse encontro é
papel da escola.
Palavras-chave: conceitos espontâneos; conceitos científicos; vivências; organização do currículo.

AÇÕES GERADORAS DE MOTIVOS DE APRENDIZAGEM: ESTRATÉGIA PARA A
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO

Flávia da Silva Ferreira Asbahr

Fala2: Tendo como referência as proposições de Leontiev (1978, 1983), discutiremos o papel dos
motivos na produção da atividade, tendo como foco a atividade de estudo. Apresentaremos a gênese
dos motivos e a diferenciação entre motivos apenas compreensíveis e motivos realmente eficazes.
Segundo Leontiev, no decorrer do desenvolvimento da criança, muitas atividades são motivadas,
em um primeiro momento, por motivos apenas compreensíveis, mas os resultados de suas ações vão
transformando esses motivos em eficazes. A arte da educação seria justamente criar condições para
a transformação dos motivos. Deste trabalho apresentaremos o que estamos chamando de ações
geradoras de motivos de aprendizagem, que entendemos como uma importante ferramenta teóricaprática que pode colocar o professor no papel ativo de produtor de novos motivos para os
estudantes. São ações que, a princípio, não correspondem a motivos de aprendizagem, pois têm sua
origem nas vivências extraescolares, mas, no decorrer de sua execução, produzem tais motivos. De
forma geral, relacionam-se com algum interesse do sujeito. Analisaremos alguns episódios
registrados em pesquisa de campo que evidenciam a transformação de motivos: a criança inicia uma
ação motivada por questões externas ao estudo (ir logo para o recreio, desfrutar de uma excursão
escolar), mas o resultado da ação, produzido pela intervenção do professor, gera uma transformação
de motivos no sentido da apropriação do conhecimento escolar, a criança passa a querer aprender os
conteúdos em tela. Ressalta-se, assim, o papel do professor na produção desses novos motivos na
medida em que organiza tarefas de estudo que favoreçam esse processo. Destaca-se que a
organização dessas tarefas e ações de estudo deve ser finalidade consciente do professor.
Palavras-chave: motivos; psicologia histórico-cultural; ensino.

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DAS TEORIAS PEDAGÓGICAS EM TORNO DA
MOTIVAÇÃO

Marcelo Ubiali Ferracioli

Fala 3: A proposta desde trabalho é fazer uma revisão sobre como as principais correntes
pedagógicas (escola tradicional, escola nova, pedagogia histórico-crítica) entendem a questão da
motivação para a educação escolar. Desde o século XIX, a pedagogia Tradicional não colocava o
interesse do aluno, sua prontidão e motivação como condições pedagógicas importantes para a
escola. Ela preferia enfatizar a organização curricular, o esforço para apreensão de conteúdos e as
avaliações periódicas como condições e parâmetros para o bom desenvolvimento da escola. O tema
da motivação para a aprendizagem escolar é tipicamente escolanovista. Foi o movimento
reformador que, retomando Rousseau e Dewey, colocou a motivação como condição sem a qual o
processo pedagógico não pode se desenvolver. Isso é muito claro em autores clássicos como
Claparède, Cousinet e Bloch. Pedagogia Tradicional e Nova, apesar de ambas serem antigas, são até
hoje matrizes do pensamento pedagógico, das quais se desdobram quase todas as tendências do
século XX. Em torno desse tema, elas acabam perfazendo uma antítese completa, uma defendendo
uma variante diretiva de pedagogia e outra, uma não-diretiva. A não-diretividade é justamente o
campo aberto para a manifestação dos interesses e motivações. O tema da motivação é ligado ao
cerce dessas propostas, não é um tema acessório em pedagogia. A síntese possível entre elas vem da
Pedagogia Histórico-Crítica, que foi capaz de dialeticamente superar a aparente dicotomia entre
transmissão de conteúdos e motivação, ou entre diretividade e não-diretividade. A partir dela
reconhecemos que a motivação é realmente imprescindível para a aprendizagem na escola sem
cairmos em uma posição pedagógica espontaneísta. Não precisamos abolir o currículo para seguir o
interesse dos alunos, até mesmo porque os interesses relacionados ao conhecimento escolar não
precedem a escolarização, mas são produtos dela. O papel da escola em relação à motivação é criála, para que ela dê sentido ao que se aprende.
Palavras-chave: motivação; escola nova; pedagogia tradicional; pedagogia histórico-crítica.

A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA FREIRIANA

Sergio Antonio da Silva Leite

Resumo geral: Esta mesa revisita os conceitos pedagógicos de Paulo Freire. Trata-se de uma
proposta de trabalho pautada nos principais conceitos que norteiam o referencial político
educacional defendido por este importante educador brasileiro. Foi inspirada na comemoração dos
50 anos da experiência pioneira de Angicos, com a implantação dos círculos de cultura para o
processo de alfabetização de adultos. Na sua primeira parte, serão revistos os principais conceitos
teóricos elaborados pelo autor que embasam sua teoria: conscientização, consciência ingênua,
consciência crítica, relação dialógica, natureza, cultura e descodificação. Na sequência, analisa-se a
organização da prática pedagógica desenvolvida por uma professora à luz do referencial freiriano,
focando as principais atividades desenvolvidas junto a um grupo de educandos adultos. Finalmente,
discutem-se os impactos afetivos promovidos pelas práticas de mediação pedagógica desenvolvidas
pela professora e o consequente movimento de aproximação entre os alunos e os respectivos
conteúdos abordados. Assume-se que os temas aqui focados são de fundamental importância não só
para o processo de alfabetização de adultos, mas para o trabalho pedagógico de todos os educadores
envolvidos com a formação do cidadão crítico, através do processo educacional.

REVISITANDO O PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE

Sergio Antonio da Silva Leite

Fala 1: Pretende-se discutir as bases teóricas relacionadas com o pensamento pedagógico de Paulo
Freire. Revendo os principais conceitos freirianos – conscientização, consciência ingênua,
consciência crítica, relação dialógica, natureza e cultura, descodificação, entre outros – busca-se
identificar como os mesmos podem inspirar uma pedagogia que tem como eixo central a formação
do cidadão crítico. Defende-se que, embora as ideias de Paulo Freire concentraram-se, por razões
históricas, na base de projetos de alfabetização organizados pelo autor, em especial na Educação de
Jovens e Adultos, defende-se que o referencial freiriano pode ser a diretriz para o planejamento e
desenvolvimento de projetos pedagógicos de instituições educacionais, iluminando todas as áreas de
ensino envolvidas no Projeto Político Pedagógico. Obviamente, essa não é uma decisão burocrática
mas uma situação que tem como condição central a opção político-pedagógica dos profissionais que
atuam na referida instituição. Finalmente, reitera-se a grande importância histórica do pensamento
pedagógico freiriano, principalmente, no estágio atual do capitalismo, marcado pela globalização e
pelo neoliberalismo, com inegáveis avanços no processo de desumanização da sociedade.

A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA INSPIRADA EM PAULO FREIRE E SUA REPERCUSSÃO
PARA ALUNOS ADULTOS

Daniela Gobbo Donadon Gazoli

Fala 2: A presente apresentação tem como objetivo discutir uma prática pedagógica inspirada em
Paulo Freire. Pretende-se analisar dados sobre os impactos das práticas observadas em alunos
adultos. Tais dados originam-se de pesquisa que teve como objetivo analisar os impactos afetivos
produzidos pelas práticas pedagógicas do professor e vivenciados por alunos adultos no processo de
alfabetização, em uma sala de EJA – Educação de Jovens e Adultos. Os dados foram coletados em
uma sala de uma rede municipal do interior do estado de São Paulo na qual a professora
desenvolvia um consistente trabalho de inspiração freiriana e de aproximação afetiva, que gerou
uma repercussão marcante nos educandos adultos. Na coleta de dados, dentro da metodologia
qualitativa, utilizou-se o procedimento de autoscopia, no qual o sujeito confronta-se com sua
imagem videogravada e é incentivado, pelo pesquisador, a verbalizar sobre os seus sentimentos
vivenciados na situação em tela. A partir dos dados foram construídos núcleos temáticos que
buscaram identificar os diversos sentidos constituídos pelos sujeitos, a partir das práticas
pedagógicas de inspiração freiriana vivenciadas em sala de aula.

O TRABALHO PEDAGÓGICO EM UMA PERSPECTIVA FREIRIANA

Adriana Alves Fernandes Costa

Fala 3: Esta apresentação aborda a organização do trabalho pedagógico em uma perspectiva
freiriana. Discute a Educação de Jovens e Adultos, para além de uma modalidade educativa, mas
como um direito humano à Educação. Para isso, toma a organização do fazer educativo como
referencial. Pretende partilhar o trabalho da professora, que se insere entre as práticas que envolvem
projetos de formação com alunos adultos, no contexto de uma cidade do interior do estado de São
Paulo. Neste texto, analisa- se a práxis desenvolvida pela docente, na perspectiva freiriana, que
pressupõe a existência de um projeto político pedagógico de formação do aluno adulto. Assim, trata
das diversas formas de organizar as atividades em sala de aula em concordância com os princípios
norteadores freirianos. Finaliza, com proposições de se pensar a E J A como um projeto social de
uma sociedade mais justa e igualitária, defendendo a aprendizagem do educando como um mote
fundamental.

A ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL E A PESQUISA-INTERVENÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PARA TODOS E COM
TODOS

Rodrigo Toledo

Resumo geral: A Psicologia Escolar e Educacional, enquanto campo de conhecimento, tem se
dedicado a compreender a complexidade do processo educativo e suas inter-relações. Partindo deste
pressuposto, a proposta do presente simpósio é refletir acerca das contribuições do conceito de ZDP
(Zona de Desenvolvimento Proximal) para a pesquisa-intervenção. O conceito de ZDP é um
conceito seminal para a compreensão da Psicologia Sócio-Histórica / Psicologia Histórico-Cultural,
tendo em Lev S. Vigotski seu maior expoente. Os pesquisadores participantes deste simpósio
adotaram as discussões propostas por PRESTES, 2012, acerca do conceito de Zona de
Desenvolvimento Iminente – ZDI, para buscar compreender e ampliar as discussões sobre a ZDP. A
ZDI tem sido utilizada como categoria teórico-metodológica para fundamentar o trabalho de um
grupo de pesquisa que tem utilizado o referencial da Psicologia Sócio-Histórica / Psicologia
Histórico-Cultural como um dos eixos de sustentação de suas atividades. Partindo das experiências
do grupo, a primeira exposição tem como objetivo problematizar a categoria ZDP, desenvolvida por
Vigotski, e apresentar como ela tem sido apropriada pelo grupo de pesquisa. Na sequência, são
apresentados dois relatos de pesquisa que utilizam a categoria ZDP como eixo de construção das
análises e do trabalho desenvolvido pelo grupo. Na primeira delas será discutido como a categoria
ZDP têm se articulado com a Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) e na terceira mesa a
proposta é discutir como o constructo intelectivo ZDI tem contribuído para o desenvolvimento de
uma pesquisa-intervenção que ocorre em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental, na Zona
Norte da cidade de São Paulo. As experiências vividas pelo grupo ajudam a sustentar a ideia que o
constructo intelectivo ZDI tem possibilitado aos participantes do grupo de pesquisa a entender e
analisar o movimento dialético do grupo de sujeitos participantes do estudo.
Palavras-chave: pesquisa em psicologia escolar e educacional; pesquisa-intervenção; psicologia
sócio-histórica.

ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL COMO CATEGORIA FUNDAMENTAL
PARA SE PENSAR NA ESCOLA PARA TODOS E COM TODOS

Karin Gerlach Dietz

Fala 1: Este trabalho tem como objetivo apresentar a categoria Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP) desenvolvida por Vigotski e revista por Prestes (2012) a fim de clarifica-la ao leitor e
permitir a apropriação de suas características. O trabalho pauta-se nos pressupostos teóricometodológicos do Materialismo histórico-dialético e na Psicologia sócio-histórica. A ZDP, por ser
uma categoria, é considerada um constructo intelectivo que, abstraída do real, mantem um caráter

transitório e histórico. Seu estudo é válido se sua apreensão teórica partir do real e no real for
entendida. Vigotski, ao escrever sobre os problemas da psicologia infantil e discutir a ZDP, relata a
importância de se entender, primeiramente, o que é desenvolvimento. Diferencia a teoria idealista
da materialista, considerando que o principal obstáculo para se compreender o desenvolvimento é
de ordem metodológica. É preciso uma concepção monista (material-psíquico, social-individual) e
dialética desse processo. O social não pode ser considerado como algo externo em relação ao
sujeito, independente dele; é ele que determina o desenvolvimento. Assim, ao estudar a dinâmica de
alguma idade, deve-se clarificar a situação social do desenvolvimento e estabelecer o seu nível real.
A segunda tarefa consiste em determinar os processos que não estão maduros, mas que estão no
período de maturação, isto é, encontrar a ZDP. Encontra-se na obra de Vigotski o termo maturação,
atualmente entendido como iminente (PRESTES, 2012). Tem-se então uma nova nomenclatura para
ZDP: Zona de Desenvolvimento Iminente, o que permite uma melhor compreensão da categoria.
Diante do exposto, tem-se que, na escola, não cabe ao professor ensinar à criança aquilo que ela
sabe fazer por si mesma, mas sim o que está na iminência de acontecer. Assim, entender a ZDP na
escola é entender esta instituição como um ambiente no qual se possibilita a interação social, o
desenvolvimento e a aprendizagem, aprendizagem para todos e com todos.
Palavras-chave: materialismo
desenvolvimento proximal

histórico-dialético;

psicologia

sócio-histórica;

zona

de

A PESQUISA CRÍTICA DE COLABORAÇÃO E A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS
COLABORATIVOS

Raquel A. Cassoli

Fala 2: O objetivo desta apresentação é articular a categoria Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP) com pesquisas-intervenções realizadas em escolas. Pretende-se, especificadamente, expor a
categoria ZDP e sua articulação com a Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). A Pesquisa Critica
de Colaboração, desenvolvida por Magalhães e Liberalli (MAGALHÃES, 2012), se apoia na Teoria
da Atividade Sócio Histórica Cultural (TASHC), nas discussões sobre desenvolvimento, baseadas
nos trabalhos de Vigotski, nas ações compreendidas como práxis e, em essência, no materialismo
histórico-dialético. A ZDP é a categoria central para entendimento desta abordagem metodológica e
para a compreensão da construção social e colaborativa do desenvolvimento atingido na pesquisa
com compartilhamento de ideias e experiências entre os participantes desta pesquisa. Ao pensar em
ZDP e sua articulação com pesquisas de cunho interventivo e crítico, pensa-se em um modo de
possibilitar a criação de espaços colaborativos não só entre pesquisadores, mas entre pesquisadores
e educadores, entre educadores e também entre educadores e educandos.
Palavras-chave: zona de desenvolvimento proximal, pesquisa crítica de colaboração, pesquisaintervenção

A PESQUISA-INTERVENÇÃO E A POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE UMA ZONA DE
DESENVOLVIMENTO

Agda Malheiro Ferraz de Carvalho

Fala 3: O propósito desse trabalho é discorrer acerca da Zona de Desenvolvimento Iminente – ZDI
(PRESTES, 2012) como categoria teórico-metodológica que fundamenta uma pesquisa-intervenção,
sendo ela inspirada na Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol (MAGALHÃES, 2012). Tal
pesquisa foi realizada em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental, na Zona Norte da cidade de
São Paulo., com início em 2012 e finalizada em março de 2015, sobre a possibilidade de criação de
uma zona de interação e desenvolvimento junto aos professores e equipe gestora da escola
pesquisada. Foram feitos quatro encontros no ano de 2012 e três em 2015 com todos os
participantes (educadores e pesquisadores). Além disso, o campo era mantido por meio de
encontros com gestão e alguns professores, vinculados a pesquisas individuais dos integrantes do
grupo de pesquisa, articuladas com a pesquisa maior. Na escola, o grupo se propôs a colaborar na
formação continuada dos profissionais de Educação através de oficinas e encontros com temáticas
negociadas nas idas ao campo de pesquisa e investigação da realidade escolar. A produção de dados
demonstrou a necessidade de maior compreensão das demandas trazidas pelos professores, assim
como do repertório de experiências e saberes do grupo de pesquisa. Questiona-se o quanto o grupo,
na escola, conseguiu criar uma zona coletiva que possibilitasse a colaboração. O constructo
intelectivo ZDI possibilita analisar o movimento dialético do grupo, no qual nota-se a dificuldade
de se estabelecer o nível de desenvolvimento real tanto dos pesquisadores quanto dos educadores
como também aquilo que estava na iminência de acontecer. O intervalo entre cada encontro não
permitiu uma atuação mais consistente do grupo. Conclui-se que condições subjetivas e objetivas
precisam ser analisadas com maior detalhamento antes de se iniciar o processo de formação, para
que os objetivos da pesquisa-intervenção sejam de fato alcançados.

ABRAPEE: VINTE E QUATRO ANOS DE HISTÓRIA (1990-2014)

Raquel Souza Lobo Guzzo

Resumo geral: Este simpósio apresentará os resultados de uma pesquisa realizada sobre a história
da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) desde sua criação, em
1990, até os dias atuais. O estudo analisou diferentes fontes historiográficas para recuperar a criação
da Associação, tais como: a) documentos escritos da ABRAPEE como atas de diretoria, Estatuto e
documento legal de criação; b) produções da Associação tais como: Boletins Informativos, as
Revistas e os Anais do Congressos de Psicologia Escolar (CONPES), além disso, tivemos acesso a
entrevistas relatadas na Revista e em trabalhos acadêmicos sobre o tema produzidos por fundadores
da Associação. A história dessa associação, seus avanços e desafios, pretende servir para identificar
compromissos com a profissão, com a formação de novos profissionais e com o futuro da área.
Desde que foi criada, a ABRAPEE tem como objetivo organizar e fazer crescer a Psicologia Escolar
no Brasil, seja aglutinando profissionais, seja ampliando as possibilidades de formação de
estudantes interessados e comprometidos com esse campo de atuação. Depois de 20 anos, pretendese discutir o que foi alcançado. Cada um dos participantes irá expor uma das fontes investigadas de
forma pormenorizada, de modo a expor os dados encontrados na coleta de informações. Além disso,
serão discutidas as questões das principais temáticas que se apresentaram no trabalho da Associação
em cada período histórico, estabelecendo nexos entre o momento histórico da própria Psicologia e
das questões político sociais e econômicas do país.

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS HISTÓRICOS SOBRE A CRIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA ABRAPEE

Carmem Silvia Rotondano Taverna

Fala 1: A pesquisa realizada sobre a criação e desenvolvimento da ABRAPEE nesses vinte anos
denota as diversas transformações pelas quais a Associação passou. Observou-se na análise dos
documentos como foram as reuniões iniciais em que se mostram os pioneiros e protagonistas que
contribuíram para criação da Associação. As atas de diretorias e composição dos Estatutos que a
ABRAPEE denotam como, aos poucos, foi se estruturando o modo de funcionamento da
Associação. Relatam-se os movimentos para organização das metas a serem alcançadas em cada
gestão, bem como as organizações periódicas de eventos e ações por parte da Associação. Os
Congressos Nacionais de Psicologia Escolar e Educacional são parte integrante dos relatos, bem
como as questões referentes à melhoria da Revista da ABRAPEE e das ações para ampliar a
visibilidade e a inserção de psicólogos no campo educativo. De um modo geral, os documentos
expressam diferentes momentos em que buscava-se alcançar objetivos da ABRAPEE e as metas de
cada gestão.

OS BOLETINS INFORMATIVOS DA ABRAPEE E OS CONPES: VINTE ANOS DE
HISTÓRIA

Walter Mariano de Faria Silva Neto

Os Boletins Informativos foram um produto da ABRAPEE que inicialmente era realizado de física
com entrega dos Boletins para os psicólogos inscritos ou não na Associação. Os Boletins tiveram
uma descontinuidade na sua periodicidade dependendo da gestão da Associação no período e
atualmente existem Boletins online que estão disponíveis no site da ABRAPEE. De um modo geral,
a análise desse material nos permite ver as discussões mais tangentes de cada período que estavam
sendo pautados pela Associação, assim como demonstram a importância de sua ampliação para
poder chegar mais próximo ao público da Associação. Os Congressos Nacionais de Psicologia
Escolar (CONPEs) ocorrem desde o ano de 1994 sendo que também refletem o crescimento da
Associação. A história dos Conpes mostra como aos poucos os Congressos foram agregando mais e
mais participantes e para cada um deles houve uma sede/cidade e um tema específico o que não
permite muita comparação de um com outro. De um modo geral, percebe-se que esse se tornou um
espaço de discussão importante para os profissionais na medida que buscava trazer temas de
discussão corrente entre a categoria, assim como trazer as últimas produções científicas ou práticas
da atuação do psicólogo em contextos educacionais diversos.

A REVISTA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL: RELATO DE UM
TRABALHO DE MAPEAMENTO DE SUA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE 1996-2014

Deborah Rosária Barbosa

Um dos produtos da ABRAPEE é a Revista Psicologia Escolar e Educacional que tem seu volume
inicial em 1996. A pesquisa aqui referida teve como elemento a realização de um levantamento
pormenorizado da produção científica da Revista compreendendo os volumes produzidos entre
1996 e 2014 com 36 volumes analisados. Para análise da produção científica realizou-se um
Inventário dos volumes que usou como elementos o mapeamento dos títulos, autores, instituições
dos autores, palavras-chave, metodologias de coleta de dados e de análise de dados (quando se
referiam a produções tais como relatos de pesquisa). Também buscou-se mapear o tipo de produção
entre: relatos de pesquisa, artigos teóricos, resenhas, sugestões práticas e história/entrevista. Cada
artigo de cada volume foi submetido ao Inventário que organizou a produção e permitiu uma análise
quantitativa e qualitativa da produção científica da Revista. De um modo geral observa-se que a
Revista ao longo desses vinte anos teve a influência das mudanças ao longo do tempo no que se
refere às discussões teórico-práticas da área de Psicologia Escolar assim como foi possível perceber
as mudanças a partir das diferentes editorias pelas quais passou. Uma conclusão inicial deste
levantamento é a ampliação e melhoramento da Revista ao longo do tempo pois a mesma se tornou
melhor qualificada e com maior produção diversificada que denotou seu aprimoramento.

ADOLESCÊNCIA E DESENVOLVIMENTO MORAL

Luciana Maria Caetano
Resumo geral: A mesa-redonda “Adolescência e desenvolvimento moral” têm como principal
objetivo apresentar pesquisas que investigam aspectos do desenvolvimento moral do adolescente.
As três pesquisas que compõem a mesa, ainda têm em comum a Teoria da Epistemologia Genética
de Jean Piaget como fundamentação teórica e epistemológica que permite pensar a adolescência não
como momento de crise e ou fase de dificuldades, mas como momento privilegiado do
desenvolvimento humano, no qual o jovem tem a possibilidade de construção de um plano de vida e
de um conjunto hierarquizado de valores que lhe auxiliarão nas tomadas de decisões e no
encaminhar-se para a vida adulta de forma a adaptação do seu eu ao coletivo. Partindo dessa
perspectiva sobre a adolescência, o primeiro trabalho a ser apresentado, intitulado “Estudos sobre
adolescência e personalidade moral - um olhar sobre a construção do projeto de vida”, Tardelli
investiga aspectos relacionados ao “Projeto de Vida” dos adolescentes, apresentando três estudos
que buscam compreender o mundo do adolescente em sua complexidade entendendo o projeto de
vida como um produto de uma organização multidimensional que envolve as dimensões
socioafetiva, sociocognitiva e sociomoral. O segundo estudo, intitulado “Adolescência e
desenvolvimento moral: reflexões sobre o desenho Caverna do Dragão”, Barros discute o
desenvolvimento moral do adolescente com foco na manifestação das virtudes: coragem, justiça e
generosidade. A partir do desenho Caverna do Dragão, buscaram-se nas ações de seus personagens
os subsídios necessários para a construção de uma reflexão, a respeito de como o adolescente
vivencia em seu cotidiano os mais diversos dilemas morais e os meios que aplica no enfrentamento
e resolução destes. O último estudo intitulado: “Pais de adolescentes: o desafio de favorecer o
desenvolvimento da autonomia moral”, Caetano apresenta as concepções educativas morais de pais
de adolescentes sobre o seu papel no favorecimento do desenvolvimento da moral autônoma do
adolescente.
Palavras-chave: adolescência; desenvolvimento moral; personalidade moral; virtudes, autonomia.

ESTUDOS SOBRE ADOLESCÊNCIA E PERSONALIDADE MORAL - UM OLHAR
SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE VIDA

Denise D. Áurea Tardeli

Fala 1: A adolescência caracteriza-se, tradicionalmente, por um período de transição no
desenvolvimento humano, que tem a função de inserir o indivíduo no contexto social representado
pelo mundo adulto. É um momento em que escolhas são feitas e projetos começam a ser
construídos. Nesses projetos, está contida a visão que o adolescente tem de si mesmo, das suas
qualidades e daquilo que deseja alcançar. Contudo, há estudos atuais, nacionais e internacionais,
que mostram que muitos jovens hesitam em assumir compromissos que definem a vida adulta e que

não conseguem encontrar o tipo de engajamento que torna a vida completa. Por que isso acontece?
Quais valores estão sendo construídos por adolescentes hoje que podem interferir em suas escolhas
futuras? Levantamos uma hipótese que a falta de uma atividade ou interesse que possa dar sentido e
direção na vida é prejudicial ao desenvolvimento humano e com isso, pretendemos dar uma atenção
especial ao conceito de “propósito”. O propósito se torna o aspecto central do projeto de vida do
adolescente que é um processo de desenvolvimento pessoal e social em que são consideradas as
condições reais da relação entre passado e presente na perspectiva de futuro. Para estabelecer a
relação entre o projeto de vida e a construção da personalidade do adolescente, apresentamos as
discussões de três pesquisas que seguem a mesma fundamentação teórica, inserida na área da
Educação e Valores Morais, da Psicologia Moral e do Desenvolvimento Humano mais
especificamente na teoria de Erik Erikson, Jean Piaget e Lawrence Kohlberg, e nos estudos de
William Damon, Josep Maria Puig e Yves de La Taille, entre outros. Estudo 1: Trabalho e propósito
na adolescência – pesquisa realizada com aproximadamente 6 mil estudantes do Ensino Médio de
73 escolas da região da Grande São Paulo que envolveu um questionário objetivo para verificar: (a)
se os adolescentes se preocupam com o futuro; (b) se já escolheram a profissão e (c) quais os
fatores, segundo eles, ajudam ou dificultam no momento da escolha, além das áreas de interesse
profissional. Estudo 2: Adolescência e formação para o Trabalho – pesquisa realizada com 396
adolescentes entre 15 e 18 anos que envolveu um depoimento escrito sobre os seus propósitos em
relação ao mundo trabalho e se o trabalho aparece como um elemento essencial em seus planos
futuros. Estudo 3: Adolescência e qualidade de Vida – pesquisa com 192 adolescentes entre 11 e 18
anos que envolveu a aplicação de um Questionário sobre a Satisfação com a Vida e outro
Questionário sobre Valores para verificar se os adolescentes realizam antecipações sobre seu futuro
sobre sua: (a) satisfação vital, (b) satisfação com os diferentes âmbitos de sua vida, (c) autoestima e,
além disto, a percepção de apoio social e dos valores significativos. Esperamos com estes estudos
poder compreender o mundo do adolescente em sua complexidade entendendo o projeto de vida
como um produto de uma organização multidimensional que envolve as dimensões socioafetiva,
sociocognitiva e sociomoral.
Palavras-chave: projetos de vida; adolescência; propósito; personalidade moral

ADOLESCÊNCIA E DESENVOLVIMENTO MORAL: REFLEXÕES SOBRE O DESENHO
CAVERNA DO DRAGÃO

Lucian da Silva Barros

Fala 2: Este trabalho visa discutir o desenvolvimento moral do adolescente com foco na
manifestação das virtudes, destacadamente três delas: a coragem, a justiça e a generosidade. A
premissa de discussão parte de uma pesquisa realizada, na qual se tomou como objeto de estudo o
desenho animado Caverna do Dragão. A partir do desenho, buscaram-se nas ações de seus
personagens os subsídios necessários para a construção de uma reflexão, a respeito de como o
adolescente vivencia em seu cotidiano os mais diversos dilemas morais e os meios que aplica no
enfrentamento e resolução destes. Os sujeitos fictícios analisados foram dois personagens do
desenho, ambos do sexo masculino e com quatorze anos de idade. Selecionou-se para a análise de
cada personagem um episódio, no qual apareciam como destaque. O método de investigação

utilizado foi o qualitativo, no qual privilegiou-se os sentimentos manifestados por cada personagem
frente as situações dilemáticas. As análises dos dados apontaram que o desenvolvimento moral do
adolescente, está intimamente atrelado ao seu desenvolvimento cognitivo. Os personagens
analisados apresentaram certo grau de imaturidade e dificuldade na utilização do pensamento
abstrato, o que conduz ambos ao predomínio de tendências morais mais heterônomas em suas
ações. Porém, foi possível constatar que há nestes indícios de uma autonomia ascendente,
proporcionada pelas vivências a que vão sendo expostos no decorrer da série. O grupo de amigos e
a presença de figuras de autoridade revelaram-se como aspectos importantes para o
desenvolvimento cognitivo e moral dos personagens. Com relação à manifestação das virtudes é
possível verificar que a coragem é uma virtude necessária a manifestação de todas as outras. Justiça
e generosidade figuram como aspectos da personalidade dos personagens, porém de maneira ainda
pouco refletida e concretizada. A análise do desenho possibilitou a reflexão de modos de aplicá-lo
no contexto escolar, com o intuito de despertar nos adolescentes a manifestação das virtudes e dos
sentimentos morais, pois o desenho se revela como uma forma de falar aos jovens sobre estes temas
de modo mais lúdico e significativo. Ainda foi possível averiguar que a manifestação das virtudes
por partes dos jovens, somente é possível quando estes experimentam relações de trocas verdadeiras
com predomínio da cooperação, nas quais possam se sentir como iguais aos outros em direitos e
deveres.
Palavras-chave: virtudes; desenvolvimento moral; personalidade; adolescência.

PAIS DE ADOLESCENTES: O DESAFIO DE FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DA
AUTONOMIA MORAL

Luciana Maria Caetano

Fala 3: O construto autonomia de que trata o presente estudo se fundamenta no conceito piagetiano
de autonomia como finalidade máxima de todo processo educativo. Para Piaget, a construção da
autonomia moral pressupõe que o adolescente vivencie relações de cooperação. O principal objetivo
da pesquisa que apresentamos foi investigar como os pais pensam as suas relações com os filhos no
tocante a construção da autonomia moral. Participaram da pesquisa 860 pais e mães de
adolescentes, representativos das cinco regiões do Brasil. O instrumento utilizado foi a ECEM
(Escala de Concepções Educativas Morais). Apresentamos aqui os resultados referentes aos oito
itens da escala que representam o construto autonomia. Os dados foram analisados através de
estatística descritiva e análise qualitativa. O principal resultado encontrado revelou a existência de
um juízo positivo por parte dos pais em relação à construção de um ideal de desenvolvimento
autônomo dos adolescentes atrelado as dificuldades das ações concretas do dia a dia junto aos seus
filhos. Ora, se a autonomia é fruto de relações de cooperação, o diálogo é absolutamente
indispensável para o processo de troca de pontos de vista, de argumentação racional a respeito dos
princípios norteadores das regras e até mesmo, a atenção e o afeto disponibilizados no momento de
ouvir o adolescente são significativos para o desenvolvimento moral. Além do diálogo, a temática
da tomada de decisões e o papel da autoridade, são as principais questões que os participantes
respondem. Todavia a dificuldade em formalizar as regras e limites e permitir as escolhas, denotam
que, a questão da autoridade e do autoritarismo ainda é bastante confundida pelos pais. Os

participantes apresentam o juízo moral voltado para a formação de adolescentes autônomos, ao
mesmo tempo, as suas ações e intervenções junto aos filhos revelam que educar para a autonomia
não é tão simples quanto desejar fazê-lo.
Palavras-chave: pais e adolescentes; desenvolvimento moral; autonomia

AFINAL, O QUE FAZ O PSICÓLOGO NA ESCOLA? CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Ana Paula Petroni

Resumo geral: A presente mesa-redonda tem como objetivo discutir a atuação do psicólogo na
escola. O que buscamos não é apresentar um modelo de atuação a ser seguido, mas demonstrar que
há possibilidades de diferentes formas de se pensar a prática do psicólogo escolar, e com os
diferentes atores que fazem parte desse contexto. Tentaremos evidenciar a importância de se
considerar a unidade afetivo-volitiva que se encontra na base da conduta de todo homem e que, ao
nos pautarmos por essa perspectiva, torna-se possível afirmar que é dessa forma que conseguiremos
realizar mudanças por dentro e de dentro, única maneira, a nosso ver, de promover a superação dos
limites, por focalizar as possibilidades concretas dos sujeitos envolvidos no processo. Os três
trabalhos que formam essa mesa derivam de pesquisas de doutorado que têm como pontos de união
a base teórica e metodológica da Psicologia Histórico-Cultural, em particular a fundamentação do
uso da arte como instrumento de trabalho do psicólogo, assim como as inquietações provocadas
pelas nossas experiências nos contextos escolares. No primeiro trabalho, intitulado “A inserção do
psicólogo na escola: movimentos constituintes de sua atuação”, propomos uma reflexão sobre as
possibilidades e os limites existentes na inserção do psicólogo na escola. O segundo trabalho, “O
papel do psicólogo escolar na promoção do coletivo na escola”, é abordado o papel deste
profissional na construção da vontade coletiva como função mobilizadora de ações transformadoras
de gestores. Por fim, em“Atuação do psicólogo escolar na promoção de espaços de elaboração dos
afetos”, aponta caminhos para a atuação do Psicólogo na promoção dos espaços de elaboração de
afetos dos professores.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; psicologia histórico-cultural; psicologia da arte

A INSERÇÃO DO PSICÓLOGO NA ESCOLA: MOVIMENTOS CONSTITUINTES DE
SUA ATUAÇÃO

Ana Paula Petroni

Fala 1: A inserção e atuação do psicólogo escolar vêm sendo, há muito, focos de estudos e
reflexões, na busca pela compreensão sobre o papel a ser desempenhado por este profissional nesse
contexto. Essas questões foram centrais para o desenvolvimento da pesquisa de doutorado da qual
deriva o presente trabalho. Tendo como base teórica metodológica os pressupostos de Vigotski, e
como sujeitos os membros (um diretor, dois vice-diretores e dois orientadores pedagógicos),
procuramos estabelecer um movimento de constituição do papel do psicólogo na escola como
aquele que busca compreender e explicar, desde a gênese, os fenômenos que se manifestam nesse
espaço, promovendo situações sociais de desenvolvimento que transformem o modo como esses
sujeitos se relacionam com as condições que caracterizam o contexto, com vista à superação dos

problemas que nele se manifestam. Para isso precisaríamos estabelecer espaços de diálogo, de
discussão, de enfrentamento de conflitos possibilitando o desenvolvimento integral dos sujeitos a
quem nos dirigimos e de nós próprios, escovando as demandas apresentadas, que procurássemos
suas origens, que tentássemos buscar os motivos que se encontravam na base das ações, que
compreendêssemos como essa equipe gestora se constitui por meio das diferentes modalidades de
relações estabelecidas, que revelássemos as contradições e as tensões.São esses investimentos que
pensamos ser necessário para que as mudançasocorram efetivamente, seja com relação à Psicologia
Escolar, seja com relação aos sujeitos – psicólogos e atores escolares. Mudança essa dignificada
como investimento nas potencialidades dos sujeitos, na possibilidade permanente do tornar-se, da
criação de novos nexos entre as funções psicológicas superiores que promovem o desenvolvimento
saudável do psiquismo.
Palavras-chave: psicólogo escolar; psicologia histórico-cultural; arte
Pesquisa realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA CONSTRUÇÃO DO COLETIVO NA ESCOLA

Lilian Aparecida Cruz Dugnani

Fala 2: Apresenta-se o recorte de uma pesquisa de doutorado em que se objetiva investigar como a
arte pode promover o desenvolvimento da vontade coletiva, como função mobilizadora de ações
transformadoras de gestores escolares em relação à própria função e as dos demais profissionais da
escola. O lócus da pesquisa foi uma escola pública da rede municipal de Ensino Fundamental I e II
e Ensino de Jovens e Adultos, em uma cidade do interior de São Paulo. E teve como sujeitos um
diretor, um vice-diretor e dois orientadores pedagógicos. Assume-se como referencial teóricometodológico os pressupostos da Psicologia Histórico-cultural. Ao concebermos que os grupos que
constituem o universo escolar, não são à prioristicamente coletivos, mas que a coletividade é o nível
mais alto do desenvolvimento de um grupo, ao romper com a dicotomia eu e eles, nós e outros,
ressalta-se a importância do psicólogo escolar considerar a construção do coletivo como um de seus
papeis fundamentais. Os resultados apontam que a arte, como ferramenta de intervenção do
psicólogo, pode atuar como um espelho que se coloca entre a realidade e o sujeito, e o sujeito e o
grupo, de modo indissociável, possibilitando que as emoções sejam vividas de modo mais
protegido. Esse movimento possibilita que se revivam as tensões e contradições que emergem no e
do cotidiano, desconstruindo-as, questionando-as e reconstruindo-as de outro modo. O que parece
favorecer o desenvolvimento da coletividade, na medida em que se rompe o movimento de
culpabilização/vitimização, e possibilita que as tarefas, os desafios, os avanços e os retrocessos
sejam partilhados e compartilhados pelo grupo, conferindo a um só tempo a todos e a cada um a
capacidade de continuar persistindo rumo ao objetivo do coletivo, e permitindo que se construam
formas mais criativas de superar os desafios que se impõem à objetivação do processo de ensinoaprendizagem.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; coletividade; vontade; gestores

Pesquisa realizada com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq)

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA PROMOÇÃO DOS ESPAÇOS DE
ELABORAÇÃO DE AFETOS

Paula Costa de Andrada

Fala 3: Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado que investigou a efetividade das
intervenções com base na psicologia Histórico-Cultural, sobretudo a obra de Vigotski e os
pressupostos teórico-metodológicos do Materialismo Dialético que busca desvelar as contradições
constituintes do fenômeno investigado. Desenvolvida com dois grupos de professores do ensino
fundamental I e II em duas cidades do interior de São Paulo esta pesquisa-intervenção objetivou
analisar o potencial da arte como mobilizadora da expressão de afetos e da reflexão que resultassem
na configuração de novos sentidos sobre a docência. Para Vigotski, o exercício da fala e da escuta
promovem a reconfiguração de sentidos e significados das vivências dos sujeitos e este processo
pode se consolidar por meio da utilização da arte. Para tanto, utilizamos a dança circular vivenciada
pelo sujeito como mediação artística para conferir voz às emoções partilhadas em rodas de
conversas. Os resultados apontam que o trabalho com grupos de reflexão e expressão dos afetos por
meio do uso da arte e das rodas de conversa têm se mostrado um importante instrumento de
intervenção do psicólogo. Concluímos que, fundamentalmente, devemos investir no diálogo como
ferramenta de expressão dos sujeitos abrindo a possibilidade de ressignificação das experiências
vividas no interior da escola. Aponta ainda, a urgência em se desenvolver práticas capazes de
promover a sensibilização dos professores sobre si mesmos, sobre seu papel na escola e seu
compromisso profissional.
Palavras-chave: psicologia escolar educacional; psicologia da arte; roda de conversas; afetividade
Pesquisa realizada com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq)

ALGUNS PRINCÍPIOS E DESCOBERTAS DE UM ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
CRÍTICO A QUEIXAS ESCOLARES

Beatriz de Paula Souza

Resumo geral: Este simpósio tem, por objetivos, discutir descobertas e alguns conceitos
estruturantes relativos a uma abordagem no atendimento psicológico a queixas escolares
denominado Orientação à Queixa Escolar –OQE. Esta prática foi criada e segue desenvolvendo-se
no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo –IPUSP. A demanda por intervenções
psicológicas no sofrimento e dificuldades na escolarização de crianças e adolescentes responde por
cerca de dois terços da procura por atendimento psicológico da população infanto-juvenil, no
sistema de Saúde e em clínicas escola de Instituições de Ensino Superior de Psicologia da Grande
São Paulo. A OQE é uma resposta a essa demanda que supera a desconsideração dos
funcionamentos e acontecimentos da cena escolar, entre outros fatores de ordem coletiva, no
diagnóstico e na intervenção dos psicólogos, apontada em pesquisas sobre a atuação de psicólogos
no sistema público de Saúde paulistano. A alta incidência de procura por estes serviços e a
necessidade de dar visibilidade e discutir abordagens que ofereçam respostas potentes e críticas a
este campo de atuação faz com que este simpósio se revista de relevância no seio da Psicologia
Escolar. Assim, após breve apresentação da OQE, serão discutidos achados a partir de
levantamentos sobre características dos usuários e resultados desta prática. São revelações que
propiciam refletir sobre a formação em Psicologia a fim de aperfeiçoá-la como ciência e profissão.
Finalizando, serão trazidos princípios segundo os quais é organizada e que a localizam no campo
das invenções democráticas -dentre as quais se destacam as Escolas Democráticas.
Palavras-chave: atendimento psicológico; queixa escolar; psicologia escolar; formação de
psicólogos; democracia

APRESENTANDO A ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR

Beatriz de Paula Souza

Fala 1: As práticas hegemônicas de atendimento psicológico a queixas escolares tendem a
compreender situações de queixas escolares como oriundas de problemas individuais dos
estudantes, geralmente ligados a conflitos e falhas de suas famílias. A Psicologia Escolar crítica
desconstrói esta hipótese básica sobre a produção das queixas escolares, levando à radicalidade a
afirmação de que o Homem é um ser social. Assim, considera os processos coletivos que
engendram as dificuldades na escolarização, como os funcionamentos cotidianos das escolas, que
têm produzido uma massa de crianças e adolescentes que não conseguem nem mesmo um nível de
letramento que propicie sua plena cidadania. Sofrem imensamente em sua passagem pelos bancos
escolares, assim como seus professores e familiares, partícipes deste drama compartilhado.
Considerações como estas engendram a necessidade de pesquisar o que é ou não de caráter coletivo

nas queixas que se apresentam aos psicólogos. O serviço de Orientação à Queixa Escolar nasceu da
necessidade de construir atendimentos que superem equívocos e desserviços advindos da
desconsideração de aspectos sociais dos sofrimentos e fracassos na escolarização. Assim, realiza
estudos estatísticos sobre características de sua clientela que favorecem entrever o que há de
singular ou coletivo nas queixas apresentadas. Na intervenção, busca o desenvolvimento e
empoderamento de todos os principais envolvidos na situação de queixa (geralmente pais,
educadores e a própria criança ou adolescente), mediando a construção conjunta de soluções.
Rompe, assim, com o adaptacionismo e promove uma experiência democrática. Esta intervenção é
crítica à mercantilização da Saúde Mental, na medida em que trabalha contra o cultivo da
dependência de técnicos da área, em detrimento da potencialidade dos envolvidos na situação de
queixa. Estas e outras diferenças das práticas mais comuns serão apresentadas brevemente. O alto
índice de sucesso desta abordagem faz com que seja relevante apresentá-la e discuti-la.
Palavras-chave: queixa escolar; atendimento psicológico; psicologia escolar; psicologia clínica

ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR: RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES PARA A
FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO

Lilian Suzuki

Fala 2: O serviço de Orientação à Queixa Escolar (O.Q.E.) do Instituto de Psicologia da USP
integra, ao modelo de atendimento clínico tradicional, as contribuições da Psicologia Escolar e
Educacional em uma perspectiva crítica, propondo, desta maneira, uma compreensão distinta – e
consequentemente, um diferente tratamento – acerca das demandas oriundas do universo escolar,
considerando as dimensões sociais, culturais, politicas e institucionais. Ou seja, o atendimento
reverte a lógica da demanda que chega como “problemas de aprendizagem” e “problemas de
comportamento”, ao considerar estas dimensões na constituição da queixa escolar. O presente
trabalho, fruto de uma pesquisa em andamento, tem por objetivo apresentar e discutir o
levantamento de dados acerca da clientela e seu atendimento, no serviço de O.Q.E. Em tal
levantamento são consideradas as seguintes características do serviço: a) as demandas; b) o
atendimento; c) os encaminhamentos; d) o acompanhamento. Levantamentos preliminares apontam
que os meninos comparecem em número significativamente superior ao das meninas, da ordem de
70%; há uma predominância de queixas oriundas do Ensino Fundamental I e de idades entre 6 e 13
anos. Também tem se verificado que ao longo do processo de atendimento há uma baixa taxa de
desistência e um baixo índice de encaminhamentos para psicoterapia e serviços de saúde. Os dados
acerca dos acompanhamentos apontam para resultados bastante positivos, pois indicam que o
atendimento proposto tem possibilitado significativas transformações positivas nas trajetórias
psíquicas dos atendidos que, antes, rumavam ao fracasso escolar e ao sofrimento. Para além dos
resultados obtidos, das convergências ou divergências que o serviço de O.Q.E. apresenta frente o
modelo de atendimento clínico tradicional, cabe também destacar a necessidade de aprofundar a
discussão acerca da formação de psicólogos, enfatizando as contribuições que o modelo proposto
pelo serviço de O.Q.E. oferece.
Palavras-chave: queixa escolar; formação de psicólogos; Psicologia Escolar

ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR COMO INVENÇÃO DEMOCRÁTICA:
REFLEXÕES A PARTIR DAS ESCOLAS DEMOCRÁTICAS

Felipe Oliveira

Fala 3: O presente trabalho busca, a partir de um levantamento bibliográfico, articular alguns
conceitos e ideias presentes nas Escolas Democráticas com o que é proposto como princípio da
Orientação à Queixa Escolar. Os avanços na pesquisa em Psicologia Escolar e Educacional
mostraram a importância de se considerar os fenômenos escolares como decorrência do processo de
escolarização no sentido amplo, levando em conta as dimensões sociais, culturais, politicas e
institucionais. Entretanto, estudos realizados com serviços de clínicas-escola de cursos de
Psicologia de São Paulo apontaram para grande demanda por atendimentos relacionados a queixas
oriundas de problemas escolares que acabavam sendo tratados como problemas subjetivos, de
ordem individual, ou no máximo familiar. Frente a tal realidade, o serviço de Orientação à Queixa
Escolar (O.Q.E.) surge na USP como possibilidade de integrar ao modelo de atendimento clínico os
avanços decorrentes das pesquisas na área de Psicologia Escolar e Educacional, propondo assim
uma diferente compreensão – e consequentemente, diferente tratamento – acerca das demandas
oriundas do universo escolar. Com uma proposta pedagógica distinta, as Escolas Democráticas, por
sua vez, surgem como uma tentativa de reorganizar o funcionamento escolar de modo a promover
junto aos alunos uma maior participação e uma formação cidadã para convivência democrática.
Com isso, tais escolas buscam romper com a pedagogia tradicional e o autoritarismo que ela
engendra. Compreendendo democracia como gestão dos conflitos, das divergências e das diferenças
e, no âmbito educacional, como oposição ao ensino disciplinador e autoritário, o presente trabalho
aponta para convergências entre as propostas das Escolas Democráticas e da Orientação à Queixa
Escolar. Sem sair do seu papel, o psicólogo consegue atuar mais horizontalmente – tal qual o
professor da Escola Democrática – promovendo uma multiplicidade de saberes sobre a criança, que
deixa de ser aquele que "não sabe", "não aprende", "não se comporta".
Palavras-chave: queixa escolar; democracia; escolas democráticas

ANÁLISE DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Iracema Neno Cecilio Tada

Resumo geral: O processo de escolarização das pessoas com deficiência vem sendo desenvolvido
em escolas de Ensino Regular e em instituições especializadas, mesmo na atualidade quando se
discute sobre a modalidade de Educação Inclusiva. A maioria das instituições especializadas, bem
como as de ensino regular, frente ao aluno com deficiência desenvolve atividades repetitivas,
pautadas na Pedagogia Terapêutica, em atividades com o foco nas funções psicológicas elementares
ou em terapias comportamentais como forma de instrumentalizar o desenvolvimento de seu aluno
com deficiência. Neste simpósio apresentaremos dados de pesquisas sobre o processo de
escolarização do aluno com deficiência e sobre as contribuições da Psicologia Escolar para
promoção deste processo. Inicialmente será abordada a escolarização de dois alunos com
deficiência mental refletindo sobre a construção histórico-cultural do preconceito que permeia as
relações constituídas com estes alunos. Em seguida, relatar-se-á a rotina escolar de três crianças
com síndrome de Down em uma escola pública de Educação Especial. Depois o processo de
aprendizagem de um adolescente autista pelo método TEACCH será debatido. Finalizar-se-á com
uma discussão sobre a atuação do psicólogo escolar na promoção do processo de ensino e
aprendizagem dos alunos com deficiência.

APONTAMENTOS SOBRE HISTÓRIAS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MENTAL E
O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO: CONSTITUIÇÃO E REITERAÇÃO DA
INCAPACIDADE DE APRENDER

Tatiana Platzer do Amaral

Fala 1: Busca-se compreender os processos que geram a conformação da subjetvidade, por meio da
apropriação da condição de incapaz presente na escolarização de alunos com deficiência. Partindose da caracterização do contexto histórico e cultural analisa-se o processo de construção do estigma
de incapaz, relacionando com os estereótipos associados, bem como as explicações de sensocomum e pseudo-científicas que fundamentam uma perspectiva patológica do estigma. Evidencia-se
que o referencial teórico que embasa é a Psicologia Crítica na análise de dois casos de alunos
especiais com diagnóstico de deficiência mental. As principais fontes de dados foram entrevista,
análise de documentos e observação participante, sendo que os casos apresentados foram
selecionados de pesquisas distintas. O primeiro caso é de um adolescente, 13 anos, que iniciou sua
trajetória escolar aos 3 anos. Com 8 anos foi diagnosticado com deficiência mental leve a partir de
queixa escolar com foco no comportamento: dificuldade de interação com adultos e crianças nas
atividades da rotina escolar. Na época da pesquisa estava matriculado na 2ª série de uma classe
especial na escola regular, sendo que a mãe buscava seu retorno para a escola especial na qual havia
estudado anteriormente. O segundo caso é de uma adulta, 31 anos, que iniciou sua trajetória escolar
aos 4 anos. O preponderante em seu processo de escolarização foi o quadro de epilepsia, presente

desde os 4 meses de vida, com convulsões e crises de ausência, nunca ocorridas na escola. Ficando
como secundário o diagnóstico de deficiente mental. Na Educação Infantil frequentou a escola
regular, mas ainda na 1ª série do ensino fundamental foi transferida para a classe especial. Na época
da pesquisa não frequentava a escola há 18 anos. Os dois casos apresentam um processo de
escolarização longo, respectivamente 9 e 11 anos, em décadas com diferentes políticas
educacionais. Convergem, mesmo assim, na medida em que se reconhece que são processos de
escolarização marcados pela não apropriação de instrumentos mediadores essenciais, leitura e
escrita. Consequentemente compromete-se a apropriação da cultura letrada, assim como a formação
das funções psicológicas superiores, de maneira que a única possibilidade é a submissão às
condições imediatas e menos elaboradas da existência humana. Destaca-se a insistência, nos dois
casos, em permanecer ou retornar num sistema de educação que claramente os negligencia e os
expulsa, e para além, de explicações superficiais e preconceituosas, são histórias de conformação de
subjetividade na reiteração da escola como um espaço de socialização para alunos especiais, sem
nenhuma perspectiva de apropriação do saber sistematizado, seja pelo não acesso e/ou pela crença
na incapacidade de aprender dos mesmos.

CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEU PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NA
EDUCAÇÃO ESPECIAL: UMA RELEITURA A PARTIR DA PSICOLOGIA HISTÓRICOCULTURAL

Iracema Neno Cecilio Tada

Fala 2: Na década de 1990 fiz o meu mestrado na Universidade de Brasília tendo como tema a
interação lúdica entre a criança com síndrome de Down e o seu cuidador (mãe ou babá), com
fundamentação teórica da Psicologia de Análise do Comportamento. Nesta época, estávamos no
paradigma de serviços da Educação Especial, assim pessoas com deficiência eram encaminhadas
para as instituições especializadas ou classes especiais no Ensino Regular. Para buscar meus
participantes da pesquisa do mestrado entrei em contato com as escolas públicas de Educação
Especial, onde encontrei três crianças com síndrome de Down, Alex, Amanda e Carlo, todos com
cinco anos de idade que frequentavam a mesma classe que contava com quatro alunos, tendo um
aluno com deficiência intelectual sem etiologia esclarecida e que dificilmente ia à escola. Em
termos de desenvolvimento da linguagem Alex se comunicava muito bem interagindo com
facilidade com qualquer pessoa; Ana falava silabando e era muito mimada; Carlos se expressava
por meio de dois vocabulários “hum” e “bu” e apresentava comportamentos estereotipados. Durante
os meses em que realizei observação nesta sala de aula (sendo os dados não utilizados em minha
pesquisa) as atividades consistiram em jogar dominó de figuras e playground. A sala de aula era
pequena, tinha uma única mesa circular com os três alunos e a professora sentados em torno desta
mesa, o que permitia uma grande aproximação entre eles. No jogo de dominó a professora dividia
as peças entre os alunos que as pegavam e as enfileiravam sobre a mesa, depois a professora
colocava uma peça no centro da mesa e perguntava quem tinha a figura apresentada, mostrando-a
para cada aluno, sendo que no aluno que tinha a peça certa a professora apontava para a resposta
certa e o aluno entregava-a para ela. Como essa atividade transcorreu durante todo o período em
que lá estive, percebi que os alunos não demonstravam muito interesse, desenvolvendo com as
peças outras maneiras de uso como: ritmo batendo-as sobre a mesa; busca por figuras iguais

procurando nas peças dos colegas aquelas que pareciam com as dele; canto, etc. Todas essas
atividades desencadeadas pelos alunos eram reprimidas pela professora. No playground os alunos
brincavam livremente com mais quatro alunos de outra turma enquanto as professoras ficavam
conversando. Uma aula com o dominó foi gravada por mim em áudio e vídeo e depois assisti com a
professora que teve um grande impacto ao perceber que toda a sua atenção era voltada para Alex
que apresentava melhor desenvolvimento das funções psicológicas superiores, sendo Carlos, o mais
comprometido, deixado à parte. As atividades desenvolvidas pouco permitiam as trocas interativas
entre os alunos e eram pouco desafiadoras para o desenvolvimento das funções psicológicas
superiores, considerando que para a Psicologia Histórico-Cultural, toda a função psicológica
superior, a princípio, é social, ou seja, interpsíquica, para, depois, surgir no plano psicológico,
intrapsíquico, observando-se o foco na condição de deficiência destes alunos.

O ADOLESCENTE COM AUTISMO EM UMA INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA:
DESVELANDO POSSIBILIDADES

Nelzira Prestes da Silva Guedes

Fala 3: Esta pesquisa investigou o processo de escolarização um adolescente com autismo, cujo
nome fictício é Bruno, em uma instituição especializada. Inserido desde os dois anos, quando foi
diagnosticado com autismo, Bruno tem sido submetido ao método TEACCH, que prioriza o
rearranjo ambiental em prol de sua adaptação às condições do aluno com fins de facilitar a sua
aprendizagem. Nesta perspectiva, a sala de aula é estruturada de modo que se torne o mais
previsível possível, com poucas alterações, por meio de rotinas e estruturação do ensino, uma vez
que, de acordo com os defensores deste método, os autistas são capazes de realizar associações por
meio de situações concretas, a partir de sua ocorrência, e não de seu significado. A importância
dada à estruturação da rotina pelo programa TEACCH se justifica pelo fato de haver a crença de
que por meio dela o aluno autista encontra estabilidade em seu comportamento, propiciando a
aprendizagem gradual de modos de comportamento apropriados. Os traços de comportamento
constituem, nesta abordagem, a chave para a avaliação do nível de maturidade do aluno e, por
conseguinte, do planejamento pedagógico a ele voltado de forma individualizada e mecânica. Na
instituição especializada, Bruno realizava suas tarefas individualmente, com direcionamentos
pontuais da professora. Não há, em seu cotidiano, a estimulação de sua relação com os pares. A
própria estrutura metodológica desta instituição não permite que isto aconteça, uma vez que o foco
está no ensino individualizado e, desta maneira, a troca de experiências e a valorização do aluno e
da sua cultura tendem a serem desvalorizadas no processo pedagógico. De acordo com a Psicologia
Histórico-Cultural, a condição de deficiência é incapacitante não pelos déficits que dela são
provenientes, mas pelo seu significado ante a sociedade e a organização social. No caso dos
autistas, por ser uma condição considerada persistente e permanente, as próprias práticas educativas
a eles voltadas se estruturam no estigma de que nada, ou quase nada, pode ser feito por eles,
focando na diminuição dos comportamentos inadequados em prol da aquisição máxima de
comportamentos que os levem mais próximo à independência. Sendo o fundamento primordial da
escola ensinar o novo ao seu aluno, de desenvolver a sua capacidade de abstração do pensamento,
as práticas pedagógicas da instituição especializada, centradas na deficiência do aluno e com foco
em atividades sensório-motoras, na aprendizagem de atividades da vida diária e na repetição de

tarefas descontextualizadas, dificultam uma concepção científica de mundo a este aluno. Na
perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, nenhum desenvolvimento é alcançado sem que haja
exigências do meio. Assim, a educação ao aluno com autismo deve ser compreendida e trabalhada
de modo que se busque o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores e da sua
formação cultural o tanto quanto possível.

AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E DA PEDAGOGIA
HISTÓRICO-CRÍTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Janaina Cassiano Silva

Resumo geral: O simpósio proposto será composto da apresentação de três trabalhos realizados em
duas instituições, Universidade Federal de Goiás/ Regional Catalão e Unesp/Araraquara. O objetivo
geral é expor os resultados de pesquisas e atividades de extensão, em andamento, desenvolvidas
com professores da educação infantil à luz dos referenciais teóricos da Psicologia Histórico-Cultural
e Pedagogia Histórico-Crítica. As atividades ocorrem em dois municípios goianos, Catalão e
Ouvidor e, um do estado de São Paulo, Araraquara. O primeiro trabalho: Formação continuada de
professores da educação infantil do município de Goiandira/GO busca promover um processo de
avaliação, reflexão e socialização dos conhecimentos da Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia
Histórico-Crítica, ampliando as possibilidades de atuação da equipe pedagógica e equipe técnica da
Secretaria Municipal de Educação de Goiandira/GO, com o objetivo de auxiliar no aprimoramento
do Programa Brasil Carinhoso. O segundo trabalho: A perspectiva crítica como princípio para a
educação infantil em Araraquara/SP pretende refletir e transformar as práticas educativas dos
profissionais que educam crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade, com o objetivo de
imprimir-lhes um caráter intencional, consciente e comprometido com o processo de humanização
das crianças, tendo como referenciais teóricos a Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia
Histórico-Crítica. Por fim, no terceiro trabalho: Mediação pedagógica e prática docente na
Educação Infantil em Ouvidor/GO as autoras analisaram a prática pedagógica de professores da
educação Infantil do Município de Ouvidor/GO à luz da Psicologia Histórico-Cultural, visando
colaborar na reflexão e elaboração de propostas metodológicas a serem adotadas no município.
Ressaltamos que ações como as que propomos neste simpósio são relevantes para que possamos
compreender as práticas educativas desenvolvidas pelos professores de educação infantil e, assim
contribuir para o processo de consolidação da Educação Infantil como segmento educacional
promotor do desenvolvimento humano integral à luz de referenciais críticos no campo da Psicologia
e Educação.
Palavras-chave: educação Infantil; psicologia histórico-cultural; pedagogia histórico-crítica;
formação de professores

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE GOIANDIRA/GO

Janaina Cassiano Silva

Fala 1: Este trabalho é fruto de um projeto de extensão, com financiamento do PROEXTMEC/SISU, em andamento, que tem como objetivo geral promover um processo de avaliação,
reflexão e socialização dos conhecimentos da Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-

Crítica, ampliando as possibilidades de atuação da equipe pedagógica do Centro Municipal de
Educação Infantil Santa Maria Goretti e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de
Goiandira/GO com o intuito de auxiliar no aprimoramento do Programa Brasil Carinhoso.
Buscamos a compreensão das relações existentes no contexto da educação infantil, com destaque
para a subjetividade humana, o desenvolvimento infantil e o processo educacional. Os referenciais
teóricos adotados são a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica. A
metodologia pauta-se nos pressupostos metodológicos e filosóficos do materialismo históricodialético. As ações/atividades a serem desenvolvidas com os professores serão: caracterização da
instituição de educação infantil e levantamento das fontes utilizadas pelos professores para
elaboração de suas práticas pedagógicas; grupo de estudos e; proposição de ações/atividades e
construção de material pedagógico. O projeto terá avaliação contínua a partir de feedbacks ao final
de cada encontro do grupo de estudos. Além disso, faremos uma entrevista semiestruturada com os
professores e também será solicitado aos alunos de graduação envolvidos que construam um texto
enfatizando as aprendizagens que adquiriam em sua formação pessoal e profissional suscitadas pelo
presente projeto. Almejamos que essa ação de extensão possa ser um caminho para se pensar o
atendimento à criança pequena no Brasil. Ou seja, que as creches não sejam apenas o local
destinado ao cuidado da criança e o ensino seja o eixo articulador do trabalho do professor.
Palavras-chave: educação Infantil; psicologia histórico-cultural; formação de professores
Agência Financiadora: PROEXT/MEC/SESu

A PERSPECTIVA CRÍTICA COMO PRINCÍPIO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EM
ARARAQUARA/SP

Eliza Maria Barbosa

Fala 2: O trabalho apresenta os princípios pedagógicos e psicológicos que sustentam o Programa
Cresça e Apareça, desenvolvido junto à rede municipal de Educação Infantil do município de
Araraquara- SP. Buscamos nas contribuições da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia
Histórico-Crítica os elementos para reflexão e transformação das práticas educativas dos
profissionais que educam crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade, com o objetivo de
imprimir-lhes um caráter intencional, consciente e comprometido com o processo de humanização
das crianças que por sua vez, se dá, segundo este mesmo referencial teórico, a partir do ensino dos
conhecimentos sistematizados e materializados nos diversas ciências, arte, filosofia, etc. A rede
municipal de Araraquara atende aproximadamente dez mil crianças, incluindo as que frequentam as
instituições em período integral, distribuídas em quarenta Centros de Educação e Recreação. O
atendimento às crianças de zero a três anos é realizado predominantemente por agentes
educacionais, profissionais com formação em nível médio e as demais crianças de quatro e cinco
anos, têm professoras graduadas em Pedagogia. As iniciativas que levaram a criação deste
programa resultam de pesquisas anteriormente realizadas na rede. Trabalhos acadêmicos
anteriormente realizados nesta mesma rede indicam a presença de um referencial teórico eclético,
mas que pode resumir-se na terminologia das Pedagogias do aprender a aprender, caracterizando
práticas assistemáticas, não-intencionais e insuficientes do ponto de vista de assegurar às crianças

seu direito fundamental de aprender os conhecimentos próprios de nossa cultura. Apresentamos
também os resultados parciais de efetivação do programa, as diversas iniciativas já em andamento e
outras em processo de implementação para a consolidação do mesmo.
Palavras-chave: educação Infantil; psicologia histórico-cultural; pedagogia histórico-crítica; cresça
e apareça
Agência Financiadora: CNPq

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM
OUVIDOR/GO

Priscilla de Andrade Silva Ximenes

Fala 3: O presente trabalho é referente a um projeto de pesquisa, em andamento, que tem como
objetivo analisar e contribuir na prática pedagógica de professores da educação Infantil do
Município de Ouvidor-GO. Além disso, visa colaborar na reflexão e elaboração de propostas
metodológicas a serem adotadas, estabelecendo relações entre estas e os saberes construídos pelas
professoras ao longo de sua trajetória profissional. O Referencial Teórico adotado foi a Psicologia
Histórico-Cultural, com ênfase no conceito vygotskyano de mediação, por ser ele central na teoria
de Vygotsky e por entendermos a mediação pedagógica como condição maior do trabalho docente.
Além disso, a opção por esse tema está relacionada também com o fato de trabalharmos com a
formação inicial de professores e por já termos desenvolvido projetos de extensão com os docentes
deste município. A pesquisa é composta por duas etapas: na primeira realizamos a investigação dos
saberes, concepções e práticas do grupo de professores e coordenadores da educação infantil deste
município. Através de observações nas escolas e nas reuniões de estudos e planejamento e através
de entrevistas com um grupo de professores e com uma das gestoras percebemos a existência de um
esvaziamento do ensino escolar e do papel do professor na educação infantil. Posteriormente, na
segunda etapa, visamos contribuir nos seus processos de formação contínua e auxiliar na construção
de práticas pedagógicas que auxiliem no desenvolvimento infantil. Contudo, é importante ressaltar
que a pesquisa está em andamento e apresentamos resultados parciais sobre as dimensões
conceituais que os professores apresentam acerca dos processos de aprendizagem, desenvolvimento
e mediação pedagógica na Educação Infantil.
Palavras-chave: educação infantil; mediação; psicologia histórico-cultural; prática docente

AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE
PSICÓLOGOS E SEUS IMPACTOS NO PREPARO DE PSICÓLOGOS PARA ATUAR EM
PROCESSOS EDUCATIVOS

Alacir Villa Valle Cruces

Resumo geral: As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia
(DCN), assinadas em 2004, propõem mudanças significativas no processo de formação profissional.
Na tentativa de preparar psicólogos compromissados com a atenção e a promoção da saúde da
população e em acordo com os avanços da educação, da ciência e da prática psicológica, a formação
passa a ser guiada por ênfases curriculares e prevê maior quantidade de atividades práticas. A
pesquisa em questão teve como objetivo principal conhecer os possíveis impactos dessas Diretrizes
no preparo de profissionais para a atuação em processos educativos e foi realizada em Instituições
de Ensino Superior (IES) de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rondônia, por meio da análise de
documentos institucionais que permitissem conhecer as características e os objetivos da formação
de psicólogos, tais como o projeto pedagógico do curso com os planos e as ementas de ensino; de
entrevistas com professores e coordenadores de cursos; além da aplicação de questionários aos
estudantes. Os dados a serem apresentados foram coletados entre os anos de 2011 a 2013, em IES
públicas, particulares e confessionais, dos Estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Os
documentos analisados e as entrevistas com professores e coordenadores dos cursos permitem
constatar que predomina uma concepção de formação e de atuação assentada numa Psicologia
Escolar Crítica. Essa concepção, porém, mostra-se associada a condições e a metodologias de
ensino tradicionais que permitem concluir por impactos pouco significativos nos cursos, mesmo
após a implementação das DCNs. Parece possível afirmar que os Cursos de Formação de
Psicólogos ainda precisam incorporar em seus componentes curriculares novas formas de preparar
profissionais que estejam além das aulas e das formas de ensino comuns, que possibilitem ao futuro
profissional analisar as condições e os processos de ensino e de aprendizagem, propondo atividades
em psicologia que contribuam para a construção de uma educação de qualidade, para a elaboração e
implementação de políticas públicas que garantam a inclusão, a permanência e o desenvolvimento
de tod@s, com a participação ativa de psicólogos nesse processo, e para a desconstrução da
representação social do psicólogo clínico, ainda frequente na população em geral.
Palavras-chave: formação de psicólogos; psicologia escolar e educacional; diretrizes curriculares
nacionais.
“A CLÍNICA VS. AS OUTRAS: ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR
EM DUAS INSTITUIÇÕES DA CIDADE DE GOIÂNIA”

Gisele Toassa

Fala 1: O presente trabalho consiste em relato da pesquisa realizada em duas instituições de ensino
superior (IESs) privadas no estado de Goiás. Seis entrevistas foram realizadas, sendo duas delas
com coordenador@s e quatro com professor@s; 91 alun@s responderam aos questionários. Para a
análise recorreu-se à triangulação dos dados, com o uso da análise fatorial, comparação de média e
desvio padrão de diversos itens dos questionários. A IES A disponibilizou diversos documentos,
porém não foi possível o acesso direto aos da IES B. Pode-se verificar que é bastante escassa a
oferta de eventos e cursos extracurriculares para formação em psicologia escolar, em Goiânia, bem
como a frequência d@s estudantes a eventos similares em outros locais. Tal déficit é específico da
área, pois se mostra abundante a oferta relacionada a outros campos de atuação do psicólogo. A IES
A conta com estágio básico na área de psicologia escolar (reconhecido como muito importante para
a formação na área), sendo rara, em ambas, a opção d@s estudantes por estágios curriculares
supervisionados nessa esfera de atuação. Também se mostra majoritária, nos questionários, a ênfase
nas disciplinas relacionadas à clínica e à teoria básica no processo de formação em psicologia
escolar – especialmente, na IES B, em que ela se faz menos presente. @s alun@s de ambas as
instituições sentem-se melhor preparad@s em relação às competências como “avaliar”,
“diagnosticar”, “identificar e analisar” fenômenos, necessidades, processos, relacionados ao
humano. As competências mais importantes para atuação em instituições e organizações de modo
geral – forte demanda das áreas de crescimento mais recente, como a psicologia jurídica e da saúde
– foram pior avaliadas por eles. Apesar de, em ambas as instituições, predominar o trabalho de
professores horistas, a atuação dos docentes foi muito bem avaliada pelos estudantes. Pode-se
concluir que o conjunto dos dados mostra defasagem entre os currículos das instituições e a
realidade da atuação do psicólogo, o qual prioriza a formação clínica (cuja retração nos últimos
vinte anos é bastante significativa), embora haja também sinais importantes de uma formação mais
pluralista em políticas públicas e trabalho em instituições, bem como da presença de novos
contextos de atuação, tanto na IES A como na IES B. A presença mais específica dos estudos
educacionais e da psicologia escolar como esfera institucional de atuação mostra-se bastante
deficitária em ambos os cursos.
Palavras-chave: psicologia escolar educacional; formação de psicólogos; diretrizes curriculares.

AS DIRETRIZES CURRICULARES E A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA PARA ATUAR
NA EDUCAÇÃO

Silvia Maria Cintra da Silva

Fala 2: As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Psicologia de 2004
provocaram, nos cursos de Psicologia do país, uma reorganização curricular em ênfases. O objetivo
da pesquisa aqui relatada foi analisar a formação dada aos futuros psicólogos quanto à ênfase em
processos educativos, tendo em vista as Diretrizes. Participaram da pesquisa cinco instituições do
estado de Minas Gerais, sendo duas universidades públicas e três privadas. Foram obtidas
informações por meio de: levantamento e análise dos projetos curriculares; entrevistas com
coordenadores de curso e professores; questionários respondidos por estudantes dos 4os e 5°s anos.
Constatamos que as ênfases em processos educativos têm adotado direção promissora em termos de
preparar os futuros psicólogos para se relacionar com o campo da Educação e desenvolver práticas

que colaborem efetivamente para a construção de processos educativos emancipatórios. Contudo,
em Minas Gerais ainda encontramos poucos cursos de Psicologia que oferecem ênfases
relacionadas aos processos educativos. Destaca-se, portanto, a relevância de que o psicólogo seja
legalmente reconhecido como profissional da educação.
Palavras-chave: formação do psicólogo; diretrizes curriculares; psicologia escolar e educacional.

A VISÃO DOS ESTUDANTES DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO SOBRE A SUA
FORMAÇÃO

Alacir Villa Valle Cruces

Fala 3: Foram aplicados 455 questionários a alunos que cursavam entre o 7º e o 10º períodos da
graduação em Psicologia, em 9 instituições de ensino superior do Estado de São Paulo. O Statistical
Package for Social Sciences (SPSS, versão 20) foi utilizado para quantificar e analisar as respostas
fechadas, fazendo-se análises de Qui-Quadrado e Fatorial. Questões dissertativas foram analisadas
qualitativamente. A maioria dos participantes (82%) pertence ao sexo feminino e tem idade média
de 26,5 anos. Dentre as motivações para a realização do curso eles assinalaram a “Realização
Pessoal”, com 89,7%, e a “Realização Profissional”, com 85,8%, enquanto a “Orientação/Sugestão
institucional”, com 51,8%, e o “Incentivo de Amigos” com 49,7%, mostraram-se como os fatores
que tiveram menor peso na escolha pelo curso de Psicologia. Em geral, eles consideram que as
habilidades e competências necessárias para o exercício da profissão de psicólogo, foram
desenvolvidas. Pode-se constatar que muitos participantes se consideraram bem preparados para as
atividades práticas e rotineiras da profissão, tais como analisar, diagnosticar, levantar dados e
buscar conhecimentos, propor ações e acompanhamentos terapêuticos. Quando se trata, no entanto,
de analisar o contexto em que atua em suas dimensões institucional e organizacional, coordenar e
manejar processos grupais e de atuar inter e multiprofissionalmente, muitos participantes
consideram-se pouco ou regularmente preparados, o que nos permite concluir que as atividades
exigidas dos profissionais nas áreas emergentes, nas atividades em que deve promover saúde e atuar
com maior compromisso social junto à população eles consideraram-se pouco ou regularmente
preparados. É possível apontar, ainda, que estão mais preparados para as funções mais clássicas do
psicólogo, tais como a psicoterapia e o acompanhamento em nível bi-pessoal, preparo que vem
sendo amplamente criticado. Nesse sentido, mostra-se necessário refletir sobre a necessidade de
preparar os futuros psicólogos para atuação em políticas públicas, que vem sendo o campo que mais
tem empregado profissionais da área, mas para a qual esses estudantes mostram-se pouco
preparados.
Palavras-chave: formação de psicólogos; psicologia escolar e educacional; estudantes de
psicologia.

AS ESCOLAS ATUAIS NA PERSPECTIVA DE UMA REFUNDAÇÃO DEMOCRÁTICA
DA RELAÇÃO EDUCATIVA

Luís Antônio Gomes Lima

Resumo geral: As pesquisas em psicologia escolar tem voltado sua atenção para a estrutura das
escolas e os princípios de seu funcionamento, para além do que se tornou o conjunto dos problemas
mais frequentemente enfrentados, como as queixas escolares tais como expressas nos processos de
escolarização dos alunos. Muitos estudos têm mostrado que as modalidades de sofrimento psíquico
presentes na comunidade escolar justamente se constituem em efeitos de elementos de sua estrutura,
como a delimitação e a organização dos espaços e dos tempos, dos currículos e sua relação com o
trabalho docente e as formas de discussão e de decisão sobre as relações de convivência na escola.
Este Simpósio propõe pensar sobre a estrutura de escola ainda hoje hegemônica, os significados de
sua persistência e o papel que assim exerce na formação de crianças e adolescentes, e discutir
estruturas de escola, assentadas sobre concepções distintas de educação, de homem e de ciência.
Apesar de não serem novas, a força e a vitalidade das experiências democráticas de educação
podem ser compreendidas pelo poder de resistência que as animam, no contraponto contínuo a um
modelo de escola que aproxima a relação educativa ao modelo fabril, tanto nos seus objetivos
quanto no seu processo. Este quadro revela toda a gravidade da situação quando refletimos sobre a
quem se destina a educação pública e o seu papel em relação ao mundo do trabalho. Os trabalhos
aqui reunidos, desse modo, convergem para a necessidade de uma profunda transformação das
escolas, transformação afinada com crianças e adolescentes hoje mais do que antes posicionados
como sujeitos ativos de sua história, o que aponta para a significativa diminuição do sofrimento
psíquico na escola e dos índices de queixa escolar.
Palavras-chave: políticas públicas em educação; escolas; psicologia escolar; psicologia social.

RAÍZES HISTÓRICAS DO MODELO HEGEMÔNICO DE ESCOLA ATUAL

Beatriz de Paula Souza

Fala 1: A naturalização do modelo hegemônico de escola na atualidade e seus parâmetros
contribuem para o engessamento do processo ensino-aprendizagem e, assim, criando entraves para a
criação e fortalecimento de experiências educacionais potentes para dar conta dos desafios da
contemporaneidade e da construção de uma sociedade solidária e sustentável. Este trabalho
pretende oferecer elementos para a problematização deste modelo dominante. Tomando o
materialismo histórico como referencial teórico, serão desveladas raízes históricas e políticas de seu
processo de invenção, desconstruindo sua naturalização e revelando o caráter mistificador de
crenças arraigadas sobre como se ensina e se aprende. Para tal, outros modos de Educação, de
outros tempos e culturas, serão trazidos. O cenário de transformações no modo de produção e na
política da Europa Ocidental no séc. XVIII, em que a base do modelo atual se estruturou, será

examinado, com destaque para as Revoluções Industrial e Francesa, recortando-se o papel atribuído
à educação escolar na construção de uma nova sociedade. Será discutido, ainda, o fracasso deste
projeto social e os desencontros de tal escola com o modo de vida e produção contemporâneos,
contextualizando a emergência e o fortalecimento de outros modos de fazer a Educação a que temos
assistido.
Palavras chave: educação burguesa; educação democrática; história da educação.

ESCOLAS DEMOCRÁTICAS E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO

Felipe Oliveira

Fala 2: Os avanços na pesquisa em Psicologia Escolar e Educacional mostraram a importância de
se considerar os fenômenos escolares como decorrência do processo de escolarização levando em
conta as dimensões sociais, culturais, políticas e institucionais. Nesse sentido, o presente trabalho
tem por objetivo realizar, através de um levantamento bibliográfico, uma análise de caráter
histórico-crítico das chamadas Escolas Democráticas no contexto educacional brasileiro destacando
elementos ligados ao processo de democratização do Ensino Público. São entendidas aqui como
Escolas Democráticas as propostas alternativas educativas escolares que buscam romper com a
lógica hegemônica do ensino e que organizam seu funcionamento, grosso modo, a partir de dois
princípios: o primeiro deles é a não obrigatoriedade dos alunos se submeterem a um conhecimento
específico organizado a priori, ou seja, os alunos possuem a liberdade de desenvolver seus estudos a
partir de seus próprios interesses; o segundo princípio é a existência de assembleias realizadas
regularmente nas quais há equiparidade entre os votantes (membros da comunidade escolar) e são
debatidas questões do cotidiano e do funcionamento da escola. Em que pese as contradições que a
Educação enfrenta no interior de uma sociedade capitalista, é importante destacar que, no Brasil, a
partir da influência da Escola da Ponte em Portugal, prevalece uma importante compreensão acerca
do papel do professor. Nessas escolas o professor ocupa um lugar assimétrico na relação com o
aluno e, tomando os devidos cuidados com práticas autoritárias, é fundamental que o professor se
valha desse lugar para promover o desenvolvimento durante o processo educativo. Assim, além de
considerações acerca do exposto acima, serão apresentados alguns elementos sócio-históricos que
contribuíram na construção dessa visão de educação, sociedade e desenvolvimento humano, bem
como algumas das experiências mais emblemáticas, como a Escola da Ponte, Summerhill e Hadera;
e no Brasil, EMEF Amorim Lima e Projeto Âncora.
Palavras-chave: educação; democracia; cidadania; autonomia.

RESSIGNIFICAR PRESSUPOSTOS E ATUAÇÕES NA EDUCAÇÃO

Maria Rozineti Gonçalves

Fala 3: Desde que a Educação tem nos seus princípios a universalização, marcada pela
temporalidade, disciplina e simultaneidade, vive momentos de avanços e retrocessos, renovações e
estagnações, soluções inovadoras e conservadoras, pois a escola se configura num impasse: o de ser
uma instituição de massa sem massificar - tarefa quase sempre impossível - mergulhada em
constantes ciclos de crise. Mas as escolas são feitas de pessoas e de relacionamentos humanos, com
sua complexidade, seus contextos, sua função social, política, econômica e não é uma instituição
natural e a-histórica. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de expor e discutir movimentos
atuais na Educação que estão germinando novos pressupostos e ressignificando as escolas,
promovidos por educadores e profissionais ligados à educação, inquietos e indignados perante os
alarmantes quadros diagnósticos da Educação brasileira. Para realizar tal objetivo o presente
trabalho se vale de levantamento bibliográfico sobre novas configurações educacionais e sobre
princípios de atuação psicológica que incorpore à queixa escolar o avanço das pesquisas em
Psicologia Escolar e Educacional. Discutiremos o acontecer, silencioso e marginal, de uma nova
educação, obra de educadores que buscam concretizar utopias e lançar pontes sobre o abismo da
impossibilidade, cujo elemento constituidor é o permanente processo de resistência, que passa pelo
reconhecimento de “desaprisionar” a educação da forma escolar. Nesse cenário, serão apresentados
elementos para problematizar antigas (e sempre atuais) discussões sobre “aluno-problema”,
“queixas escolares”, “fracasso escolar”, “dificuldades de aprendizagem”, “inclusão escolar” produção e circulação de diagnósticos escolares que fortaleceram tendências patologizantes e
medicalizantes – contribuindo, assim, para a emergência de outros sentidos e significados
decorrentes desse processo de transformação que tangencia tanto a educação quanto a psicologia.
Palavras-chave: educação democrática; psicologia escolar e educacional; queixa escolar.

ATIVIDADE DOCENTE, ALIENAÇÃO E ADOECIMENTO/SOFRIMENTO: ALGUNS
APONTAMENTOS A PARTIR DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Marilda Gonçalves Dias Facci

Resumo geral: Os estudos sobre a saúde do professor no Brasil vêm sendo desenvolvidos
principalmente na perspectiva da Sindrome de Burnout e do Mal Estar Docente, tendo autores tanto
da Psicologia como da Educação. As análises, muitas vezes, não saem do universo do particular, da
culpabilização dos indivíduos, sem considerar o contexto histórico-cultural que permeia as relações
de trabalho. O objetivo desta mesa é buscar elementos da Psicologia Histórico-Cultural que possam
contribuir para o entendimento da relação entre atividade docente, alienação e
adoecimento/sofrimento nas relações de trabalho. A mesa-redonda será composta das seguintes
apresentações: 1) Alienação, sofrimento e adoecimento psíquico do professor: contribuições da
psicologia histórico cultural – que objetiva discorrer sobre o sofrimento e adoecimento psíquico do
professor e o processo de alienação; 2) Saúde e saúde mental do/a trabalhador/a docente: da
precarização, intensificação e produtivismo ao suicídio – que tem como finalidade analisar e
discutir como a precarização, a intensificação e o produtivismo vêm se expressando sobre a vida
das/os professoras/es e os efeitos deletérios que vêm produzindo em sua saúde, levando-os muitas
vezes ao adoecimento, ao desenvolvimento de transtornos psíquicos, à morte ou até mesmo ao
suicídio; e, 3) O professor frente a violencia na escola: sofrimento e adoecimento - . O que tem em
comum em todos os trabalhos é a defesa de que visa discutir sobre a violência na escola e o
adoecimento/sofrimento do professor, a partir dos fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural. O
que tem em comum em todos os trabalhos é buscar compreender os objetos de pesquisa calcado no
método do materialismo histórico e dialético, procurando analisar as condições materiais, em uma
sociedade de classes antagônicas, que produzem adoecimento/sofrimento do professor, violência na
escola e suicídio, interferindo na apropriação dos conhecimentos no processo de escolarização.

ALIENAÇÃO, SOFRIMENTO E ADOECIMENTO PSÍQUICO DO PROFESSOR:
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO CULTURAL

Flávia Gonçalves da Silva

Fala 1: Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre o sofrimento e adoecimento psíquico do
professor e o processo de alienação. Vários estudos são realizados atualmente sobre a saúde do
professor no Brasil e, de modo geral, identificam os fatores objetivos (falta de estrutura, excesso de
alunos em sala de aula, má remuneração, desvalorização da docência, formação profissional
insuficiente, entre outros) e subjetivos (não gostar da profissão, comodismo, etc) que ocasionam tais
sofrimentos. Apesar da importância dessas constatações, estas pouco possibilitam uma compreensão
mais aprofundada da realidade, especialmente sobre o processo de construção do sofrimento e
adoecimento do professor. Consequentemente, as possibilidades de intervenção são superficiais, e
colocam o professor como o principal responsável por elas, já que é ele quem deve buscar melhor
qualificação profissional (fora de sua jornada de trabalho) e deve “pensar positivo” para superar as

adversidades. Entende-se que as possibilidades de intervenção podem ser melhor elaboradas se
partirem do conhecimento da atividade profissional do professor, compreendendo as condições para
sua execução (considerando fatores macro e micro), a estrutura desta na dinâmica do psiquismo
(quais necessidades a atividade responde, os motivos e fins) e os mecanismos e formas de
alienação. Da mesma forma, as estratégias para minimizar o processo de adoecimento psíquico em
decorrência do trabalho serão mais efetivas se este for entendido como uma construção histórico
social, tendo como ponto partida a atividade ocupacional. Tal compreensão de sofrimento e
adoecimento ocupacional parte dos estudos de Bluma Zeigarnik, psicóloga soviética, que a partir
das concepções de Vigotski e Leontiev sobre o desenvolvimento psicológico, construiu uma teoria
que possibilita ter uma compreensão da psicopatologia (uma patopsicologia, segundo a autora) que
não seja biologizante ou idealista.Zeigarnik entende o desenvolvimento de uma psicopatologia por
meio de duas condições: o surgimento de uma necessidade patológica ou alteração na hierarquia dos
motivos da atividade do indivíduo. Quando a hierarquia dos motivos é modificada sem manter ou
criar mediações entre os elementos constitutivos da atividade, o indivíduo age por impulso, ou de
forma espontânea, com pouca ou sem qualquer reflexão de forma consciente sobre suas ações,
tampouco da própria atividade. O surgimento de uma necessidade patológica, por sua vez, também
altera a estrutura da atividade, pois também ocasionará a modificação de motivos, descolado dos
fins da atividade. Considera-se que tal compreensão de adoecimento psíquico ocupacional deve
considerar os processos de alienação, uma vez que a necessidade patológica também é alienada.
Assim, quanto mais o professor conhecer a estrutura de sua atividade, ter consciência da função que
a atividade pedagógica tem na sociedade e no desenvolvimento do indivíduo, maior a possibilidade
dele elaborar estratégias para defender-se das condições que geram sofrimento e adoecimento.
Mesmo assim, o professor não ficará totalmente livre das condições que levam ao adoecimento, já
que estas são decorrentes, no caso da atividade ocupacional da alienação imposta e promovida
socialmente pela própria organização e produção social, sendo necessário modificar esta estrutura
(que ocorrerá na medida que outras esferas sociais, incluindo a educação, também forem alteradas).
Palavra-chave: alienação; sofrimento e adoecimento do professor; psicologia histórico-cultural

SAÚDE E SAÚDE MENTAL DO/A TRABALHADOR/A DOCENTE: DA
PRECARIZAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO E PRODUTIVISMO AO SUICÍDIO

Nilson Berenchtein Netto

Fala 2: O trabalho docente, como todo trabalho submetido à lógica do modo de produção
capitalista, conhece, a cada novo momento do desenvolvimento desse sistema social e econômico,
novas formas de exploração, mais adequadas aos interesses específicos do capitalismo, que se
manifestam de maneiras diversas na saúde e na vida desses/as trabalhadores/as. Assim, o objetivo
dessa exposição é analisar e discutir como a precarização, a intensificação e o produtivismo vêm se
expressando sobre a vida das/os professoras/es e os efeitos deletérios que vêm produzindo em sua
saúde, levando-os muitas vezes ao adoecimento, ao desenvolvimento de transtornos psíquicos, à
morte ou até mesmo ao suicídio. Cada uma dessas maneiras de explorar mais e melhor o trabalho
docente tem sua história particular e podem se apresentar de formas distintas aos professores e
estudantes; por vezes, separadas, por vezes, conjugadas, mas sempre relacionadas. Vale frisar,

ainda, que esses processos ocorrem nas mais diversas esferas da educação formal (o que não
significa que não ocorra na educação informal, mas não será nosso objeto nessa exposição), ou seja,
no ensino infantil, fundamental, médio e superior, sejam de caráter público ou particular,
certamente com particularidades, mas com profundas semelhanças e comumente de forma
devastadora para a saúde física e mental. Para alcançar os objetivos expostos, parte-se do método
materialista, histórico dialético e da Psicologia Histórico-cultural, visando contribuir com a
organização dessa categoria (docentes) no sentido de conhecerem melhor suas principais formas de
desgaste, adoecimento e morte para que possam compreender de maneira mais exata o caráter de
sua exploração, permitindo que, de maneira mais imediata, organizarem-se em torno dessas formas
de violência na busca de superá-las, mas também para que possam identificar que essas violências
se originam da forma de gestão do capitalismo em suas formas atuais, entendendo que se trata de
uma condição coletiva à qual a classe trabalhadora está submetida e que terá fim somente quando
esse modo de produzir e reproduzir a vida seja superado.
Palavras-chave: trabalho docente; suicídio; Psicologia Histórico-Cultural

O PROFESSOR FRENTE A VIOLENCIA NA ESCOLA: SOFRIMENTO E
ADOECIMENTO

Marilda Gonçalves Dias Facci

Fala 3: A violência na escola tem sido um tema recorrente nos noticiários de jornais.
Compreendemos que o processo ensino-aprendizagem configura-se permeado pela afetividade, que
envolve tanto sentimentos de satisfação em relação ao ensinar e aprender, como também envolve
sentimentos tais como frustração, baixa auto-estima, tristeza que levam ao sofrimento psíquico do
professor. O vandalismo contra os bens públicos e contra os professores; a indisciplina; o
desrespeito; o Bullying; o uso e tráfico de drogas; a polícia sendo chamada na escola para lidar com
fatos que ocorrem de desacato a professores ou outros alunos, entre outros acontecimentos, estão
presentes no cotidiano da escolar e demandam o olhar da Psicologia. Muitas vezes tais ações
provocam sofrimento em professores e alunos, o que motiva a pesquisa sobre esta temática. Assim,
o objetivo desta exposição é discutir sobre a violência na escola e o adoecimento/sofrimento do
professor, a partir dos fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural. Para a exposição nos
deteremos em discutir, brevemente, sobre as tendencias pedagógicas atuais que podem contribuir
para a desvalorização do professor, sobre o mal-estar docente e a Síndrome de Bournaut, com base
na literatura que ressalta estes pontos quando falam da saúde mental do professor. Na sequencia,
discorreremos sobre a violência na escola, analisando o contexto histórico-social que contribui para
comportamentos violentos. Finalmente apresentaremos alguns pressupostos da Psicologia
Histórico-Cultural, abordando a historicidade que permeia os fatos humanos, a função da escola em
uma sociedade de classes e a relação entre significado e sentido da prática docente. Concluindo,
consideramos que a Psicologia Escolar e Educacional necessita empreender esforços para
compreender a temática da violencia e sofrimento do professor para além de analises
individualizantes que culpabilizam os indivíduos pelos seus sentimentos e comportamentos. O uso
da violência está, no nosso entendimento, relacionado à propriedade privada e a divisão de classes,
às contradições entre classes antagônicas na busca de manter o que foi conquistado; em outras

palavras, a uma falta de igualdade de acesso aos bens materiais e culturais produzidos pelos
homens. Como a violência e a não-violência estão em constante movimento e interferem na prática
pedagógica, não podemos naturalizar esses fenômenos ou mesmo individualizá-los,
desconsiderando a relação existente entre a individualidade e a universalidade.
Palavras-chave: violência na escola; adoecimento/sofrimento do professor; psicologia históricocultural.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NAS DIFERENTES REDES DE ENSINO:
ESPECIFICIDADES E DESAFIOS

Hilusca Alves Leite

Resumo geral: O simpósio tem por objetivo apresentar três pesquisas de doutorado desenvolvidas
no programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo. Todas as pesquisas são voltadas para o conhecimento
da atuação dos psicólogos tanto das redes públicas quanto privadas de ensino. A primeira
apresentação traz uma reflexão a respeito da avaliação psicológica no contexto escolar, prática
muito solicitada aos profissionais da psicologia escolar para identificar dificuldades e distúrbios de
aprendizagem. No entanto, no caso da pesquisa em questão, a autora nos contempla com uma
reflexão sobre a prática avaliativa ancorada nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural e do
Materialismo Histórico-Dialético que caminha no sentido de promover a humanização do sujeito e
não apenas identificar supostos distúrbios que estariam impedindo seu processo de aprendizagem. A
segunda pesquisa realiza uma análise da inserção e atuação de psicólogos da rede privada de ensino.
A apresentação traz uma reflexão a respeito do trabalho desempenhado por esses profissionais,
prática e referencial teórico, atrelado à expectativa dos contratantes. Muitos psicólogos, dessas
escolas, assumem a função de orientadores educacionais e a atuação centra-se, principalmente, aos
moldes tradicionais, por meio de orientação aos pais, professor, aluno, realizando encaminhamento
deste para profissionais especializados, embora relatem não realizar atendimento clínico nas
escolas. Finalmente, a terceira pesquisa investigou a atuação de psicólogos escolares nos Colégios
de Aplicação das Universidades Federais e teve como principais objetivos identificar, compreender
e analisar práticas desenvolvidas por esses profissionais no interior dessas escolas públicas
buscando expressões da perspectiva crítica em Psicologia Escolar e Educacional em tais atuações.
Todas as pesquisas apresentadas buscam fundamentar suas análises a partir de uma perspectiva
crítica fundamentada nos autores da teoria Histórico-Cultural como é o caso das duas primeiras e
em outros autores que tenham como referencial o Materialismo Histórico-Dialético.
Palavras-chave: psicólogo escolar; diferentes redes de ensino; colégios de aplicação.

DESAFIOS E PRÁTICAS DO PSICÓLOGO ESCOLAR NOS COLÉGIOS DE
APLICAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

Lucianna Ribeiro de Lima

Fala 1: Com o objetivo de investigar práticas desenvolvidas pelo psicólogo nos Colégios de
Aplicação (CA) das universidades federais, buscando identificar expressões da perspectiva crítica
em Psicologia Escolar e Educacional realizamos a pesquisa de doutorado intitulada “Atuação do
psicólogo escolar nos colégios de aplicação das universidades federais: práticas e desafios”. O
referencial teórico-metodológico utilizado foi a Psicologia Escolar e Educacional em uma
perspectiva histórico-crítica, fundamentada no Materialismo Histórico Dialético. Recorremos à

abordagem qualitativa, cujos instrumentos foram entrevistas semiestruturadas com 6 psicólogos e 5
diretores dos CA, Grupo Focal e Análise de documentos. Localizamos dezessete escolas desta
modalidade, das quais nove contam com psicólogo em seu quadro funcional, totalizando treze
profissionais. Elegemos três eixos de análise sendo o primeiro deles a Caracterização dos
psicólogos da etapa de entrevistas individuais, cujas participantes foram seis mulheres, sendo 2
mestres, 1 doutora, as demais cursando Mestrado (2) e Doutorado (1), nas áreas de Psicologia e
Educação. Na Atuação do psicólogo (Eixo 2), constatamos o predomínio da tendência institucional,
envolvendo alunos, professores, família, gestão, equipe pedagógica, funcionários, comunidade, com
ações voltadas para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Notamos a presença de
atividades consideradas tradicionais: avaliação psicoeducacional, orientação a alunos, professores e
famílias, como também atividades mais emergentes: participação na elaboração do PPP, projetos de
Ensino, Extensão e Pesquisa. Destacam-se como principais desafios: romper com a demanda por
modelo clínico de atuação, legitimar o lugar do psicólogo, lidar com excesso de demandas e definir
prioridades, estreitar comunicação entre psicólogos dos CA. O Estágio Supervisionado é a principal
atividade promotora de Articulação entre Educação Básica e Ensino Superior (Eixo 3) e
favorecedora do movimento de (re) formulação do conhecimento. Encontramos expressões teóricopráticas da perspectiva crítica em Psicologia Escolar e Educacional, apontando para avanços na área
e para a continuidade de investimento na formação dos psicólogos.
Palavras-chave: psicologia escolar; atuação do psicólogo; colégios de aplicação; escola pública.

PSICÓLOGOS NO ENSINO PRIVADO: REFERENCIAIS TEÓRICOS E PRÁTICA
PROFISSIONAL

Cristiane Toller Bray

Fala 2: Pesquisar a atuação dos psicólogos diante a demanda das escolas privadas contribui com as
discussões da área Psicologia Escolar e Educacional. Essa rede de ensino abre oportunidade de
trabalho aos psicólogos e apresenta especificidades ao considerarmos as contradições do mercado
que permeiam a manutenção da mesma. O objetivo geral da pesquisa de doutorado, que orienta a
exposição, foi analisar modos de inserção de psicólogos que atuam em escolas privadas, no Ensino
Fundamental, propondo princípios norteadores de uma prática referenciada na Teoria históricocultural. Entendemos por inserção as condições de trabalho, as principais tarefas que os psicólogos
realizam e os desafios/dificuldades para desempenhá-las. Ainda, identificamos e analisamos o que
os contratantes esperam desse trabalho e por que contratam psicólogos. O materialismo históricodialético foi orientador enquanto base interpretativa de análise. O campo de investigação contou
com entrevistas em profundidade de dez psicólogos, e de cinco contratantes (duas coordenadoras
pedagógicas e três diretores). Organizamos os dados em dois eixos de análise: 1) condições de
trabalho; e 2) atividades profissionais desenvolvidas. Nesse momento, focaremos no segundo eixo,
no qual verificamos que os psicólogos afirmam não realizar atendimento clínico
(avaliação/psicoterapia) nas escolas embora encaminhamentos para profissionais especializados
(psicólogos, psicopedagogos, médicos e fonoaudiólogos) sejam realizados. Grande parte dos
psicólogos, ao atuarem como orientadores educacionais, centram sua prática em atendimento aos
estudantes, pais e professores, individualmente, utilizando, principalmente, referenciais da

Psicanálise e da Psicologia Comportamental, pouco recorrendo ao conhecimento teóricometodológico da Psicologia Escolar e Educacional e aos teóricos da Psicologia da Educação para
atuarem. Tais práticas são atreladas à expectativa dos contratantes de uma atuação aos moldes
tradicionais. Entendemos que a Psicologia Histórico-Cultural ao possuir outra compreensão da
formação do psiquismo humano, abre a possibilidade de mudanças nas ações/práticas psicológicas e
pedagógicas e permite o pensar junto com a equipe pedagógica estratégias de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: psicologia escolar; atuação profissional; escola particular; psicologia históricocultural.

A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA PERSPECTIVA
HISTÓRICO-CULTURAL.

Patrícia Vaz de Lessa

Fala 3: A Avaliação Psicológica é um dos temas de debate atual na Psicologia e, em virtude de sua
complexidade, tem sido considerado ponto nevrálgico na área. Encontram-se na história da
Psicologia, enquanto ciência, influências e diversas formas de avaliação, pautadas em diferentes
concepções teórico-metodológicas. No entanto, nesta pesquisa a Avaliação Psicológica tomada
como objeto de estudo é fundamentada nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural – cujas
bases se ancoram no Materialismo Histórico e Dialético. Neste contexto, apresento como Objetivo
geral uma proposta de Avaliação Psicológica, pautada nos pressupostos da Psicologia HistóricoCultural, tomando como elementos constitutivos o processo de escolarização de crianças com
queixas escolares e o desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores. Metodologicamente
caracteriza uma pesquisa qualitativa, de caráter interventivo desenvolvida durante nove meses em
uma escola pública, com acompanhamento da sala de aula, conversas com as professoras, pais,
coordenadora pedagógica e diretora, encontros com os estudantes individualmente e em grupo,
participação de reuniões e conselho de classe, devolutiva para pais, professores e crianças. Dentre o
caminho percorrido para a construção deste processo de Avaliação Psicológica, destaco os
elementos: o levantamento histórico da realidade escolar; análises das dimensões implícitas no
contexto; o desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores; as formas concretas e os
instrumentos utilizados para compor o processo investigativo e interventivo no âmbito da
escolarização. Considero que sob esta perspectiva, o Psicólogo escolar deve levar ao conhecimento
dos professores a importância dos aspectos que envolvem o desenvolvimento humano e as
articulações das relações sociais para com a aprendizagem, enfatizando que o espaço da sala de aula
pode ser bem aproveitado como um espaço físico e social para a construção do processo de
escolarização das crianças de maneira qualitativamente superior. Finalizando, sob esta perspectiva o
processo de Avaliação Psicológica se constitui em propostas de intervenção que caminham em prol
do processo de humanização.
Palavras-chave: educação escolar básica; funções psicológicas superiores; psicologia históricocultural; psicologia escolar; avaliação psicológica.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR:
OBSTÁCULOS E PERSPECIVAS

Elaine Teresinha Dal Mas Dias

Resumo geral: Analisa-se e discute-se a atuação do psicólogo escolar em instituições de ensino
médio e superior. Parte do exame da prática profissional no Estado de São Paulo, em escolas
públicas ou particulares, com o objetivo de compreender o modo como a função é apreendida e
desempenhada em diferentes espaços educacionais. Especificamente buscou-se compreender como
os sujeitos enfrentam as turbulências cotidianas na conquista de sua própria emancipação para
intervir em processos educativos de forma efetivamente transformadora. Questões subjetivas,
políticas e de formação profissional emergiram de formas distintas em dois grupos geracionais. Em
seguida trata da atuação e intervenção profissional no ensino médio, com vistas a desvelar os
entraves ao ensino e à aprendizagem, e examinar as dificuldades enfrentadas no processo
interventivo. Os procedimentos metodológicos compreenderam observações formais em sala de
aula e de reuniões colegiadas, a partir das quais se elaborou a intervenção que abordava temas
pertinentes à idealização do aluno adolescente, à prática pedagógica e à orientação de
comportamentos discentes considerados inadequados; e com os alunos foram tratadas a escolha
profissional e as atitudes em classe e nas dependências da escola; este grupo envolveu-se e
participou das atividades ativamente, enquanto o corpo docente demonstrou resistência e
desinteresse pela proposta, considerada supérflua e desinteressante, e pelo papel do psicólogo
escolar. Por fim, apresenta uma proposta de trabalho criada em uma universidade privada com a
finalidade de prestar um atendimento psicopedagógico aos alunos com problemas de adaptação ao
curso superior, de aprendizado ou de cunho psicossocial. Tal serviço é realizado por uma equipe
multiprofissional, que atua de modo interdisciplinar sob a coordenação de um profissional da área
de Psicologia. Ele foi concebido a partir da observação de que o ingresso em um curso superior
exige, em muitos níveis, sacrifícios e adaptações por parte de seus graduandos e nem todos eles são
bem sucedidos em lidar com os conflitos que surgem nesta nova etapa de suas vidas. Questões
sociais, pessoais ou ocupacionais afetam o modo como os universitários respondem a tais
demandas. Em muitos casos, o rendimento acadêmico é negativamente afetado por dificuldades de
outra ordem, que não as de aprendizagem. Reflete-se sobre a relevância e necessidade do psicólogo
escolar nestes diversos contextos. Além das limitações e obstáculos que este profissional enfrenta,
também são referidas perspectivas na trajetória profissional.

ENTRAVES À ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR: UM ESTUDO DE CASO

Elaine Teresinha Dal Mas Dias

Fala 1: Esta apresentação é fruto da análise das dificuldades enfrentadas pelo psicólogo escolar em
instituições educacionais. Parte de uma investigação realizada entre os anos de 2012 e 2013 em uma
escola pública estadual do município de São Paulo, e financiada pelo CNPq e Capes, que objetivava

identificar os entraves ao ensino e à aprendizagem no Ensino Médio. Os resultados apontaram um
aspecto importante: as questões relativas à subjetividade de docentes e discentes como facilitadores
ou interditores do fazer educativo. Como anunciado por muitos autores e confirmado na pesquisa
pautada na epistemologia da complexidade, é possível afirmar que a inter-relação entre professores
especialistas e alunos adolescentes repercute nos processos de subjetivação de ambos os grupos
refletindo, do lado do alunado, na evolução cognitiva e emocional com tendência a impedir a
aprendizagem; e do lado dos docentes, o eco se faz na saúde física e mental, na quantidade de
ausências justificadas ou não, na negação de entrar em sala, barrando um ensino emancipador. Em
cenários como esse a atuação do psicólogo escolar é de grande importância, por empreender
intervenções significativas facilitadoras da dinâmica escolar. Todavia, defrontou-se com uma
persistente resistência dos docentes que interceptou o trabalho psicológico considerado dispensável,
supérfluo e inútil. A participação nas reuniões de trabalho e nas aulas de Geografia e Educação
Física ocorreram por intercessão do diretor, que conhecedor dos problemas enfrentados no
cotidiano, tanto educacional como pessoal, considerava fundamental um auxílio externo. Os
professores colaboradores mostraram-se eficientes e hábeis para lidar com adolescentes,
promovendo ensino e o conhecimento. Com os demais conseguiu-se somente um encontro, quando
apenas dois dos doze presentes prestavam atenção; os outros comportavam-se como alguns alunos,
acessando redes sociais ou cochilando. Acredita-se que o trabalho desenvolvido pelo psicólogo
escolar ainda é desconhecido e se vê carregado de brumas de persecutórias.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR:CONTRASTES GERACIONAIS

Liliana Pereira Lima Azevedo

Fala 2: O estudo pautou-se no referencial de Edgar Morin e objetivou a atuação do psicólogo na ou
para a escola, considerada como organização ativa, cuja dinâmica se dá em inter-retro-ações.
Contou com a participação de oito psicólogos escolares do Estado de São Paulo, em escolas
públicas ou particulares. O objetivo específico buscou compreender como os sujeitos enfrentam as
turbulências cotidianas para a conquista de sua própria emancipação para intervir em processos
educativos de forma efetivamente transformadora. O procedimento metodológico compreendeu a
história oral, aberta à escuta atenta em entrevistas individuais. Os resultados demonstraram
contrastes quanto aos modos de atuação entre dois subgrupos distintos pelo fator geracional; um,
tendo completado a graduação há mais de 30 anos, e o outro, há menos de 10 anos. Entre eles, o
mais antigo apresentou-se menos emancipado politicamente do que o grupo mais jovem, no sentido
de fazer prevalecer limitações em relação a perspectivas de atuação. O grupo graduado mais
recentemente, diferente do outro, demonstrou uma compreensão do papel do psicólogo escolar
segundo as atuais referências técnicas profissionais. Percebem-se diferenças evidentes quanto à
formação no tocante às tendências de cada época que acompanham as diretrizes de 2004 dos cursos
de psicologia e as mobilizações políticas dos profissionais. Conclui-se que, apesar dos resultados
diferenciados entre as duas gerações, o pensamento inovador contemporâneo tem sido construído
por importantes profissionais e pesquisadores da área, pertencentes à geração tradicional. A prática
efetivamente transformadora e participativa das gestões institucionais e de políticas públicas ainda
está por vir, já que o profissional, por mais consciente do papel, ainda não conquistou um lugar que
o faça pertencer ao cenário educativo.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO ENSINO SUPERIOR

Lucia Maria Gonzales Barbosa

Fala 3: O ingresso em um Curso de Nível Superior impacta sobre a vida dos graduandos, porque
ele representa uma transição entre o que se é o que se pretende ser. Neste processo várias dimensões
são afetadas, tais como: a família, o trabalho e o lazer. Assim, tal fato envolve incertezas,
ansiedades e pode gerar crises, não só com relação a questões de ordem acadêmica, motivacional e
cognitiva como também, psicossocial e emocional. A adaptação ao ensino superior produz
demandas crescentes, requer o enfrentamento de desafios constantes e a tolerância a muitos
sacrifícios. Mas nem todos conseguem lidar adequadamente com as variáveis relacionadas a estes
aspectos pessoais, o que pode se refletir dentro da sala de aula e afetar negativamente no
rendimento acadêmico do universitário. Por isso, o oferecimento de um serviço de apoio
psicopedagógico a universitários que apresentam dificuldades em sua adaptação à universidade,
dificuldades de aprendizagem ou ainda problemas de diversas ordens que afetam o seu desempenho
acadêmico é de relevância, dentro das Instituições de Ensino Superior (IES). Com o objetivo de
prestar este serviço multidisciplinar em uma IES privada situada na Zona Oeste do município de
São Paulo, concebeu-se um Núcleo de Atendimento Psico-Pedagógico (NAPP), com base na
abordagem teórica da Psicologia Sócio-Histórica. Nele, valoriza-se o papel central do psicólogo.
Por meio da atuação interdisciplinar com outros profissionais que integram a equipe (como
pedagogos, neurologistas, nutricionistas e psiquiatras, entre outros), cabe a este profissional acolher
os universitários de ambos os sexos que procuram o NAPP, realizar a sua triagem, avaliá-los,
planejar a melhor conduta e encaminhá-los para o atendimento mais adequado às suas necessidades.
A partir dos protocolos de atendimento se discutirá os obstáculos enfrentados na implantação deste
serviço e a respeito do trabalho do psicólogo escolar e educacional, na área da saúde mental.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA INTERFACE COM A EDUCAÇÃO: CONCEPÇÕES E
PRÁTICAS NO COTIDIANO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA ESCOLAR DA USP

Adriana Marcondes Machado

Resumo geral: Esta mesa tem como objetivo apresentar algumas práticas e concepções do Serviço
de Psicologia Escolar da USP. Esse serviço foi criado na década de 70 com o objetivo de enfrentar
práticas presentes na produção do fracasso escolar e na culpabilização dos usuários da rede pública
do ensino fundamental (alunos e seus familiares) pelas dificuldades de aprendizagem de sua
clientela. Desde então, ele vem se constituindo em um espaço diferenciado de intervenção e
formação junto a psicólogos que atuam na área educacional e educadores que trabalham em
instituições educativas. Muitos dos trabalhados são realizados por meio de estágios supervisionados
de alunos da graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo que cursam
disciplinas curriculares voltadas para a relação Psicologia e Educação e realizam seus trabalhos em
instituições públicas e privadas sem fins lucrativos e com caráter educacional. Outra modalidade de
trabalho foi criada em 1997, o Plantão Institucional, em que são atendidas equipes de profissionais
ligados a diferentes secretarias municipais. Este trabalho de formação e intervenção pretende
incidir, principalmente, sobre as questões que dizem respeito às diferentes representações, crenças e
valores que permeiam atividades de cuidado e de educação dirigidas à infância e à adolescência. A
partir de 2013, esse serviço iniciou o Núcleo de Atendimento Terapêutico que atende crianças
individualmente e em grupo e um espaço de escuta para os educadores que trabalham com essas
crianças. A partir das apresentações e reflexões de algumas dessas práticas, pretendemos
problematizar as formas de enfrentamento que temos desenvolvido frente a situações de sofrimento,
de vulnerabilidade social e cristalização institucional.

PLANTÃO INSTITUCIONAL: SUPERVISÃO PARA EQUIPES QUE ATUAM NO
CAMPO DA EDUCAÇÃO

Yara Sayão

Fala 1: Trata-se de atendimento que se situa no campo da supervisão/formação, em grupo, gratuito,
oferecido pelo Serviço de Psicologia Escolar da USP a profissionais que atuam em instituições
públicas, educativas e/ou que se situam na interface da Educação com a Saúde e Assistência Social.
Cada grupo é constituído por profissionais de uma mesma instituição educativa/núcleo de trabalho e
são atendidos no IPUSP uma vez por mês, em média por 2 anos. Este trabalho de
formação/intervenção pretende incidir sobre as questões que dizem respeito às diferentes
representações, crenças e valores que permeiam o trabalho educativo, representações essas que os
profissionais têm sobre os alunos/familiares, seu próprio fazer, o grupo ao qual pertencem e a
instituição na qual exercem seu trabalho, as dimensões culturais da educação e o papel social da
escola. O trabalho oferece a possibilidade de explicitar, analisar, discutir e operar mudanças nas
concepções e práticas utilizadas pelos profissionais que nos procuram, buscando a
reflexão/compreensão dos “problemas” trazidos, assim como a ampliação do repertório de

estratégias utilizadas no enfrentamento dessas dificuldades, tudo isso visando a melhoria do
atendimento à criança e ao adolescente. Enfatizaremos a importância dos primeiros atendimentos
como sendo fundamentais para os subsequentes na medida em que possibilitam uma escuta dos
elementos que definem o funcionamento da instituição na perspectiva de seus atores. Abordamos
elementos como a investigação sobre o território de atuação da instituição, tanto o interno quando o
que determina sua ação na rede de proteção da qual faz parte, o desenho institucional e o modo pelo
qual a equipe se organiza para realizar seus atendimentos, qual a concepção que tem de sua clientela
e de seu próprio fazer.
Palavras-chave: instituição educativa; formação em serviço; supervisão institucional.

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA
RELAÇÃO ENTRE EDUCAR E TRATAR

Paula Fontana Fonseca

Fala 2: Este trabalho tem o objetivo de transmitir a experiência de implementação do Núcleo de
Educação Terapêutica (NET), uma das frentes de atuação do Serviço de Psicologia Escolar do
IPUSP. O NET oferece um espaço de tratamento em grupo e individual, bem como modalidades de
acompanhamento dos processos escolares a crianças que enfrentam dificuldades no estabelecimento
do laço social com repercussões na escolarização. A constituição do Núcleo inspira-se no
desenvolvimento de um campo teórico-clínico denominado Educação Terapêutica que aproxima
psicanálise e educação e enseja um conjunto de práticas de tratamento, com especial ênfase nas
práticas educacionais. No interior dessa concepção de trabalho educar é tratar e tratar é educar. Isto
se reflete no convite de trabalho em grupo feito às crianças que visa promover possibilidades de
aproximações entre elas, como na oferta de atividades de cunho educativo como um modo possível
de enlaçamento do sujeito com o outro, com os objetos de conhecimento e sobretudo como uma
forma outra para que ele possa se dizer. Pretendemos também abordar uma questão atual que
atravessa o trabalho do psicólogo na interface com a escola que é a necessidade diagnóstica,
presente muitas vezes como condição para a inserção escolar de crianças beneficiadas pela política
de inclusão. Para aprofundarmos nossa discussão, escolhemos alguns recortes clínicos com o intuito
de explicitar os efeitos desta montagem institucional dando destaque ao trabalho educativo presente
nas práticas de tratamento na perspectiva de possibilitar uma forma singular do sujeito se enlaçar
com o mundo.
Palavras-chave: educar; tratar; inclusão escolar.

O ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR COMO UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O
CAMPO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Ana Beatriz Coutinho Lerner

Fala 3: Uma das importantes frentes de trabalho do Serviço de Psicologia Escolar é o apoio à
formação dos alunos do Instituto de Psicologia da USP, que se dá por meio da oferta de estágios
supervisionados em campos em que a educação está presente. Entendemos a educação de forma
ampliada, o que se revela na diversidade de campos de estágio oferecidos: instituições de educação
formal (creches, escolas), não formal (ONGs) e instituições de saúde e assistência social que se
ocupam da infância, como por exemplo, os CAPS Infantis e os Abrigos. Nas últimas décadas, os
avanços nas políticas públicas trouxeram a questão da diversidade para dentro dos muros da escola,
indicando a necessidade da construção de um espaço que efetivamente acolhesse a todas as
crianças. O alargamento das fronteiras da escola e o encontro com a diferença têm se constituído
como um importante desafio no cotidiano escolar e têm produzido interessantes invenções. Neste
trabalho, iremos apresentar uma modalidade de estágio que consiste no acompanhamento da
escolarização de crianças com transtornos psíquicos em processo de inclusão na escola regular.
Partiremos da análise do trabalho com duas crianças e suas respectivas escolas para refletir sobre os
efeitos subjetivantes da escola, sobre as conseqüências do acompanhamento escolar para a relação
da criança com seus pares, com os educadores e com os objetos do conhecimento. Além disso,
discutiremos os efeitos desta modalidade de estágio para formação dos graduandos do curso de
Psicologia.
Palavras-chave: intervenção; educação inclusiva; estágios em psicologia.

ATUAÇÃO DO PSICOLOGO NA INTERFACE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO:
CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE EM UMA PERSPECTIVA
CRÍTICA

Mônica Cintrão França Ribeiro

Resumo geral: A Universidade é um espaço privilegiado para a formação de profissionais,
produção de conhecimento e construção de ferramentas apropriadas para a ação dos psicólogos. É
com esse objetivo que os trabalhos apresentados nesta mesa buscam refletir sobre a formação do
psicólogo para atuação no campo da educação bem como apresentar estratégias que viabilizem uma
nova prática no fazer psicológico nesta área. Nesse sentido, a proposta é apresentar as estratégias
utilizadas na formação de psicólogos para a formação de professores em escolas de Educação
Básica, a partir de uma prática crítica em Psicologia Escolar, visando a não redução dos problemas
de escolarização à criança, mas aos funcionamentos escolares e sua relação com o fracasso e
sofrimento dos alunos. O primeiro trabalho apresenta o atendimento à queixa escolar, realizado por
estagiários do último ano do curso de Psicologia de uma Universidade privada na cidade de São
Paulo. As ações desenvolvidas se opõem às práticas tradicionais em Psicologia e, como proposta,
são apresentados plantões institucionais com professores, resultando em funcionamentos escolares
mais favoráveis à aprendizagem e ao desenvolvimento de seus alunos. O segundo trabalho
apresenta a oficina de criatividade como estratégia de intervenção em Psicologia na formação de
professores, ancorado em um olhar fenomenológico. Discute-se o valor das oficinas como um
trabalho vivencial para grupos, por meio de recursos artísticos, na criação de dinâmicas que
mobilizem os participantes em torno de um tema proposto a partir das necessidades e
especificidades de cada grupo, estabelecendo-se, assim, como uma modalidade de aprendizagem
tanto aos professores atendidos, como aos estagiários de Psicologia, protagonistas das oficinas. O
terceiro trabalho apresenta elementos para a discussão de um tema de extrema relevância na
Educação e para a prática do psicólogo que é o desafio da proposição de uma educação inclusiva. A
autora destaca a relevância do papel do psicólogo escolar na formação dos professores diante de tal
desafio, construindo em parceria com a equipe escolar estratégias em direção à diversidade no
cotidiano escolar.
Palavras-chave: formação do professor; formação do psicólogo; psicologia escolar.

FORMAÇÃO DO PSICOLOGO E FORMAÇÃO DOCENTE: DIÁLOGOS EM
PSICOLOGIA ESCOLAR

Mônica Cintrão França Ribeiro

Fala 1: O não aprender é uma denúncia de que algo não está bem na instituição escola, se a criança
em seu desenvolvimento infantil pode apropriar-se de um conjunto de informações, algo ocorre nas
relações institucionais que interrompem o processo de aprendizagem do aluno. Da mesma forma, o
atendimento psicológico oferecido tem se reduzido a um fenômeno psicopatológico: concepção que

entende a queixa escolar como um problema individual, de pertencimento à criança encaminhada.
Com isso abre-se a perspectiva de se investigar o funcionamento escolar e a dinâmica das relações
família-escola-criança por meio do resgate e construção do significado do aprender. Novas práticas
no atendimento psicológico aos problemas de escolarização buscam o fortalecimento interno do
aluno e a desconstrução da queixa, retirando a criança da condição do não aprender em que foi
colocada. Neste trabalho são apresentados os resultados do atendimento psicológico realizado em
escolas publicas na zona leste de São Paulo. O objetivo do trabalho foi construir uma perspectiva de
intervenção no atendimento a queixa escolar que se opõe às práticas tradicionais, visando a não
redução dos problemas de escolarização à criança, mas aos funcionamentos escolares e sua relação
com o fracasso e sofrimento dos alunos. Para isso foram realizadas duas estratégias, plantões
institucionais para atendimento aos professores e a comunidade escolar, e oficinas de letramento
para atendimento aos alunos indicados pela escola com dificuldade na área da alfabetização. Os
resultados mostraram mudança no funcionamento da instituição, na dinâmica do fazer pedagógico
na escola, possibilitando a construção de uma rede mais significativa no processo ensino
aprendizagem.
Palavras-chave: formação do professor; formação do psicólogo; psicologia escolar.

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO E A PRÁTICA DA OFICINA DE CRIATIVIDADE COM
EDUCADORES: APRENDIZAGEM, INTERVENÇÃO E CUIDADO

Renata Capeli

Fala 2: O trabalho do educador se constitui a partir de três pilares: o aprendizado teórico, a prática
de sala de aula e o processo de autoconhecimento do próprio professor. O desenvolvimento do
terceiro pilar encontra dificuldades de se inserir no contexto acadêmico, pois apresenta um caráter
subjetivo, fluídico e não conceitual. Definimos a Oficina como um trabalho vivencial para grupos
que, através dos mais variados recursos artísticos, procura criar dinâmicas que mobilizem os
participantes em torno de um tema proposto a partir das necessidades e especificidades de cada
grupo. A Oficina estabelece-se como uma modalidade de aprendizagem que, ultrapassando o
âmbito das discussões sobre modelos teóricos e aplicação de técnicas, conecta-se à experiência de
cada educador como possibilidade de aprendizado e passível de ressignificação das conquistas e
dificuldades do seu trabalho. Deste modo buscamos uma formação do professor que evidencia a
possibilidade de incluir o terceiro pilar na formação continuada, que evidencie a condição de
pluralidade e diversidade que constitui o espaço escola e marca a vida de cada profissional.
Ancorados em um olhar fenomenológico, em que se privilegia o movimento de "volta às coisas
mesmas" – fundamento da fenomenologia de Husserl e da atitude fenomenológica – busca-se
instaurar um espaço de reflexibilidade para temas da vida cotidiana do grupo (como sentimentos,
escolhas pessoais e profissionais, condições de vida, relacionamento com a instituição) por outra via
não estritamente racional.
Palavras-chave: formação do professor; oficina de criatividade; psicologia escolar.

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA UMA PRATICA DOCENTE QUE
FAVOREÇA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Valeria Campinas Braunstein

Fala 3: Nos últimos vinte anos, a proposta de educação inclusiva tem sido um dos desafios para
educadores e profissionais psicólogos que trabalham na área escolar. Nesse contexto, há muitos
professores que tem se ocupado em buscar conhecimentos que favoreçam uma pratica docente que
atenda as diferenças significativas dos alunos. O psicólogo é frequentemente chamado a colaborar
com a formação de professores, portanto, torna-se relevante refletir sobre como esse profissional
direciona suas ações oferecendo subsídios para uma pratica docente que respeite as diferenças,
promova a igualdade de direitos e garanta a qualidade de ensino para todos os alunos. Uma das
possibilidades é a formação em serviço aliando teoria e pratica. Em função disso, a proposta da
autora é discutir o tema inclusão que se apresenta, no contexto atual, como extremamente relevante
para ações em Educação na articulação da prática em Psicologia. A autora destaca a relevância do
papel do psicólogo escolar na formação dos professores diante de tal desafio, construindo em
parceria com a equipe escolar estratégias em direção à diversidade no cotidiano escolar.
Palavras-chave: formação do professor; educação inclusiva; psicologia escolar.

ATUAÇÃO DO PSICOLÓGO NO ENSINO SUPERIOR: NOVAS DEMANDAS PARA A
PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL

Marilda Gonçalves Dias Facci

Resumo geral: O psicólogo atua no espaço escolar desde a década de 1970, principalmente no
atendimento a alunos com dificuldades no processo de escolarização ou aqueles que apresentam
comportamentos de indisciplina. Esta intervenção vem ocorrendo principalmente na Educação
Básica, mas, na atualidade esse profissional está sendo contratado para atuar no Ensino Superior.
Neste nível de Ensino, um leque de possibilidades de intervenção pode ser efetivado. É sobre este
aspecto que os trabalhos propostos nessa mesa-redonda tratarão. O objetivo é apresentar algumas
possibilidades de intervenção da Psicologia no Ensino Superior. No primeiro trabalho, intitulado A
atuação do psicólogo na formação de professores: o Ensino Superior, tem-se como objetivo
discorrer sobre a atuação do psicólogo na formação de professores, no Ensino Superior, tomando
como referencia os fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural. O segundo trabalho, Algumas
possibilidades de atuação do psicólogo escolar no Ensino Superior – concepções teórico-práticas,
visa apresentar uma discussão sobre as possibilidades de intervenção e de concepções teóricas neste
nível de ensino, a partir de considerações sobre uma pesquisa, em andamento, cujo objetivo é
mapear, conhecer e analisar a atuação do psicólogo no Ensino Superior no estado de Minas Gerais,
buscando compreender em que medida esta se aproxima das discussões mais recentes da área de
Psicologia Escolar e Educacional. O terceiro trabalho, Monitoria especial e o atendimento da pessoa
com deficiência no ensino superior objetiva expor aspectos teóricos sobre a aprendizagem de jovens
e adultos com deficiência e os limites existentes e as alternativas encontradas para que possam
estudar em cursos de graduação e de pós-graduação. Concluindo, por meio dos relatos apresentados,
podemos analisar a importância que a Psicologia tem no desenvolvimento das atividades realizadas
no Ensino Superior, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de alunos e professores em
direção á apropriação do conhecimento, contribuindo para o processo de humanização dos
personagens que compõem o universo da graduação.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O ENSINO
SUPERIOR

Marilda Gonçalves Dias Facci

Fala 1: O campo de atuação do psicólogo escolar está sendo ampliado e uma das possibilidades de
intervenção ocorre no Ensino Superior. Nesse nível de ensino muitas demandas ainda remetem a
uma visão tradicional da Psicologia, com expectativa de que o profissional resolva problemas
presentes na relação professor-aluno, com foco em uma intervenção clínica. No entanto, outras
possibilidades de trabalho podem ser desenvolvidas e, neste, trabalho, pretendemos discorrer sobre
a atuação do psicólogo na formação de professores, no Ensino Superior, tomando como referência
os fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural. Inicialmente faremos uma breve discussão sobre a
história da Psicologia na sua relação com a Educação, analisando o quanto esta ciência tem

subsidiado a prática docente. Na sequência discorreremos sobre a relação entre a apropriação dos
conhecimentos científicos e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ampliando a
compreensão que os alunos têm da realidade. Finalmente, apresentaremos alguns pressupostos que
consideramos importantes para o trabalho mediador do professor, com foco na função da escola na
socialização dos conhecimentos produzidos historicamente pelos homens, conforme propõe a
Pedagogia Histórico-Crítica. A título de conclusão compreendemos que na formação continuada se
estabelece um espaço no qual a Psicologia pode instrumentalizar professores para uma prática
docente comprometida com formação de conceitos e com o desenvolvimento da consciência dos
acadêmicos. Entendemos que a apropriação do conhecimento científico é um dos caminhos
possíveis para que os alunos possam analisar os fatos em sua essência e não na aparência, e, na
coletividade, por meio da atividade profissional, buscar transformações em prol da emancipação
humana.
Palavras-chave: formação de professores; ensino superior; psicologia histórico-cultural.

ALGUMAS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO ENSINO
SUPERIOR – CONCEPÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS

Silvia Maria Cintra da Silva

Fala 2: A Psicologia Escolar no Ensino Superior ainda é um campo recente, tanto no que se refere
tanto às possibilidades de intervenção quanto aos pressupostos teóricos. Neste sentido, estudos que
caminhem nesta direção vêm somar-se aos que de modo incipiente têm dirigido-se a este nível de
ensino. A discussão aqui apresentada está baseada em uma pesquisa, em andamento, que tem como
objetivos mapear, conhecer e analisar a atuação do psicólogo no Ensino Superior no estado de
Minas Gerais, buscando compreender em que medida esta se aproxima das discussões mais recentes
da área de Psicologia Escolar e Educacional. Os instrumentos utilizados para a construção de dados
são contatos telefônicos com as Instituições de Ensino Superior (IES), questionários e entrevistas
com psicólogos. O estudo possibilitará fornecer subsídios para profissionais e estudantes a respeito
da atuação do psicólogo escolar no Ensino Superior, além de contribuir para a formulação de
propostas que viabilizem a permanência do estudante na IES. Outra vertente aberta pela
investigação está relacionada à formação do futuro psicólogo, que durante a graduação pode ter a
oportunidade de realizar estágio supervisionado no supracitado nível de ensino, de modo a
colaborar também com a formação do estudante universitário, no sentido de um processo de
escolarização mais humanizado, crítico e emancipatório.
Palavras-chave: psicologia escolar; ensino superior; atuação do psicólogo

MONITORIA ESPECIAL E O ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO
ENSINO SUPERIOR

Sonia Mari Shima Barroco

Fala 3: A presente exposição decorre de estudos teóricos e de prática desenvolvida junto ao
Programa Multidisciplinar de Pesquisa e Apoio às Pessoas com Deficiência e Necessidades
Educativas Especiais (PROPAE-UEM). Esse programa foi criado em 1994 e reúne pesquisadores e
acadêmicos de diferentes áreas, como a Psicologia, que investigam e propõem alternativas
relacionadas à acessibilidade, permanência e terminalidade dos estudos de pessoas que demandem
atendimento educacional diferenciado no ensino superior e na pós-graduação. Objetiva-se expor
contribuições da psicologia para a educação de jovens e adultos com deficiência e os limites para o
ingresso e a permanência nesses níveis de ensino. Tem-se buscado a acessibilidade arquitetônica, do
conteúdo curricular e aos signos e símbolos – que permitem a internalização e apropriação, com
compreensão, dos conteúdos. Sobretudo desde 1996, com a LDB 9394, tem aumentado essa
demanda às instituições de ensino superior. Na UEM, criou-se o programa de monitorias especiais,
que prevê que alunos com deficiência ou necessidades especiais podem ser acompanhados por
monitores universitários. Estes os auxiliam no acesso aos materiais adaptados, na mediação com
outros alunos e professores, nos estudos de textos e de conteúdos bem como na realização de
atividades específicas. A natureza dessa mediação tem sido entendida como instrumental, já que
instrumentalizam acadêmicos assistidos para o processo formativo em tais níveis, sendo uma via de
mão dupla, já que impacta na formação desses monitores. Os resultados podem ser observados com
a continuidade dos estudos desses acadêmicos, com a formulação conjunta de alternativas de
enfrentamento aos problemas encontrados. Conclui-se que a monitoria especial, que conta
atualmente com 09 bolsistas, tem sido fundamental, visto que torna viável a realização das
atividades previstas para que se deem a formação e a habilitação dos alunos em diferentes cursos e
oportuniza uma experiência especial aos monitores.
Palavras-chave: inclusão no ensino superior e pós-graduação; monitoria especial; psicologia.

AUTORREGULAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL: POSSIBILIDADES DO
PROGRAMA TRAVESSURAS DO AMARELO

Soely Aparecida Jorge Polydoro

Resumo geral: O livro As Travessuras do Amarelo, de Pedro Rosário, José Carlos Núñez-Pérez e
Julio António González-Pienda descreve um conjunto de aventuras vividas pelas cores do Arco-íris
em busca do seu amigo Amarelo, que se perdeu do grupo, no Bosque-sem-Fim. Esta narrativa, que
envolve um conjunto de personagens que experimentam aprendizagens próximas às das crianças,
compõe um projeto de intervenção fundamentado na teoria social cognitiva, que visa trabalhar os
processos de autorregulação, especialmente em aspectos como, estabelecimento de objetivos,
organização do tempo, trabalho em grupo, monitoramento das tarefas, reflexão sobre as próprias
ações, pensamentos e sentimentos em contexto, avaliação dos processos, aspectos emocionais e
comportamentais que acompanham a atividade. Considerando os resultados positivos obtidos em
investigações nacionais e internacionais sobre o programa e a ampla flexibilidade de sua
implantação, esse Simpósio pretende, a partir da compreensão do marco teórico que estrutura o
projeto, possibilitar aos participantes a reflexão sobre investigações e ações desenvolvidas no
contexto do ensino fundamental.

PROMOÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO: BASES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS QUE
SUSTENTAM A INTERVENÇÃO

Soely Aparecida Jorge Polydoro

Fala 1: O programa Travessuras do Amarelo, publicado por Pedro Rosário, José Carlos NúñezPérez e Julio António González-Pienda, enquadrado na perspectiva social cognitiva, é sustentado
pelos seguintes pilares: a modelação, a narrativa e o modelo cíclico de autorregulação. Entende-se
autorregulação da aprendizagem como um processo ativo em que os estudantes estabelecem
objetivos, monitoram e controlam sua cognição, motivação e comportamento em direção às suas
metas de aprendizagem e diante de fatores contextuais. Esse processo ocorre em três fases cíclicas
de Planejamento, Execução e Avaliação, em que cada uma delas também são planejadas,
executadas e avaliadas, delineando o modelo PLEA de compreensão da autorregulação da
aprendizagem que sustenta a intervenção. Assim como o trabalho voltado para crianças pequenas, a
mesma preocupação está presente nos projetos (Des)venturas do Testas, produzido por Pedro
Rosário, e Cartas do Gervásio ao seu Umbigo, de Pedro Rosário, José Carlos Núñez-Pérez e Julio
António González-Pienda. O primeiro é uma coleção de livros dirigidos aos alunos do 5.º ao 9.º ano
(10-15 anos) em que as estratégias e os processos de autorregulação da aprendizagem também estão
inseridos nas diferentes histórias, mas desta vez o protagonista é o Testas, um aluno semelhante aos
próprios estudantes, que escreve sobre as suas experiências de aprendizagem. De forma semelhante,
para o contexto da educação superior, tem-se o Gervásio, universitário ingressante que se
corresponde por meio de cartas com seu Umbigo, discorrendo sobre seu processo de integração às
diversificadas exigências acadêmicas, pessoais e sociais da Universidade, experiências de

aprendizagem e de interação com os pares, professores e novo conteúdo de estudo. Com essa tríade,
preocupados com a autorregulação na escola e na vida, os autores oferecem uma oportunidade de
fortalecimento da autonomia do estudante ao longo da sua trajetória de formação.

AS TRAVESSURAS DO AMARELO: APRENDER A APRENDER EM SALAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Jussara C. B. Tortella

Fala 2: Documentos oficiais apontam que a criança tem o direito de aprender os diversos conteúdos
em situações de escolarização mediadas pela intervenção dos professores e, de forma específica,
assinalam para as situações mais autônomas a serem fortalecidas pelos profissionais da escola e
alunos. Entende-se que os estudos sobre autorregulação fundamentados no modelo teórico
sociocognitivo podem contribuir para a construção dessas situações mais autônomas. O presente
trabalho analisou as produções de alunos do ensino fundamental participantes do projeto “Aprender
a aprender: As Travessuras do Amarelo” com o objetivo de investigar atitudes para o estudo ea
utilização do diário de estudo como um dos elementos de melhoria dos processos de autorregulação.
Participaram da pesquisa 90 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de um município da região
metropolitana de Campinas. Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos, o uso do
diário sobre os procedimentos de estudos preenchido em três momentos e a narrativa sobre
determinados trechos da história “As travessuras do Amarelo”, considerando antes e após a
participação no projeto. Como resultados evidenciamos que para algumas crianças não notamos
mudanças nos argumentos quando consideramos os três registros dos diários. No entanto, alguns
alunos demonstraram pensamentos diferenciados no preenchimento desse instrumento. As
narrativas apontam para uma nítida diferença entre as atitudes dos alunos antes e após a
participação no projeto. Nota-se pelos argumentos apresentados, tanto na explicação do motivo pelo
qual os alunos decidiram iniciar os estudos, como suas percepções antes e após o projeto, mudanças
de atitudes frente às atividades de estudo. Inferimos que houve, para alguns alunos, um processo de
tomada de consciência e aprendizagem de algumas estratégias de aprendizagem. Enfatiza-se a
importância do estudo de projetos que utilizam a literatura infantil para construção de estratégias de
aprendizagem e promoção da autorregulação no âmbito escolar.

PRODUÇÕES TEXTUAIS DE CRIANÇAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: UMA
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ANCORADA NA NARRATIVA DAS TRAVESSURAS
DO AMARELO

Lourdes Maria Bragagnolo Frison

Fala 3: Assuntos relativos aos processos de alfabetização mobilizam a atenção de educadores e
pesquisadores preocupados com as questões que envolvem o domínio da aquisição da leitura e da
escrita de criança pequenas, principalmente quando, grande parte dos alunos do ciclo de

alfabetização, apresenta sérias dificuldades na compreensão e na escrita de textos. Esse projeto
nasceu da necessidade de investir no uso de estratégias autorregulatórias com a intenção de
qualificar e potencializar as aprendizagens da leitura e da escrita de crianças pequenas. Frente a esse
fato, realizou-se uma intervenção pedagógica em uma turma de doze alunos, do 3o ano do Ensino
Fundamental em processo de alfabetização, utilizando como ferramenta a narrativa do livro
“Travessuras do Amarelo”. Por meio deste recurso, buscou-se investir em estratégias
autorregulatórias de aprendizagem, tendo como foco a produção textual das crianças. O projeto
apresentou como problema de pesquisa: Quais os efeitos percebidos na aprendizagem de alunos, em
processo de alfabetização, a partir de uma intervenção pedagógica realizada com a intenção de
promover e estimular produções textuais, ancorada no construto da autorregulação da
aprendizagem? Os objetivos da pesquisa foram: articular, na intervenção pedagógica, conteúdos e
atividades, especialmente a produção de textos escritos; verificar, por meio das produções textuais,
se os alunos utilizaram, em seu processo de aquisição da leitura e escrita, estratégias
autorregulatórias trabalhadas durante narrativa do livro “Travessuras do Amarelo”. No percurso da
intervenção, os alunos referidos foram incentivados a se colocarem como protagonistas de seu
processo de aprendizagem, estabelecendo objetivos e estratégias de aprendizagem adequadas para
resolverem, em sala de aula, as atividades e os desafios propostos pela narrativa. “Travessuras do
Amarelo” narra uma série de desafios que surgem na busca do Amarelo perdido no bosque. Estes
fatos instigaram as crianças a pensarem e a resolverem os problemas relacionados ao seu cotidiano
escolar. Assim como cores do arco-íris aprenderam a buscar o Amarelo no bosque utilizando o
PLEA – Planejamento, Execução e Avaliação, as crianças também utilizaram tais estratégias na
escrita de seus textos. A intervenção realizada permitiu utilizar, com as crianças pequenas, a história
como ferramenta para trabalhar estratégias de aprendizagem relacionadas ao processo de domínio
da leitura e da escrita. Nesta perspectiva, ficou evidente que a atuação da escola precisa se assentar
na promoção de oportunidades de aprendizagem que capacitem os alunos a serem sujeitos mais
autônomos, capazes de tomar decisões conscientes e intencionais, que trabalhem colaborativamente
e desempenhem ações que lhes permitam autorregular o aprender. A conduta e o comportamento
dos personagens da história – as cores do arco-íris – estão, de certa forma, atrelados a algumas
dificuldades que as crianças enfrentaram, por este motivo, constituíram-se como oportunidades para
elas discutirem e analisarem o que ocorreu tanto durante a narrativa comoem suas próprias
produções. O trabalho autorregulatório realizado em sala, a partir da narrativa das Travessuras do
Amarelo, oportunizou a análise e a discussão dos conteúdos escolares, estimulou e incentivou a
realização de múltiplas atividades. Igualmente se constituiu em uma oportunidade para trabalhar
estratégias e processos

AVALIAÇÃO COMO FERRAMENTA DE TRASNFORMAÇÃO DO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM: DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO SUPERIOR

Mercedes Villa Cupolillo

Resumo geral: A avaliação, considerada por muitos teóricos e profissionais da área de Educação
como um dos maiores desafios da prática do educador, faz parte de nosso cotidiano pessoal e
profissional desde os primeiros anos da vida escolar. As diferentes formas de abordar o tema por
pesquisadores e estudiosos da área podem, no entanto, ampliar ou restringir o universo de
compreensão da aprendizagem. Um dos pontos-chave que deve ser considerado ao se elaborar uma
avaliação diz respeito à dinâmica e aos conhecimentos utilizados durante o processo ensinoaprendizado. É o mirante que deveria guiar nosso olhar de educador nas dimensões tecnológicas,
sociológicas, políticas e filosóficas e, muitas vezes coloca-se de maneira contraditória em relação à
nossa própria forma de ensinar. Daí a importância de não nos separarmos das dimensões
constitutivas da avaliação, uma vez que ela implica vários componentes dos quais, muitas vezes,
nós professores não nos damos conta de que participam de nossa prática. Quando partimos de
abordagens como a de Luckesi (1996) evidencia-se o ajuizamento como característico da qualidade
do objeto avaliado, construindo-se, assim, critérios pré-estabelecidos como pressupostos para a
avaliação. Luckesi (1996) argumenta que a avaliação tem como características um ajuizamento da
qualidade do objeto avaliado; critérios considerados relevantes, e a condução da avaliação em si.
Portanto, seria no contexto desses elementos, na prática pedagógica que a avaliação se dá. Se assim
considerada, a avaliação deve ser prática que movimente a conscientização do trabalho de ambos:
professor e aluno (Esteban,2005). É a partir desse mirante, tendo como referência os trabalhos de
Luckesi (1996) e Esteban (2005;2014) que vimos propor uma reflexão sobre a avaliação em
situações e contextos diferentes: na Educação Infantil discutido nos trabalhos de Maciel e Queirós;
a avaliação como instrumento de reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem no ensino
superior, nos trabalhos de Cupolillo e Sandonato; e a autoavaliação como parte desse processo,
discutida por Peres com alunos do curso de pós-graduação stricto sensu psicologia.
Palavras-chave: avaliação; educação infantil; ensino superior; pós-graduação

AVALIAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FAP

Mercedes Villa Cupolillo

Fala 1: Na perspectiva de avaliação acima descrita, apoiada nos trabalhos de Luckesi (1996) e
Esteban (2005, 2014) foi elaborado um projeto para se repensar as práticas de avaliação no ensino
superior dos cursos da Faculdade Paraíso. Com o objetivo de gerar condições para a tomada de
consciência do aprender, do conhecimento construído ao longo do primeiro ano de formação e das
necessidades que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, as avaliações propostas deveriam
ser embasadas nos pressupostos de cada curso e das práticas pedagógicas de seus professores, em

dois diferentes momentos: o primeiro, que servia como diagnóstico, promovendo a conscientização
do processo de aprendizagem do aluno de modo que possibilitasse sua retomada ao aprendizado no
sentido de transformá-lo; o segundo, que permitisse a compreensão de como o aluno construiu os
conhecimentos no decorrer do ano. Com o objetivo de promover uma melhoria nos processos de
ensino-aprendizado-avaliação dos cursos superiores, o CEPE (Conselho de Ensino e Pesquisa) da
FAP regulamentou a aplicação da disciplina “Seminários de Formação” de todos os cursos de nível
superior. A “disciplina” foi inserida nas matrizes pedagógicas dos cursos, que sofreram alteração a
partir de 2013.2 (Turismo, Direito, Gestão da Qualidade, Gestão Financeira, Logística, Pedagogia e
Letras). O trabalho foi elaborado por uma comissão instituída pelo diretor acadêmico em exercício,
com a participação de coordenadores dos cursos, professores interessados e alunos. Durante a
construção do projeto evidenciaram-se fatores ligados à política educacional, às condições reais de
valorização do trabalho do professor, às mudanças frequentes de gestão como fatores geradores de
insegurança nos alunos (dentre outros) que contribuíram para interrupção do processo. Os cursos de
Letras e Pedagogia, no entanto, foram os que mais se beneficiaram.
Palavras-chave: avaliação; educação infantil; ensino superior.

AUTOAVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ALUNOS DE MESTRADO EM PSICOLOGIA

Vannuzia Leal Andrade Peres

Fala 2: Discute-se neste trabalho o tema da autoavaliação como uma importante metodologia
qualitativa para o processo de formação do aluno de mestrado em psicologia. O objetivo da
autoavaliação nesse espaço foi possibilitar ao aluno uma reflexão sobre o seu envolvimento no
processo ensino-aprendizagem e sobre a repercussão desse processo no seu desenvolvimento e na
sua produção acadêmica. Essa metodologia foi utilizada pela professora/pesquisadora em duas
turmas de mestrado em psicologia de uma universidade católica: uma de 13 alunos, no segundo
semestre de 2013 e outra de 15, no primeiro semestre de 2014. Ambas as turmas cursavam
disciplina da área de processos clínicos e da saúde que constitui os grandes eixos temáticos do
Programa. O procedimento consistiu de solicitar aos alunos, no final do semestre, que escrevessem
sobre dois temas “disparadores”: o seu tempo dedicado ao estudo e a qualidade de sua dedicação à
disciplina, com argumentações relativas ao seu desempenho nas atividades propostas pela
professora no decorrer do semestre. Em seguida, a professora conversou com cada aluno sobre a sua
autoavaliação, de modo que se posicionasse em relação a si mesmo da forma mais autêntica
possível, assumindo as suas dificuldades e consequências de sua não participação. Os resultados
mostram que a autoavaliação permite melhorar a qualidade da formação do aluno, especialmente
em relação a dois aspectos: a) a abertura de um espaço para dialogar com o professor sobre a
qualidade de sua participação no processo ensino aprendizagem; b) o seu reposicionamento nesse
processo de forma efetiva.
Palavras-chave: avaliação formativa; metodologia qualitativa; autoavaliação; alunos de mestrado

REFLETIR SOBRE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM MUDOU O MEU JEITO SER
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL!

Norma Lucia Neris de Queiroz

Fala 3: Com base no processo de avaliação da aprendizagem acima descrito e apoiada nos trabalhos
de Hoffman (2002), Luckesi (1996), Vigotski (1998), Correa (2008), Esteban (2005, 2014), Maciel
e Pinto (2011) e os documentos orientadores da educação infantil, realizamos o presente estudo
como objetivo de analisar o processo constituído por duas professoras efetivas de uma escola
pública da educação infantil para avaliar a aprendizagem de suas respectivas turmas. As
inquietações iniciais com o modo de avaliar a aprendizagem das crianças surgiram do grupo de
professoras e coordenadoras pedagógicas da escola, considerando as especificidades da avaliação
dessa modalidade de ensino. As pesquisadoras foram convidadas para discutir com o grupo de
professoras o processo de avaliação para confirmar se o que estavam fazendo estava correto ou não
especialmente em relação à produção do relatório escrito avaliativo. Por outro lado, as
pesquisadoras, além de suas experiências profissionais, estavam interessadas em discutir essa
temática com professores para subsidiar sua atuação no curso de Especialização de educação
infantil para professoras do Distrito Federal, no qual um dos temas a ser estudado é o processo de
avaliação da aprendizagem da criança pequena. Ao final da sessão, essas duas professoras
manifestaram interesse em continuar a discussão. Com isso, aceitamos o desafio e propomos
estudar a temática e analisar a aplicação de alguns procedimentos na prática, com vista a despertar
nessas professoras mudanças no seu modo de avaliar. Com base em uma metodologia de pesquisa
da Psicologia Cultural, os instrumentos e procedimentos utilizados foram: estudo em grupo,
observação participante, entrevista semiestruturada e análise de situações vivenciadas no cotidiano
das professoras. O processo de estudo e orientação teve duração de oito meses. Os resultados
indicaram que as professoras refletiram sobre a avaliação e se permitiram reconhecer os limites de
suas práticas avaliativas e educativas e ao mesmo tempo foram constituindo novas maneiras de
atuar na prática pedagógica, bem como na maneira de avaliar novas. “Hoje, sou outra professora,
pois vejo que as crianças não aprendem porque simplesmente imitam o que fazem na sala de aula e
não aprendem de forma igual” (Profa Carina). “Antes, achava que as crianças tinham aprendido se
fizesse igual ao que ensinava e na maioria das vezes, nunca faziam. Então, só via o que faltava. É
claro, deixava de considerar as possibilidades de aprendizagem delas” (Profa. Marília).
Palavras-chave: avalição na educação infantil; mudanças no processo de ensinar e aprender;
formação do professor.

AVALIAÇÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE:
APROXIMAÇÕES INICIAIS

Denise Trento Rebello de Souza

Resumo geral: Este simpósio representa uma tentativa de estabelecimento de diálogo entre estudos
que têm se debruçado sobre questões relativas às avaliações – tanto externas quanto internas à
escola – e aos estudos sobre desenvolvimento profissional docente, particularmente em seus tempos
e espaços escolares. Tomamos como horizonte a ideia de escola para todos, mote das políticas
públicas já há alguns anos. Consideramos também que a escola é espaço de aprendizagens e
desenvolvimento para professores e alunos, neste sentido propostas de formação continuada de
professores, com vistas à melhoria da qualidade do ensino, precisam levar em consideração as
condições concretas nas quais a educação escolar se efetiva. Para tanto, serão apresentados
resultados de pesquisas e reflexões levadas por Ocimar Munhoz Alavarse e Cristiane Machado,
integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional (Gepave), sobre o tema da
avaliação e por Denise Trento, docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo,
sobre políticas e práticas de formação docente, conforme propostas desenvolvidas abaixo.

AVALIAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS: DIÁLOGO NECESSÁRIO E POSSÍVEL PARA
O SUCESSO DE TODOS

Ocimar Munhoz Alavarse

Fala 1: A disseminação das avaliações externas tem sido acompanhada de muitas controvérsias e
resistências, em parte decorrentes da falta de informação que professores e gestores escolares têm
sobre o tema. Contudo, pesquisas conduzidas em várias frentes, têm revelado enormes dificuldades
em articular os resultados de avaliações internas com aqueles decorrentes de avaliações externas.
Partimos de uma posição que considera que as avaliações externas, mesmo quando são organizadas
e desenvolvidas com todo o rigor, não podem substituir as avaliações internas, conduzidas pelos
professores, e tampouco estas podem prescindir daquelas. Nesse sentido, o estabelecimento do
diálogo é necessário, para que ambas as avaliações possam ser aprimoradas para garantir um melhor
acompanhamento dos alunos como condição do sucesso de todos eles, e também possível, porque
algumas redes, como é o caso da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, dispõem de dados que
favorecem as articulações entre esses tipos de avaliação. A existência de avaliações externas,
sobretudo, quando associadas a políticas de excessiva responsabilização dos professores, a despeito
de toda a construção discursiva de sua potencialidade, pode resultar num quadro cujo efeito das
mesmas nas práticas avaliativas das escolas pode ser nulo ou, o que é muito pior, prejudicial ao
ensino-aprendizagem dos alunos. Nesta apresentação, fundamentando-se na perspectiva do diálogo
necessário, serão apresentadas algumas alternativas de reflexões entre avaliações externas e
internas, baseadas em pesquisas de campo, com indicações de alteração da situação no interior das
escolas, com possibilidades de intervenção na melhoria da qualidade do ensino.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: A ESCOLA COMO FOCO E COMO
LÓCUS

Denise Trento Rebello de Souza

Fala 2: Esta comunicação oral pretende apresentar algumas reflexões bem como lançar questões
sobre o tema da formação continuada de professores tomando como contexto as políticas
educacionais desenvolvidas pela Secretaria de Educação do estado de São Paulo. Tal escolha
decorre de alguns fatos: do estado de São Paulo ser governado por mais de 20 anos por um mesmo
partido político, possibilitando o desenvolvimento de politicas educacionais crescentemente
articuladas; da secretaria estadual de educação ter definido como ponto estratégico a formação
continuada de seus professores, em vários de seus programas, desde o inicio dos anos 1990; e
finalmente pelo fato das políticas educacionais passarem a ser pensadas e estarem sendo
implementadas de modo claramente articulado e dependente de provas e avaliações. Funda-se em
resultados de pesquisas desenvolvidas pela autora e sob sua orientação, junto ao Programa de PósGraduação da Faculdade de Educação da USP. Toma como mote a afirmação de que a centralidade
e visibilidade da prática docente, que caracteriza boa parte da pesquisa educacional nos últimos 20
anos têm colocado em evidência mais os professores enquanto grupo profissional e menos as
escolas, enquanto lócus no qual a prática docente adquire materialidade. Em suas reflexões sobre os
processos e práticas de escolarização, notadamente aqueles envolvidos na promoção da formação e
desenvolvimento de professores e alunos, com Rockwell, concebe as escolas como lugares em que
ocorre a intersecção de redes que ultrapassam seus limites físicos e institucionais, como locais
permeáveis aos processos sociais e culturais que se desenvolvem no seu entorno.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EDUCACIONAL: ESTUDOS TRANSCULTURAIS ENTRE
BRASIL, ESTADOS UNIDOS, PORTUGAL E ESPANHA

Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly

Resumo geral: O objetivo do Simpósio proposto é discutir acerca do desenvolvimento e adaptação
de instrumentos de avaliação-intervenção para a Psicologia Escolar e Educacional numa perspectiva
transcultural. Serão apresentados relatos de pesquisas transculturais realizadas no âmbito de
convênios bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, Portugal e Espanha com foco para o Ensino
Básico e Universitário. Destaque será dado para a relevância dos estudos tanto no que se refere a
seus desdobramentos em termos de intervenção psicoeducacional e atuação do psicólogo escolar
quanto para a definição de políticas públicas na educação.

AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR

Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly

Fala 1: Na última década, verificou-se um aumento da população universitária com características
bastante heterogêneas quanto à classe social, gênero, objetivos, expectativas, trajetória acadêmica
anterior, faixa etária, situação de trabalho, entre outras que imprimiram às universidades brasileiras
e portuguesas urgência na definição de boas práticas de ensino que atendam a esta diversidade de
“públicos não tradicionais”. Ao mesmo tempo, apela-se progressvamente a um papel mais ativo dos
estudantes na sua aprendizagem e na qualidade do seu sucesso académico. Nesse contexto, ser
competente para estudar e realizar as diversas tarefas académicas é condição essencial para a
adaptação e sucesso dos estudantes no ensino superior. Considerando a relevância do tema, esta
comunicação visa discutir a autorregulação da aprendizagem e as variáveis a ela relacionadas, bem
como formas eficazes para sua identificação no processo de ensino e aprendizagem em cursos de
ciências e tecnologias e em cursos de ciências sociais e humanidades. Assim, serão apresentados
resultados de investigação transcultural realizada por Brasil e Portugal desde 2008 cujo foco é o
processo de construção da Escala de Competências de Estudo (ECE) comum aos dois países.

AVALIAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO ESPACIAL NOS ANOS FINAIS DO ENSINO BÁSICO

Diego Vinícius da Silva

Fala 2: A habilidade espacial é estruturada em três fatores básicos, a saber, relação espacial,
orientação espacial e visualização espacial. A visualização espacial é definida como a capacidade
para gerar uma imagem mental, avaliar as transformações e armazenar as modificações produzidas

no ambiente. Pesquisas realizadas em diferentes países, como Brasil e Espanha, revelaram que a
visualização espacial está correlacionada com o bom desempenho escolar, principalmente, em
disciplinas como matemática, física e geografia, as quais exigem habilidade espacial para resolução
de problemas. Além disso, a visualização espacial foi identificada como excelente preditor para
avaliação de profissionais, como engenheiros, controladores de voo, arquiteto, entre outros.
Considerando esses aspectos, no presente simpósio objetiva-se debater sobre a avaliação da
habilidade espacial no ensino médio e as estratégias que contribuem para seu desenvolvimento.
Destarte, serão expostos dados de pesquisas realizadas no Brasil e Espanha, a partir da avaliação
informatizada realizada com o Teste de Visualização Espacial (TVZ2006A).

CBM PARA IDC: POLÍTICAS EDUCACIONAIS E HABILIDADES BÁSICAS

Suzanne Bamonto

Fala 3: Curriculum-Based Measurement (CBM) é um conjunto de procedimentos de sondagem,
monitoramento e intervenção para habilidades básicas em leitura, escrita e matemática que visam a
definição de indicadores precisos e eficientes acerca do desempenho do estudante de ensino
fundamental. Nos Estados Unidos, CBM é pesquisado e utilizado em tomadas de decisão
educacional do ensino regular e educação especial baseado nas políticas públicas existentes. No
Brasil, considerando a inexistência de um modelo equivalente, CBM está sendo adaptado como
Indicadores de Desempenho por Competências (IDC) para o nível fundamental. Será descrito o
estudo transcultural em curso desde 2012 e sua inserção no panorama educacional brasileiro com
especial foco para as políticas públicas. Ao lado disso, serão apresentadas as etapas da pesquisa,
resultados preliminares obtidos para a prova de matemática e impactos iniciais observados. As
implicações do estudo transcultural para Brasil e Estados Unidos serão discutidas com vistas à
implementação das etapas de pesquisa subsequentes.

BRINCAR, JOGAR E IMAGINAR É COISA SÉRIA: A IMPORTÂNCIA DAS
ATIVIDADES LÚDICAS COMO INSTRUMENTO DE SUPERAÇÃO NAS SUPOSTAS
DIFICULDADES NA ESCOLARIZAÇÃO

Adriana de Fatima Franco

Resumo geral: A atividade lúdica tem na psicologia histórico-cultural lugar importante no processo
de desenvolvimento dos indivíduos, especialmente no período pré escolar (3-6 anos), por ser a
atividade que mais possibilita a criança se apropriar e objetivar o mundo, ocasionando mudanças
significativas no psiquismo e de novas atividades poderem surgir a partir dela, como a atividade de
estudo. Esses aspectos fazem da atividade lúdica a atividade dominante no referido período do
desenvolvimento. Assim, é fundamental que os profissionais que vão trabalhar com a atividade
lúdica, seja como meio ou fim, entendam sua importância na formação integral da criança. A
atividade lúdica é dividida em jogos de papeis, que se caracterizam pela representação em que a
situação imaginária é explícita e as regras são ocultas, típica do período pré escolar; e jogos com
regras, que tem situação imaginária implícita e regras explícitas, comum às crianças com mais de 6
anos, isto porque para se submeter às regras é necessário controlar o próprio comportamento.
Partindo dessas concepções, a proposta dessa mesa é apresentar estratégias desenvolvidas em
situações de estágio, projetos de extensão ou pesquisa que propiciam crianças a superar supostas
dificuldades de aprendizagem, seja por queixa de transtorno de atenção ou deficiência (motora,
sensorial ou intelectual), ou ainda a partir das atividades lúdicas, prepara-las para uma nova etapa
no desenvolvimento, que é o estudo, para minimizar que possíveis problemas no processo de
aprendizagem, tanto em contextos formais de educação como os informais. Num primeiro
momento, será relatado como as atividades lúdico-pedagógicas pode auxiliar o professor a criar
condições de superação para que as crianças com dificuldades na escolarização. Posteriormente,
será apresentado como o jogo protagonizado pode preparar a criança para o estudo (atividade
dominante do período escolar) por meio da literatura infantil. Por fim, será explanado como um
projeto de extensão vem propiciando futuros professores a compreender pessoas com alguma
deficiência ou dificuldade a partir das suas potencialidades, tendo como instrumento o jogo com
regra, que atua na zona de desenvolvimento próximo. Desse modo, futuros professores passam a
romper preconceitos e sentimentos de “dó” em relação a pessoas com deficiência, passando a ser
compreendidos como capazes.

ATIVIDADES LUDO-PEDAGÓGICAS COMO POSSIBILIDADE METODOLÓGICA DE
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES
ESCOLARES E O PAPEL DO PROFESSOR NESSE PROCESSO

Irineu Aliprando Tuim Viotto Filho

Fala 1: A atividade ludo-pedagógica, reconhecida como atividade educativa coletiva,
intencionalmente planejada pelo professor de educação infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental, enfatiza a importância da atividade do brincar no processo de aprendizagem e

desenvolvimento das crianças na escola, destacando o papel do professor na orientação dessas
atividades, com objetivo de questionar e superar as proposições espontaneístas relacionadas às
atividades lúdicas, jogos e brincadeiras no interior da escola. Este trabalho dispõe-se a enfatizar a
atividade do brincar como elemento didático-pedagógico fundamental no processo de aprendizagem
e desenvolvimento das crianças o qual, dada sua natureza educativa, deve ser devidamente
planejado e orientado pelo professor, na direção da superação de situações escolares em que as
crianças brincam espontaneamente e reproduzem nas brincadeiras, relações sociais alienadas e
alienantes no interior da escola. Compreendemos, portanto, que a atividade do brincar, como
qualquer outra atividade social das crianças na escola, precisa ser devidamente mediada pelo
professor, com objetivo de organização das apropriações e objetivações realizadas pelas crianças
nessa atividade pois, como afirmam Duarte & Arce é através da mediação que a criança integra
física, emocional e cognitivamente a sua inserção na atividade social. Defendemos, portanto, o
imprescindível papel do professor nesse processo, considerando que a atividade do brincar,
reconhecida a partir dos princípios e pressupostos da teoria histórico-cultural, torna-se instrumento
metodológico diferenciado para a construção de um ensino de natureza crítica e transformadora e
voltado para a superação da alienação reproduzida nas brincadeiras espontâneas realizadas pelas
crianças na escola. Desse modo, as atividades lúdico-pedagógicas pode ser também um instrumento
que auxilie a criança a superar as dificuldades escolares.
Palavras-chave: atividade ludo-pedagógica; atividade do brincar; alienação na brincadeira
espontânea.

O DESENVOLVIMENTO DA IMAGINAÇÃO: A LITERATURA INFANTIL COMO
INSTRUMENTO

Adriana de Fatima Franco

Fala 2: O presente trabalho aborda uma experiência realizada no estágio supervisionado em
Psicologia Escolar e Educacional, disciplina do curso de psicologia da Universidade Estadual de
Maringá. O projeto de intervenção: “Um faz de conta que eu ainda não sei: descobrindo um mundo
novo com a leitura”, está no seu terceiro ano de implementação e tem como fundamentação teórica
a Psicologia Histórico-Cultural. Participam do projeto crianças de 5 a 7 anos dos 1º e 2º anos do
Ensino Fundamental de uma escola municipal de período integral. Com a preocupação pela busca
de práticas educativas promissoras, o principal objetivo das atividades realizadas é possibilitar o
desenvolvimentos de atividades que permitam a transição do brincar para a atividade de estudo,
encontrando na literatura um rico instrumento para esta construção. A atividade guia na idade
escolar é o jogo e a brincadeira, ressaltamos que será desta atividade que se engendrará a atividade
dominante do próximo período, quer seja, a atividade de estudo. A criança das series iniciais do
ensino fundamental irá se deparar com novos papeis e necessidades. Nesta direção as atividades
realizadas são direcionadas a partir das seguintes questões: Quais as conquistas deste período novo?
Como organizar o trabalho pedagógico para a criança neste momento do desenvolvimento? Como a
literatura infantil pode contribuir enquanto instrumento? Ao longo do processo interventivo, criamse condições para que as crianças atribuam significado à leitura e aos livros, e se encantem pelo
conteúdo que a literatura infantil encerra.

Palavras-chave: literatura infantil; imaginação; atividade de estudo; psicologia histórico-cultural.

VAMOS BRINCAR? A ATIVIDADE LÚDICA COMO INSTRUMENTO DE SUPERAÇÃO
DO PRECONCEITO EM RELAÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMO INCAPAZ

Flávia Gonçalves da Silva

Fala 3: Um dos grandes desafios para quem trabalha com pessoas que tem algum tipo de
deficiência ou dificuldade na/de aprendizagem é compreende-la como capaz de aprender. As
deficiências e dificuldades devem ser vistas como peculiaridades no processo de desenvolvimento e
aprendizagem, que exige do professor identificar como elas se manifestam na criança, bem como as
potencialidades que a criança tem. A compreensão da relação entre desenvolvimento e
aprendizagem pela zona de desenvolvimento próximo possibilita ao professor ter tal concepção da
pessoa com deficiência, bem como criar/possibilitar atividades em que esta possa demonstrar suas
potencialidades, o que leva o educador a buscar meios para que as possibilidades descritas nos
prognósticos das deficiências (seja física, sensorial ou intelectual), na maioria das vezes limitantes e
padronizadas, sejam superadas. Um projeto de extensão desenvolvido num Centro Especializado
em Reabilitação para pessoas com deficiências e problemas neurofisiológicos vem propiciando a
futuros professores tal compreensão da pessoa com deficiência, tendo como principal atividade
mediadora os jogos e brincadeiras. A concepção de atividades lúdicas defendido pela psicologia
histórico-cultural e que orienta esse projeto, vem possibilitando o desenvolvimento de trabalho que
rompa com preconceitos de que a pessoa com deficiência é incapaz e “digna de pena”, para uma
concepção de alguém que, apesar das peculiaridades no processo de desenvolvimento é capaz, bem
como possibilita acesso a um conjunto de praticas corporais, atividades lúdicas e produtivas, que lhe
são cerceadas em instituições escolares, por estas conceberem a pessoa com deficiência como não
apta. Além disso, segundo relato dos profissionais que trabalham na instituição, as atividades
lúdicas diminuem parcialmente a resistência das crianças em alguns atendimentos, especialmente
aqueles que são repetitivos e ocasionam dor. Os familiares dessas crianças passam, gradativamente,
a verem seus filhos/netos de modo diferente, bem como a si mesmo, já que muitos deles acabam
brincando/jogando com o grupo e descobrem que ainda podem se divertir, aprender, (re)descobrir
suas potencialidades.
Palavra-chave: deficiência; atividade lúdica; professor; psicologia histórico-cultural.

BULLYING E VIOLÊNCIA EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS: IMPLICAÇÕES PARA
A PRÁTICA

Josafá Moreira da Cunha

Resumo geral: O bullying e a vitimização entre pares podem ser definidos como a experiência de
ser alvo de ações negativas e agressivas de pares, com consequências negativas para o
desenvolvimento em contextos educacionais. O presente simpósio examina como múltiplos
aspectos do contexto escolar podem contribuir para reduzir o impacto negativo do bullying. No
primeiro trabalho discutem-se as percepções de universitários sobre convivência e convivência nas
escolas, a partir de pesquisa em desenvolvimento denominada Políticas Públicas, Direitos
Humanos, Justiça e Violências nas escolas. O segundo trabalho examina como procedimentos para
resolução de conflitos na escola podem influenciar o impacto da vitimização e bullying no
engajamento acadêmico de estudantes. O terceiro trabalho examina como aspectos específicos da
qualidade da interação entre professores e estudantes podem moderar a associação entre a
vitimização entre pares e o engajamento acadêmico. A discussão reconhecerá a importância de
abordagens que consideram o contexto educacional ao abordar problemas relacionais, como é o
caso do bullying, envolvendo diferentes aspectos do sistema para o desenvolvimento de estratégias
de prevenção e enfrentamento.

PEER VICTIMIZATION AND ACADEMIC ENGAGEMENT: THE MODERATING ROLE
OF STUDENT-TEACHER RELATIONS

Josafá Moreira da Cunha

Fala 1: While teachers interact with students, often times they are faced with the challenge of
addressing peer victimization, when a student suffers from harmful aggressive actions from peers.
And although some studies examined the role of teachers regarding victimization (e.g.,
Kochenderfer-Ladd & Pelletier, 2008), it remains unclear how teachers influence the association
between peer victimization and academic performance. Considering that, the present study expands
on previous research by examining how the quality of student-teacher interactions may moderate
the association between peer victimization and academic engagement. Participants were 691
Elementary School students (Mean age = 12.8 years, d.p. = ±1.50), 53.2% of whom were boys,
from 25 classrooms in a public school from Curitiba, Southern Brazil. Measures were obtained from
a self-report questionnaire, including items on peer victimization (Cunha, Weber, & Steiner, 2009);
direct and relational aggression (Little et al., 2003); academic engagement (Fredricks et al., 2005);
and also supportive (companionship, intimate disclosure, emotional support, approval, satisfaction)
and discordant (conflict, criticism, pressure, dominance, exclusion) qualities of student-teacher
relations, using the Network of Relationships Inventory - Relationships Quality Version (NRIRQV), developed by Buhrmester and Furman (2008), with students in each classroom rating their
interactions with a specific teacher. A multilevel modeling procedure was used for the analysis,
with academic engagement as the outcome. The intraclass correlation coefficient (ICC) revealed

that 5% of the variance in academic engagement was at the classroom level. Direct and relational
aggression, victimization and the NRI-RQV dimensions were entered at the individual level, while
the aggregated mean scores for the NRI-RQV were also entered at the classroom level, allowing to
examine the influence of student-teacher relations at both levels. The only observed significant
main effects were for the student perception of teachers’ approval, instrumental support, conflict.
As for the interactions, some of the qualities of student-teacher relations showed attenuating effects
on the association between academic engagement and direct aggression (student-level emotional
support, classroom-level companionship and conflict) relational aggression (student-level conflict,
classroom-level exclusion) and victimization (student-level dominance and exclusion). The opposite
was observed in the interactions between direct aggression and the dimensions of intimacy and
classroom-level exclusion, relational aggression and classroom-level conflict and emotional
support, and also between victimization and classroom-level exclusion, meaning that the association
between aggression and academic engagement was exacerbated at higher levels of these studentteacher qualities. The explained variance for academic engagement was 44.73% at the individual
level and 99.17% at the classroom level. Results emphasize how specific and global aspects of the
quality of the relationship between teachers and students moderate the potentially harmful effects of
aggression and victimization on academic engagement, reducing or in some cases exacerbating this
impact. Despite of the relatively low number of classrooms, cross-level interactions have shown the
moderating role of student-teacher relations at the classroom level. The discussion of the results
acknowledges the limitations of this study, identifies promising areas for additional research and
potential implications for preventing the ill effects of peer victimization on school success.

PROCEDURAL JUSTICE IN BRAZILIAN SCHOOL AND THE EFFECTS ON
CLASSROOM PARTICIPATION

Jonathan Santo

Fala 2: Rationale: Peer victimization is defined as the experience of being the target of aggressive
behavior of other children (Hawker & Boulton, 2000). Many schools have conflict resolution
procedures to alleviate the negative effects of peer victimization in the classroom, including
classroom participation. However, Aceves et al. (2010) suggest that some teachers within the same
school are inconsistent in their success during conflict resolution. Procedural justice, defined as the
perceived fairness in a decision making process, could account for some of this inconsistency. The
current study attempts to examine the effects peer victimization on classroom participation while
examining this relationship through a procedural justice framework. Method: This study used data
from 261 (47.5% male) students in the state of Parana, Brazil. Items from the 2003 Preventing
School Harassment Survey used by the California Safe Schools Coalition were translated from
English into Portuguese and then reviewed for accuracy. Items used for this analysis included
measures of school climate, classroom participation, victimization, and procedural justice. Analyses
were conducted using structural equation modeling in M-Plus (ver. 6, Muthen & Muthen, 2012).
Results: As expected, sexual orientation victimization was associated with decreased classroom
participation, however, the relationship between general victimization and classroom participation
was non-significant. Procedural justice was a positive correlate of classroom participation.
Interestingly, test for mediation revealed that the effect of positive school climate on classroom

participation was mediated by procedural justice. All told, the model was able to account for 30.3%
of the variability in classroom participation. Results suggest our final model fit the data well.
Conclusions: The current study begins to describe the effect of procedural justice on classroom
participation. Sex differences in the strength of these associations would provide a fruitful avenue
for future exploration.

PERCEPÇÕES JUVENIS SOBRE CONVIVENCIA E CONVIVENCIA NAS ESCOLAS.
PROPOSTAS DE SUPERAÇÃO DA DINÂMICA BULLYING E SUAS IMPLICAÇÕES
NAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Cloves Amorim
Fala 3: “A convivência democrática na escola supõe diálogo, ação cooperativa e participação ativa
de toda a comunidade escolar, na busca por soluções e encaminhamentos para os conflitos
cotidianos e a construção de valores de ética e de cidadania”. As percepções de universitários sobre
convivência e convivência nas escolas é o objeto de análise desta pesquisa. Trata-se de um recorte
de pesquisa em desenvolvimento denominada Políticas Públicas, Direitos Humanos, Justiça e
Violências nas escolas. A pesquisa em andamentos, ora apresentada integra o projeto de
investigação em rede articulado pela Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade:
Percepções de Justiça e Direitos Humanos de grupos sociais específicos. O objetivo do trabalho é
analisar incidências possíveis das percepções juvenis sobre Convivência no contexto escolar. Foram
convidados 1080 universitários de 15 cursos de diferentes escolas da PUCPR (Pontifícia
universidade Católica do Paraná). Destes, responderam uma amostra de 607 estudantes; a pesquisa
empírica se referenda na técnica Délphi para coleta de dados e em Bardim para análise dos
discursos coletados. A técnica reúne procedimentos de investigação capazes de problematizar a
temática e superar visões estáticas na construção de uma síntese dialética. Resultados: O
entendimento da convivência foi ilustrado pelas categorias: relação interpessoal (28%), seguida da
categoria relacionamento frequente (19,6%) e respeito mútuo/ética (12%). Quando se investigou as
percepções sobre convivência na escola/universidade, foram obtidas as seguintes percepções:
relação interpessoal (18,7%), relacionamento frequente (14,8%), respeito mútuo/ética (14,6%),
troca de experiências e de conhecimentos (7,8%) e coexistir com e na diversidade (7,0%).
Conclusão: A escola/Universidade se constitui espaço de garantia e proteção de direitos, em
conformidade com as recentes políticas nacionais de juventude e educação, sendo o currículo na
perspectiva pós-crítica (intercultural), o mapa e o território de efetivação dos direitos. Tais
pressupostos são problematizados em diálogo com os contextos contemporâneos, a partir dos quais
são forjadas as políticas de educação e de juventude, por consequência são desenhados os modos de
convivência no currículo escolar. Sendo assim, as percepções dos estudantes permitem a elaboração
e inclusão de temas curriculares sobre direitos humanos, justiça e convivência capazes de abrir ao
debate alternativas axiológicas e éticas para a efetivação da qualidade social da educação, bem
como promover a convivência democrática.

COGNIÇÃO, DESENVOLVIMENTO E LINGUAGEM NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Maria Regina Maluf

Resumo geral: Cognição, Desenvolvimento e Linguagem são conceitos seminais quando se trata
de teoria e pesquisas voltadas para a compreensão da criança nos seus primeiros anos de vida. As
apresentações que conformam este Simpósio se fundamentam em resultados da análise da literatura
sobre esses conceitos, incluindo assim as pesquisas mais recentes publicadas em periódicos
indexados. Será feita referência à importância das contribuições da psicologia para o entendimento
da primeira infância, com ênfase no desenvolvimento da linguagem verbal e posteriormente na
aquisição da linguagem escrita. A seguir serão apresentadas as contribuições emergentistas e
conexionistas no estudo da psicologia do desenvolvimento psicológico. Uma revisão das pesquisas
brasileiras sobre teoria da mente (TdM) analisa resultados de estudos brasileiros que fazem uso da
linguagem oral, na aplicação das “tarefas de teoria da mente”, um dos instrumentos mais utilizados
nessa área. Quanto à aprendizagem e desenvolvimento da linguagem escrita, serão apresentados
resultados de pesquisas que demonstram o papel da consciência fonêmica na aprendizagem do
sistema alfabético de escrita.

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E DA LINGUAGEM: CONTRIBUIÇÕES DO
EMERGENTISMO E DO CONEXIONISMO

Renan de Almeida Sargiani

Fala 1: As teorias psicológicas sobre o desenvolvimento cognitivo e da linguagem,
tradicionalmente retratavam mais as características típicas que definiam as diferentes fases do
desenvolvimento do que os mecanismos envolvidos nessas mudanças. Muitas dessas teorias se
baseavam em uma metáfora implícita de desenvolvimento visto como uma escada. Nessa metáfora,
as crianças são retratadas como tendo um padrão cognitivo e comportamental típico, por um
prolongado período de tempo até mudarem em direção a um novo e mais complexo padrão, e assim
por diante, cada vez se aproximando mais do padrão típico de adultos: como se estivessem subindo
degraus em uma escada. Mais recentemente, uma nova metáfora de desenvolvimento, visto como
ondas, tem sido utilizada em Psicologia e parece ser mais apropriada para explicar como as crianças
se desenvolvem. A metáfora de ondas propõe que, desde o nascimento, as crianças utilizam diversas
estratégias para lidar com o seu ambiente físico e social. As estratégias mais bem adaptadas são as
que se consolidam e predominam, porém não excluem as anteriores e é possível, por exemplo,
utilizar estratégias antigas em situações novas ou em situações em que ainda não se tenha muita
experiência. Nesta revisão de literatura discute-se uma série de abordagens teóricas e evidências
científicas sobre o desenvolvimento cognitivo e da linguagem com vistas a demonstrar as principais
contribuições de duas perspectivas relativamente recentes em Psicologia: emergentismo e
conexionismo. Essas duas perspectivas complementares permitem explicar como a linguagem e a
cognição, embora complexas, emergem a partir de mecanismos de aprendizagem relativamente
simples expostos a ambientes físicos e sociais complexos. Os resultados dessa revisão de literatura

enfatizam, portanto, não apenas a caracterização das mudanças que ocorrem durante o
desenvolvimento humano, mas sim os mecanismos cerebrais e cognitivos envolvidos nessas
mudanças.
Palavras-chave: emergentismo; conexionismo; desenvolvimento; cognição; linguagem.
Apoio Financeiro: FAPESP - Processos 13/12602-5 e 14/00711-7.

USO DA ESCALA DE TAREFAS EM TEORIA DA MENTE NAS PESQUISAS
BRASILEIRAS

Simone Ferreira da Silva Domingues

Fala 2: Teoria da mente é um conceito utilizado para referir-se à compreensão que as crianças
desenvolvem a respeito das outras pessoas, na tentativa de compreender suas emoções, desejos,
intenções e crenças. Várias pesquisas utilizaram tarefas como medida da habilidade de atribuir
estados mentais. Wellman e Liu organizaram uma escala das tarefas mais comumente utilizadas na
literatura, organizando-as por grau de dificuldade o que sugeriria um padrão desenvolvimental da
Teoria da Mente A presente pesquisa objetiva identificar publicações brasileiras que utilizaram a
escala e verificar se a progressão desenvolvimental, observada no estudo original, é encontrada da
mesma forma com crianças brasileiras. Após adotar critérios necessários para a revisão de literatura
encontrou-se 13 publicações. Os estudos apresentados foram insuficientes para fornecer dados que
pudessem revelar as aspectos mais claros de um padrão desenvolvimental diferente da escala
original. As pesquisas apresentadas parecem seguir um padrão aleatório na escolha das tarefas por
interesses específicos ou por acreditarem que algumas tarefas são mais fáceis ou mais difíceis. O
presente estudo não é rigoroso o suficiente para tecer afirmações de que a escala não apresenta um
padrão desenvolvimental equivalente ou de que a ordem de dificuldade das tarefas não é a mesma
para a população brasileira do que para a população americana. Não foram feitas análises
estatísticas comparando os resultados das pesquisas apresentadas, trata-se apenas um levantamento
bibliográfico elencando e discutindo qualitativamente os dados quantitativos de outras pesquisas.
Assim, o presente estudo apenas pode demonstrar fragilidades no campo de pesquisa de teoria da
mente utilizando a Escala de Teoria da Mente e apontar para necessidade de futuras pesquisas mais
elaboradas e que tenham por objetivo testar a viabilidade e necessidade de uma escala de teoria da
mente. Esses resultados permitem concluir que novos estudos são necessários para um refinamento
do instrumento.
Palavras-chave: teoria da mente; escala de teoria da mente; desenvolvimento sociocognitivo;
linguagem.
Apoio financeiro Bolsa: PESQDOC UNG

CONHECIMENTO DAS LETRAS E CONSCIÊNCIA FONÊMICA NA APRENDIZAGEM
INICIAL DA LEITURA

Luciene Aparecida Felipe Siccherino

Fala 3: A aprendizagem da leitura depende do entendimento de como funciona o sistema
alfabético. Nesse sistema duas aquisições são de suma importância: a consciência fonêmica e o
conhecimento das letras. A consciência fonêmica envolve a identificação dos fonemas, definidos
como os menores sons da fala e a habilidade de manipulá-los em palavras isoladas. A consciência
fonêmica aplica-se à língua falada, uma vez que os fonemas são efêmeros e desaparecem assim que
se fala. Por isso, eles são difíceis para as crianças conseguirem concretizá-los e manipulá-los. As
letras têm a função de representar os fonemas sistematicamente na grafia das palavras. A associação
entre eles é relevante, tendo em vista que grande parte dos nomes das letras contém fonemas
simbolizados por elas em várias palavras. Esta revisão de literatura apresenta estudos relacionados à
importância do conhecimento das letras e da consciência fonêmica para a aprendizagem inicial da
leitura Os resultados dos estudos apontaram que o conhecimento das letras ajuda as crianças a
descobrirem o princípio alfabético, ou seja, elas podem perceber que as relações entre os nomes das
letras grafadas correspondem às formas faladas das palavras. Antes mesmo do ensino formal da
consciência fonêmica a criança pode começar a aprender informalmente os fonemas, por meio do
reconhecimento das letras e seus nomes, relacionando-as aos fonemas específicos. O planejamento
do trabalho pautado nas conclusões dos estudos permitirá um ensino mais eficiente da leitura e da
escrita, conforme demonstrado nesta revisão, que se insere na Psicologia Cognitiva da Leitura.
Palavras-chave: conhecimento das letras; consciência fonêmica; aprendizagem inicial da leitura e
da escrita; psicologia cognitiva da leitura.

COLABORAÇÃO BRASIL-CUBA NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS
PSICOSSOCIAIS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Mônica Cintrão França Ribeiro

Resumo geral: As escolas públicas brasileiras têm construído um projeto para a educação de nossas
crianças e adolescentes que não contempla, muitas vezes, as condições de exclusão e sofrimento
que caracterizam grande porção da realidade brasileira. Fruto do abandono programado da educação
como recurso para a participação cidadã e crítica, a escola enfrenta enormes dificuldades para
ocupar o protagonismo dos interesses e devires das comunidades – estudantes, educadores, pais e
mães, vizinhos. Assim, é premente a necessidade de discutir a função da escola, as condições
necessárias para alcançar este protagonismo, além de buscar recursos para reverter e construir nas
comunidades, dentro e fora da escola, os dispositivos para o enfrentamento crítico da desigualdade e
o exercício da plena participação cidadã. As dificuldades enfrentadas no sistema educacional formal
criam a necessidade da constituição de outros espaços relacionados com a educação assistemática
de modo a contemplar as relações entre educação e saúde. Nesta mesa será apresentado e debatido o
projeto de pesquisa Formação de educadores para planejamento e desenvolvimento de práticas
psicossociais nas políticas públicas em educação, saúde e assistência social, resultado da
colaboração entre o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Escolas, Comunidades e Políticas Públicas
(UNIP/CNPq), o Grupo de Pesquisas Aprendizagem, Construção do Conhecimento e Contexto
Sócio Cultural (UNICSUL/CNPq) e a Cátedra Vygotsky da Universidade de Havana (Cuba). A
partir da construção de instrumentos e procedimentos que avaliem as condições para o domínio da
função simbólica em crianças, o projeto estuda os efeitos desta situação no âmbito da vida social,
das escolas e de serviços de assistência e desenvolvimento social. Palavras-chave: psicologia
escolar; psicologia comunitária; políticas públicas.

O ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR

Guillermo Arias Beatón

Fala 1: O presente projeto sustenta-se no Enfoque Histórico Cultural que enfatiza que a educação
produz e conduz o desenvolvimento psíquico, ao contrário do que postulam psicólogos e pedagogos
tradicionais que defendem o desenvolvimento psíquico como natural e espontâneo, fruto de um
processo essencialmente maturacionista e biológico, desconsiderando a relevância dos aspectos
sociais e culturais. Esta comunicação discute as bases teóricas da pesquisa em curso assentadas no
Enfoque Histórico Cultural, fundamentando que o processo de educação e ensino realiza-se de
modo tal que o estudante ao aprender e apropriar-se dos conteúdos e meios da cultura, forma e
desenvolve de modo integral os processos psíquicos superiores específicos e a conformação e
desenvolvimento da função simbólica. Nesse sentido, a proposta do autor é apresentar as bases
teóricas que fundamentam ações pedagógicas a partir do Enfoque Histórico Cultural e as

consequências do mesmo no desenvolvimento psicológico do aluno a partir das condições de
aprendizagem oferecidas pelo educador no cotidiano escolar e familiar.
Palavras-chave: psicologia escolar; enfoque histórico cultural; formação do educador.

EDUCAÇÃO E SAÚDE: UMA RELAÇÃO COMPLEXA

Laura Marisa Carnielo Calejon

Fala 2: A educação e a saúde são conceitos que assumem diferentes significados em função da
perspectiva epistemológica que gera esses conceitos. A educação e a saúde encontram-se quando
pensamos no desenvolvimento integral do sujeito, na sua capacidade de atuar colaborativamente,
reconhecendo-se como produto e produtor do contexto de subjetivação e, neste processo, o papel do
outro, como condições implícitas para a educação cidadã e libertadora. Esta comunicação objetiva
apresentar uma reflexão sobre o papel do educador na educação formal ou sistemática e em outros
espaços sociais relacionados com a escolarização, com a educação e com a saúde das pessoas
(Centros de Criança e Adolescente e famílias), orientada pela perspectiva histórico-cultural. Para
isso a autora se propõe a apresentar alguns exemplos de situações vivenciadas como mediadora
nesses espaços e as transformações que foram percebidas em seus protagonistas a partir da
discussão epistemológica do significado das ações em Psicologia em contextos de educação e
saúde.
Palavras-chave: formação do professor; psicologia escolar; enfoque histórico cultural.

PROTAGONISMO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROCESSO EDUCATIVO

João Eduardo Coin de Carvalho

Fala 3: A educação como processo realiza-se em contextos que implicam os territórios nos quais as
pessoas vivem e convivem. Nesta condição, correspondem a espaços físicos e simbólicos que
comportam toda a rede de profissionais e equipamentos vinculados às políticas públicas de
educação, saúde, assistência social, habitação, trabalho, etc., além das redes sociais e comunitárias
que congregam vizinhos e que incluem suas crianças e adolescentes. Em função disso, este trabalho
apresenta a proposta de discutir a importância do discurso de crianças e adolescentes sobre seus
entendimentos e suas experiências em relação ao processo educativo, buscando recursos para a
instituição de estratégias que possibilitem o seu engajamento e seu protagonismo neste processo.
Para isso, o autor apresenta os estudos que vem realizando em espaços comunitários e a maneira
como a vizinhança da escola compreende seu funcionamento, abrindo a possibilidade para o debate
sobre a articulação de ações na interface psicologia escolar e psicologia comunitária.
Palavras-chave: políticas públicas; psicologia comunitária; representação social.

COMPROMETER-SE COM O ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR: DIFERENTES
GEOGRAFIAS DE UM PROGRAMA DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Soely Aparecida Jorge Polydoro

Resumo geral: O Simpósio pretende oferecer uma oportunidade de conhecer e discutir as práticas
de intervenção com o programa Cartas do Gervásio ao seu Umbigo, desenvolvido por Rosário,
Núñez e González-Pienda, cujo objetivo central é engajar os estudantes em ações de autorregulação
de sua aprendizagem por meio da modelação, estratégias de aprendizagem e da experiência direta.
O programa foi proposto por pesquisadores de Portugal e Espanha e conta hoje com parceiros em
diferentes países como Brasil, Chile, Moçambique, México e Colômbia. Com robusta
fundamentação teórica, este programa está organizado em 14 cartas em que o universitário
ingressante Gervásio relata e reflete sobre suas experiências no ensino superior e por meio das quais
são apresentados os processos envolvidos na autorregulação da aprendizagem e estratégias de
estudo. As pesquisas empíricas realizadas em diferentes instituições e países têm demonstrado a
atratividade e a eficácia do programa. O conjunto dos relatos a serem abordados irá compor um
leque ampliado de possibilidades de aplicação do programa Cartas do Gervásio ao seu Umbigo, a
partir de estudos desenvolvidos na Universidad de Los Andes, em Chile, Universidade Federal de
Pelotas, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Universidade Estadual de
Campinas, envolvendo situações curriculares e não curriculares, obrigatórias e não obrigatórias;
com foco na formação do estudante e/ou do professor do ensino superior.

EFICACIA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN AUTORREGULACIÓN DEL
APRENDIZAJE EN PRIMER AÑO UNIVERSITARIO

Sonia Fuentes Muñoz

Fala 1: Los estudiantes que ingresan a la educación universitaria presentan escaso desarrollo de
competencias para la realización de procesos de aprendizaje que evidencien autonomía y
autorregulación. Esta realidad no es exclusiva de Chile ni de nuestra región latinoamericana. Tanto
es así, y tanta es la necesidad percibida por los especialistas, que la capacidad de autorregulación
para el aprendizaje, es evaluada como competencia en proyectos de carácter internacional como lo
es PISA. Lo anterior determina la necesidad de estudios y programas que contribuyan efectivamente
al desarrollo de estrategias para el mejoramiento del desempeño y formación académica, sobretodo
en un contexto universitario, buscando elevar estándares de exigencia y calidad en la formación de
profesionales. Por todo esto, propuestas que permitan el desarrollo de estrategias de aprendizaje
más autónomas y que puedan ser difundidas a aprendices escolares con el fin de disminuir en el
futuro la brecha de pobres resultados en nuestros procesos educativos, son cada vez más necesarias
socialmente. El presente proyecto se desarrolla en una universidad chilena utilizando el, programa
de promoción de autorregulación “Cartas de Gervasio” (Rosário et al., 2007, Rosário et al., 2012).
El programa de intervención se ha llevado a cabo en el segundo semestre del curso académico 2014

con 110 alumnos de primer curso de las carreras de Educación General Básica y la carrera de
Educación Parvularia de la Universidad de los Andes, Chile. Se tomó un grupo de control
compuesto por alumnos de Bachillerato en Psicología y Derecho de la misma Universidad. Para
evaluar la eficacia del programa de estrategias y competencias de estudio se consideraron y
evaluaron variables motivacionales y de autorregulación del aprendizaje utilizando medidas de
aptitud. Para disponer de una medida de proceso, se evaluó además, la complejidad estructural de
las respuestas a una tarea de aprendizaje utilizando la taxonomía SOLO y la explicitación de
objetivos o metas de aprendizaje. El programa de intervención se desarrolla durante 13 sesiones
(una por semana de 90m), entre meses de agosto y noviembre del 2014. En todos los casos, las
sesiones siguieron una planificación que en un primer momento consideraba la lectura de una carta
del programa seguida de la discusión y reflexión en pequeño grupo en torno de los contenidos
establecidos para cada sesión; posteriormente se dedica un tiempo a la realización de actividades
para practicar los aprendizajes estratégicos y puesta en común y, por último, un resumen de los
tópicos trabajados. Paralelo a lo anterior se desarrolló una actividad de capacitación a 14 profesores
de prácticas iniciales que desarrollan sus acciones con los mismos estudiantes del GE para el
acompañamiento e intencionalidad educativa en la creación de necesidades de aplicación de las
estrategias de autorregulación mediadas. Las conclusiones e implicaciones educativas de los
resultados serán presentadas en la comunicación.

CARTAS DO GERVÁSIO AO SEU UMBIGO: ESTRATÉGIAS DA AUTORREGULAÇÃO
DA APRENDIZAGEM COM ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

Lourdes Maria Bragagnolo Frison

Fala 2: O curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de Pelotas enfrenta altos índices
de reprovação e evasão, principalmente no início do curso. A necessidade de se discutir o currículo
do curso e de se dispor a pensar em incluir novas ações para qualificar a experiência acadêmica e a
formação dos alunos resultaram na implementação, no primeiro semestre do curso, da disciplina
obrigatória de Introdução ao Pensamento Físico (IPF). Essa disciplina objetiva enfrentar as
dificuldades encontradas pelos alunos, relacionadas ao alto índice de reprovação e evasão.
Constatou-se que esses índices emergem de duas vertentes: 1) a dificuldade sistemática de
desenvolvimento do pensamento abstrato e dos conceitos científicos, em contraposição às
concepções espontâneas e ao pensamento empírico, fortemente contextualizado; 2) a dificuldade de
regular e se apropriar do próprio processo de aprendizagem, sem definir objetivos claros, concretos,
realizáveis e avaliáveis, além do baixo nível de consciência e controle das ações no
desenvolvimento do processo de formação adequado. Se, por um lado, os alunos não conseguem
construir esses dois aspectos essenciais, por outro, a forma como as disciplinas iniciais do curso
estão sendo apresentadas também não ajuda os alunos em um possível processo de formação, o que,
se fosse diferente, poderia dirimir as duas lacunas referidas. Nesse contexto, realizou-se, na
disciplina de IPF, uma pesquisa que objetivou planejar, implementar e avaliar uma intervenção
pedagógica, realizada, à luz da teoria histórico-cultural da atividade e do construto da
autorregulação da aprendizagem, visando à construção de conceitos científicos de Mecânica em
alunos do curso de licenciatura em Física. Os participantes foram 14 alunos iniciantes e 6 veteranos.
A intervenção ocorreu em 14 aulas e, paralelamente à proposta do trabalho do desenvolvimento dos

conceitos de Mecânica, buscou-se efetuarações com o objetivo de auxiliar os alunos a investirem na
aprendizagem autorregulada. Para tanto, utilizaram-se as “Cartas do Gervásio ao seu Umbigo”.
Foram escolhidas sete cartas para leitura, análise e discussão com os alunos, durante a intervenção.
A escolha foi determinada pela correspondência entre os objetivos das aulas e os objetivos das
cartas. Cada grupo de 4 ou 5 alunos lia, analisava e discutia os aspectos abordados pela narrativa.
Após, realizaram-se, com toda a turma, atividades de discussão sobre as estratégias
autorregulatórias utilizadas nas cartas. O foco principal da atividade com as cartas foi a resolução de
problemas e procurou-se trabalhar o assunto no contexto da aprendizagem em Física. Essa
estratégia instigou os alunos a pensarem sobre os conteúdos de Mecânica. Os resultados mostraram
que as cartas são uma ótima ferramenta para ajudar o aluno a desenvolver estratégias de consciência
e controle, e também para construir um método reflexivo para a resolução de problemas, essencial
na aprendizagem dos conceitos científicos. Os alunos demostraram-se motivados e identificaram-se
com o personagem Gervásio, o que impulsionou reflexões sobre o próprio processo de
aprendizagem.

PROMOÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR:
PROPOSTA ENVOLVENDO ALUNOS E DOCENTES DE UMA IES BRASILEIRA

Cleidilene Ramos Magalhães

Fala 3: A promoção da autorregulação da aprendizagem é um tema de estudo em destaque na
atualidade. Estudos sugerem que é muito conveniente, senão urgente, incorporar nos processos
formativos nas escolas e universidades, programas de promoção de competências entre os alunos
para gestão das aprendizagens, desenvolvimento da autonomia e aquisição de repertórios
intelectuais e sociais que sustentem o aprender a aprender contínuo e ao longo da vida. Este apelo
abrange tanto os alunos como os seus professores, que serviriam de modelos para o
desenvolvimento de competências autorregulatórias, em processos de experiência vicária. O
presente trabalho objetiva relatar uma proposta formativa no contexto da autorregulação da
aprendizagem no ensino superior em uma IES brasileira, envolvendo alunos e docentes. A proposta
é desenvolvida por membros do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da universidade. A metodologia
envolve a realização de oficinas de formação, com o uso de narrativas, com base no Projeto “Cartas
do Gervásio ao seu umbigo”, em sessões de 90 minutos, quinzenais e com cargas horárias totais de
15 horas (alunos) e 30 horas (docentes). As sessões são adaptadas para cada um dos públicos, mas
têm em comum a abordagem de processos autorregulatórios em termos teóricos e práticos. Os
participantes são docentes e alunos de cursos da área da saúde. A experiência teve início em 2011,
com os professores e em 2013, com os alunos. Até 2014 cerca de 62 professores e 30 discentes
participaram das oficinas. Para os docentes é dado o enfoque na prática pedagógica docente, com
carga horária maior (com atividades presenciais e à distância) e aprofundamento teórico, além de
situações vivenciais como docentes e como pessoas. Já nas oficinas com os alunos o foco é
canalizado para a melhoria do desempenho e da aprendizagem na universidade, com sessões mais
práticas e reflexivas sobre o processo de aprender na universidade e questões inerentes à vida do
universitário. Os materiais utilizados nas oficinas são variados (trechos de narrativas envolvendo o
processo autorregulatório, relatos sobre vivência de estratégias autorregulatórias e seu uso na vida
acadêmica e no contexto pessoal, vídeos, tirinhas, registros de automonitoramento e escrita

reflexiva, dentre outros), com o propósito de atender aos diferentes estilos de aprendizagem e
oportunizar a vivência de estratégias metodológicas diversas. Os resultados indicam ótima aceitação
e motivação pelos professores e discentes. A experiência está se consolidando como um espaço
promoção da autorregulação da aprendizagem tanto na formação dos professores como no processo
educativo dos alunos.

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO À EDUCAÇÃO

Maria Julia Ferreira Xavier Ribeiro

Resumo geral: A Análise do Comportamento se consolida na psicologia brasileira meados da
década de 1960, e tem oferecido desde então contribuições sólidas para pensar e intervir em
problemas dos mais variados campos. Desde os primeiros estudos o campo da Educação foi
prioridade e mantém-se até hoje sendo uma área de grande produção de pesquisas que envolvem
análises e intervenções na solução de problemas. Neste simpósio três trabalhos são apresentados
abordando diferentes aspectos, mas tendo a Análise do Comportamento como fio condutor. Mônica
Gianfaldoni analisa a literatura brasileira sobre sucesso escolar e discute a posição dos analistas do
comportamento acerca dos achados. Maria Ester Rodrigues discute o arcabouço de métodos de
pesquisa e de intervenção desenvolvidos pela Análise Experimental para intervir nos problemas de
aprendizagem e as soluções propostas. Elvira Araujo e Maria Júlia Ribeiro defendem que o
professor ao desenvolver habilidades em realizar análise funcional em sala de aula pode vir a
desenvolver um trabalho mais eficaz. Os estudos aqui apresentados são um recorte de alternativas
de solução das demandas contínuas do sistema educacional que desafiam os analistas do
comportamento, e há muito ainda por se fazer.

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA A EDUCAÇÃO
BÁSICA E O SUCESSO ESCOLAR: ANÁLISE DA LITERATURA PUBLICADA EM
PERIÓDICOS NACIONAIS DA ÁREA DE PSICOLOGIA

Monica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni

Fala 1: O presente trabalho aqui colocado em debate é parte de um projeto maior que se propõe a
identificar marcas fundamentais do conhecimento científico sobre Educação Básica no Brasil e
publicado em periódicos nacionais da área da Educação e Psicologia. O trabalho iniciou o
levantamento de referências a partir de 1991, na esteira da Constituição Federal – Cidadã – de 1988,
de debates sobre a criança e o adolescente (Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990) e de leis
que redesenharam o modo como a educação deveria organizar-se e desenvolver-se no país (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996). Este subprojeto teve como objetivo rastrear as
publicações da área da Psicologia. Para a seleção dos artigos utilizou-se dos portais BVS-Psi,
SciElo e Portal da CAPES, com a palavra-chave sucesso escolar escolhida como contraponto da
discussão seminal de Patto (1999), e tendo como resultado 14 artigos. Um banco de dados no
programa Excel foi construído para a tabulação, com as seguintes informações: dados
bibliográficos; objetivo; palavras-chave; participantes; setting; tipo do trabalho; instrumentos de
coleta e medida; tema; e principais resultados/conclusões. Destaca-se que só foi encontrado um
artigo com o referencial teórico da Análise do Comportamento. Como resultados principais têm-se:
pesquisas com o termo sucesso escolar no título, resumo e/ou palavras-chave, disponíveis online em
periódicos nacionais da área da Psicologia, foram publicadas a partir de 1999; pouquíssimos autores

tiveram mais de uma publicação (apenas dois dos 29 autores publicaram dois artigos), o que pode
indicar descontinuidade no estudo da questão; há mais relatos de pesquisa (nove) do que ensaios
(cinco), embora apenas dois sejam pesquisas experimentais; o setting prioritário das pesquisas foi a
escola pública; questões e avaliações sobre políticas públicas, inclusão e educação das classes
populares são indicados apenas em um artigo cada. O principal tema abordado para explicação quer
do sucesso quer do fracasso escolar, ainda uma vez, foi a crença de professores, pais e alunos de
que o esforço de cada estudante é o que leva ao sucesso escolar. Os analistas do comportamento que
trabalham com educação teriam outra forma de compreender o fenômeno e indicam como
fundamentais para o sucesso escolar: o fato de que só é possível compreender a relação pedagógica
como um processo de ensino-aprendizagem em que não se pode dissociar um dos elementos; a
clareza dos objetivos de ensino e um planejamento para sua consecução; a descrição do que os
alunos já sabem, o que potencializaria desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem que
promovam cada um de forma ativa; e que seja executada uma educação em que aspectos aversivos
não estejam presentes ou fortemente minimizados. Ainda, destaca-se o papel fundamental de
professores e todos os envolvidos com educação, reconhecendo que são essas condições e
interrelações que podem promover o sucesso escolar. Os analistas do comportamento devem
discutir com seus pares propostas como esta de forma mais incisiva, como forma de qualificar mais
a própria abordagem e o campo de atuação na Educação.
Palavras-chave: sucesso escolar; análise de produção científica; análise do comportamento.

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA A COMPREENSÃO
DOS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM

Maria Ester Rodrigues

Fala 2: O presente trabalho objetiva apresentar algumas contribuições da análise do comportamento
para a compreensão dos problemas de aprendizagem. A área tem se destacado por propor métodos
experimentalmente testados, com clara eficiência experimental, tanto para crianças com
desenvolvimento típico quanto para crianças com transtornos de aprendizagem e outros
diagnósticos como atrasos gerais de desenvolvimento, indo dos mais ligeiros aos mais severos. Na
tradição da análise do comportamento, grosso modo, vemos um desenrolar de pesquisas em que por
meio de procedimentos de escolha de acordo com o modelo (matchingtosample), procedimentos de
exclusão, treino de resposta construída, leitura recombinativa, teste de equivalência de estímulos,
técnicas de esvanecimento e fornecimento de dicas, foi possível verificar que a partir do ensino de
algumas palavras inteiras é possível gerar construção de novas palavras que contenham tanto sílabas
quanto letras contidas nas palavras anteriormente aprendidas. Tais procedimentos (basicamente
matchingtosample, exclusão e leitura recombinativa) aliados à leitura de estórias em grau crescente
de dificuldade sob supervisão de um experimentador, tem se mostrado bem sucedidos para diversas
populações. Não encontramos oposição básica entre a abordagem analítico comportamental e a
cognitiva quanto a métodos (embora existam diferenças teóricas) e alguns pesquisadores tem se
mostrado receptivos à combinação de procedimentos de ambas as tradições.No entanto, vários
pesquisadores, principalmente de tradição cognitiva (defensores de métodos fonológicos) tendem a
se mostrar bastante críticos quanto aos métodos globais ou ideovisuais, severamente

desaconselhados para crianças com transtornos de leitura, ao contrário dos métodos sintéticos. Os
métodos globais apresentam índices de sucesso duvidosos mesmo para crianças com
desenvolvimento típico, segundo dados de um conjunto considerável de pesquisas (mais de 115
mil).Apesar da anunciada inferioridade dos métodos globais, o que incompreensivelmente
predomina no Brasil ainda é a confluência Método Global-Construtivismo, com baixíssimo apoio
em testagem experimental e caráter, portanto, mais dogmático que científico, com efeitos deletérios
para a vida escolar e para o futuro de nossas crianças.Conclui-se que o método de ensino proposto
em grande parte das escolas é um dos principais fatores mantenedores de altos índices de problemas
e transtornos de aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: problemas de aprendizagem; transtornos de aprendizagem; fracasso escolar;
dispedagogia.

DESENVOLVENDO HABILIDADESDO PROFESSOR NA GESTÃO DE UMA
APRENDIZAGEM MAIS EFICAZ

Elvira Aparecida Simões de Araujo

Fala 3: Contribuir com a ação mais eficaz das pessoas é uma marca da Análise do Comportamento,
por isso guarda especial atenção para a área da Educação. A Educação é um dos temas mais
relevantes no estudo do comportamento, e Skinner considera-a como fundamental visto que
permitirá enfrentar os problemas existentes e ainda criar soluções para aqueles que ainda virão, daí
que defende o cuidadoso planejamento deste sistema, argumentando que deve compreender os
processos de aprendizagem e ensino que por sua complexidade não se podem ser abandonados ao
acaso, é da Educação que se garantirá na sobrevivência da cultura e as transformações necessárias
para melhoria das condições humanas. A literatura científica vem discutindo há tempos os entraves
do sistema educacional brasileiro e as consequências para todos os envolvidos. Ainda, um grande
corpo de pesquisas demonstra que aspectos relativos à indisciplina e a ausência de sucesso na
aquisição da aprendizagem em sala de aula tem relação com comportamento e seu controle. A
aplicação da Análise Funcional permite analisar as relações contingenciais na diversidade presente
na sala de aula e ainda a construção de planos de suporte comportamental efetivos para atender
eficazmente essa diversidade, pois são identificadas as diferentes classes de comportamentos
envolvidos na interação do aluno com o ambiente escolar. É parte das contribuições da Análise do
Comportamento para a Educação fornecer ao professor condições para executar tal análise,
colocando-o mais sob o controle do que afeta o ambiente e que é afetado pelas consequências de
sua atuação sobre o ambiente. Este trabalho descreve as observações e intervenções com
professores para o desenvolvimento de habilidades para realizar análise funcional e vir a
desenvolver um trabalho mais eficaz. Ao identificar as contingências que atuam em situações
específicas, identificar a função dos comportamentos inadequados e intervir nestes comportamentos
os professores agem para promover uma melhor qualidade de ensino e interação em sala de aula.
São discutidos os desafios e as conquistas dessas intervenções.
Palavras-chave: análise do comportamento; análise funcional; educação.

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA A EDUCAÇÃO

Monica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni

Resumo geral: Da leitura de obras de diferentes autores, de nacionalidades variadas, que viveram e
vivem em diferentes épocas históricas e adotam diferentes abordagens teóricas no estudo da
educação, é possível identificar uma unanimidade: a concepção de educação como atividade
fundamental para a vida humana em sociedade. Um desses autores é B. F. Skinner. Em seus textos
educacionais, Skinner expressa sua confiança de que a educação efetiva será relevante e
indispensável para a tarefa de estabelecer e manter uma melhor forma de vida. Assim, processos de
ensino e aprendizagem com base nos conceitos científicos desenvolvidos no âmbito da ciência
denominada Análise Experimental do Comportamento ganham papel de destaque. O presente
simpósio tem por objetivo apresentar e discutir algumas das possíveis contribuições que essa
abordagem tem a oferecer na solução de problemas que ainda persistem e são reiteradamente
identificados nas análises sobre os resultados que sistema educacional brasileiro vem produzindo. O
debate aqui proposto parte dos escritos de Skinner e, para discutir as contribuições da abordagem
analítico- comportamental para a Educação, apresentará: (1) pressupostos/fundamentos
epistemológicos; (2) o planejamento do ensino; (3) como lidar com queixas cotidianas em
instituições de ensino e a questão da indisciplina.

ALGUNS FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA ANÁLISE DO
COMPORTAMENTO E DECORRÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO

Denize Rosana Rubano

Fala 1: A concepção de homem que fundamenta a Análise do Comportamento rejeita o dualismo,
assume a necessidade de investigar e de intervir sobre a subjetividade, sem, no entanto, assumir que
os eventos deste âmbito sejam de natureza diversa da dos demais eventos do mundo. Tal concepção
traz implicações para a maneira como se entende o desenvolvimento do indivíduo e rompe com o
cognitivismo e com outras posturas que enfatizam o papel de estruturas mentais na aprendizagem
pela ênfase no papel do ambiente e pela negação de causas ou processos que digam respeito a
elementos de natureza imaterial relativas ao mundo mental. Explicações ditas mentalistas são
herdeiras do mecanicismo que busca no que ocorreu imediatamente antes da resposta a sua causa e
que, no caso do comportamento, acaba por atribuir sua ocorrência a eventos do mundo mental. O
modelo de causalidade assumido por Skinner é, ao contrário, herdeiro da modelo de seleção pelas
consequências derivado da teoria da evolução de Charles Darwin. Isso significa aplicar ao
desenvolvimento humano uma análise funcional, não correlacional como a que tem marcado os
estudos sobre o fenômeno.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E PLANEJAMENTO DO ENSINO

Fátima Regina Pires de Assis

Fala 2: Partindo da concepção skinneriana de que a educação tem como objetivo o estabelecimento
de comportamentos que no futuro serão relevantes para o indivíduo e para a comunidade, dois
aspectos serão analisados: que comportamentos serão futuramente relevantes e como se
estabelecem tais comportamentos. Quanto ao primeiro aspecto, novos comportamentos podem
ocorrer mesmo sem serem ensinados, mas o planejamento das contingências pode facilitar
aprendizagem, acelerando ou mesmo propiciando a emergência de comportamentos que não
ocorreriam sem esse planejamento. Ensino é a organização das contingências, ou seja, a
manipulação das variáveis do ambiente (antecedentes e consequentes à resposta) que favoreça o
aprendizado do aluno. Nesse sentido, o papel do educador é planejar as contingências sob as quais o
educando aprende. Como decorrência de tal concepção cabe ao educador buscar as causas das
“falhas” na aprendizagem não em possíveis causas internas subjacentes ao aluno, mas na análise e
no planejamento das contingências de modo a respeitar o repertório do aluno, seu ritmo de
aprendizagem e sua história. Cabe também ao educador avaliar constantemente seu planejamento.
Quanto ao segundo aspecto, além da aprendizagem de comportamentos envolvidos nos currículos,
ou que poderíamos chamar de habilidades acadêmicas, outras habilidades, denominadas sociais ou
comportamento emocional, devem fazer parte dos objetivos de ensino por sua relevância para a
sobrevivência da cultura, além de trazer qualidade para a aprendizagem acadêmica. Déficits em
habilidades acadêmicas e sociais têm levado a rótulos diagnósticos associados a problemas de
aprendizagem ou de indisciplina.

O PROBLEMA DA INDISCIPLINA NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Maria de Lourdes Bara Zanotto

Fala 3: A terceira apresentação terá como objetivo colocar a questão da indisciplina no contexto
educacional à luz dos conceitos skinnerianos. Para isso, serão apresentadas as noções de autoridade
e de autoritarismo relacionando-as às noções de ensino como planejamento de contingências e ao
papel do educador no processo educacional. Duas posições serão defendidas. A primeira posição se
refere à defesa da qualidade da formação docente no planejamento e na condução de práticas de
ensino que possibilitem uma aprendizagem qualidade para todos os educandos. Esta prática será
aqui entendida como o exercício indispensável da autoridade docente. A segunda posição se refere à
defesa do planejamento de contingências de reforçamento positivo e da eliminação do controle
aversivo, que possibilitem um ambiente harmonioso e profícuo para todos os participantes do
processo educacional. Esta prática será aqui entendida como a superação do autoritarismo docente.
Conclui-se que o exercício da autoridade e a superação do autoritarismo são condições
indispensáveis para a prevenção de problemas de indisciplina.

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA

Ana Karina Amorim Checchia

Resumo geral: Tradicionalmente, as disciplinas de Psicologia ministradas na formação inicial de
professores pautam-se em conhecimentos proferidos no campo da Psicologia da Aprendizagem, do
Desenvolvimento ou da Personalidade. Este simpósio, cujos trabalhos fundamentam-se em uma
perspectiva crítica, visa propiciar um debate sobre contribuições da Psicologia Escolar para a
formação docente, por meio de disciplinas cujo foco de análise não se centre propriamente na
aprendizagem, desenvolvimento ou personalidade do indivíduo, mas na compreensão do processo
de escolarização em sua complexidade e das relações intersubjetivas que constituem a vida escolar.
No primeiro trabalho, apresenta-se uma proposta de organização da disciplina Psicologia da
Educação voltada para a compreensão crítica do processo de escolarização e das múltiplas
determinações implicadas na constituição de uma vida escolar bem sucedida. O segundo enfatiza a
necessidade de que disciplinas de Psicologia contribuam para uma formação crítica de professores
com base no deslocamento de seu eixo de análise da centralidade na aprendizagem do indivíduo
para uma reflexão sobre o cotidiano escolar e o processo de escolarização, que abranja discussões
sobre o funcionamento escolar e as relações que o constituem. E o terceiro atenta para a disciplina
Psicologia da Educação como expressão de discussões relativas à escolarização, proferidas no
campo da Psicologia escolar, que contribuam para o questionamento de preconceitos que
atravessam as relações escolares e do reducionismo de questões sociais ao âmbito individual, na
formação de professores.
Palavras-chave: formação de professores; ensino superior; perspectiva crítica

A DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO COMO EXPRESSÃO DE
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

Ana Karina Amorim Checchia

Fala 1: O modo como a Psicologia se insere, historicamente, na formação inicial de professores é
atravessado pelo psicologismo na Educação, compreendido como uma expressão do reducionismo
de questões sociais e educacionais ao âmbito individual. Diante da crítica a tal reducionismo,
enfatiza-se, neste trabalho, a relevância de se propiciar na formação docente, por meio da disciplina
Psicologia da Educação, a discussão de questões proferidas no campo da Psicologia Escolar que
expressam o deslocamento de seu foco de análise da centralidade no indivíduo para a reflexão sobre
o processo de escolarização, compreendido em sua complexidade, e as relações entre os sujeitos
históricos que constituem a vida diária escolar. Este trabalho é fruto de uma pesquisa embasada em
uma perspectiva crítica em Psicologia Escolar, que objetivou investigar contribuições deste campo

do conhecimento para a formação de professores, tendo a disciplina Psicologia da Educação como
expressão de discussões relativas ao processo de escolarização, proferidas na Psicologia Escolar.
Para tanto, foram realizadas observações a duas disciplinas de Psicologia da Educação, ministradas
em cursos de Pedagogia e demais Licenciaturas em uma universidade pública no Estado de São
Paulo, bem como entrevistas com coordenadores, docentes e estudantes destes cursos. A análise do
material obtido na pesquisa de campo possibilitou a compreensão de que esta disciplina pode
consistir em importante aliada na luta pela humanização das relações escolares e pela educação
pública de qualidade, tendo como alicerce discussões no campo da Psicologia Escolar voltadas para
a explicitação do caráter ideológico de teorizações psicológicas naturalizantes e a problematização
de preconceitos cientificamente legitimados que atravessam as relações escolares, bem como do
reducionismo de questões socialmente constituídas ao âmbito individual, propiciando com que estes
professores busquem com isso não compactuar.
Palavras-chave: formação de professores; ensino superior; psicologia escolar

O ENSINO DE PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA PROPOSTA

Lygia de Sousa Viegas

Fala 2: Esse trabalho tem por objetivo discutir o papel das disciplinas de psicologia na formação de
professores (pedagogia e licenciaturas), por meio do relato de experiência. A partir de críticas à
psicologização da educação, que historicamente contribuiu para deslocar o olhar voltado para o
fracasso escolar para questões individuais, desconsiderando as múltiplas determinações do
fenômeno, a autora apresenta uma proposta de organização dessa disciplina que supere o olhar
psicologizante na direção de uma compreensão crítica do processo de escolarização, o que envolve
considerar questões históricas, políticas, econômicas, sociais, institucionais, pedagógicas e
relacionais no seio do debate. Nessa perspectiva, acentua-se o papel político da psicologia e da
educação, potencializando uma leitura densa e complexa das múltiplas determinações que
atravessam a construção da vida escolar bem sucedida. Espera-se, com essa apresentação, contribuir
com o debate em torno do papel da psicologia na formação de professores, em uma perspectiva que
caminhe na direção de fortalecer a escola pública, laica, de qualidade e socialmente referenciada
para todos e todas.
Palavras-chave: formação de professores; psicologia da educação; escola pública

COTIDIANO ESCOLAR E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA

Marli Lucia Tonatto Zibetti

Fala 3: As pesquisas sobre o cotidiano escolar que têm sido desenvolvidas nos últimos 30 anos, a
partir de uma perspectiva crítica de educação e de psicologia, permitiram demonstrar a
complexidade das questões que permeiam a vida diária escolar as quais produzem formas de
funcionamento que muitas vezes conduzem à exclusão de crianças e adolescentes dos processos de
aprendizagem, mesmo quando permanecem no interior das instituições. O conhecimento acumulado
nestas pesquisas tem contribuído para a produção de novas formas de atuação da psicologia no
enfrentamento e atendimento à queixa escolar, porém pouco tem impactado a formação dos
professores. O presente trabalho defende a necessidade de tomar o processo de escolarização como
foco de análise na formação, deslocando-se o eixo da abordagem na aprendizagem individual dos
estudantes, para a escola, seu funcionamento e o conjunto de relações que se constroem nesse
processo. Para isso são problematizados episódios de investigação e formação que permitem
discutir diferentes possibilidades na formação, a partir da análise de situações concretas de
escolarização. Fundamenta-se nas contribuições de Azanha (1994) e a afirmação de que a qualidade
do trabalho docente está vinculada à especificidade da instituição de ensino; Souza (2002) quando
defende que para melhorar a qualidade da educação deve-se colocar a vida cotidiana da escola
como objeto de conhecimento, em lugar de lidar individualmente com os professores e Mercado
(2002) com a concepção de saberes docentes como processo de construção histórica.
Palavras-chave: formação de professores; cotidiano escolar; psicologia

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA A FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES

Vera Lucia Trevisan de Souza

Resumo geral: A proposta desta mesa é apresentar subsídios às discussões sobre a formação de
professores, seja nos espaços de formação continuada com professores já em exercício, ou com
futuros professores nos cursos de licenciatura. São sujeitos destas pesquisas alunos de licenciatura
de cursos do interior de Minas Gerais e professores de escolas púbicas do interior de São Paulo. O
que une estas pesquisas é a sua busca por investigar práticas favorecedoras do trabalho docente
aoprovocar processos que resultem na reconfiguração de sentidos sobre a docência. Ambas as ações
são voltadas para a promoção da ampliação da consciência e desenvolvimento humano e este
movimento é fundante para o aprimoramento das relações de ensino-aprendizagem. O primeiro
trabalho, intitulado “A arte como aporte às pesquisas e intervenções do psicólogo escolar na
formação continuada de professores da rede pública”,tem por objetivo apresentar pesquisas do
grupo PROSPED (Processos de Constituição do Sujeito em Práticas Educativas – PUCCAMP) que
se utilizam da arte como materialidade mediadora na promoção da tomada de consciência de
professores de escolas públicas em espaços de formação continuada. O segundo trabalho, “O dançar
como mediação dos processos de reflexão e mudança de professores de escola pública”, apresenta
os resultados de uma pesquisa-intervenção que objetivou investigar o uso da dança como
materialidade promotora do processo de desenvolvimento e mudança de professores de duas escolas
públicas de Ensino Fundamental, sobre suas condições materiais de seu trabalho. Por fim, o último
trabalho intitulado “Formação e Humanização Docente: reflexões sobre o modelo formativo
ofertado pelo PIBID”, parte de um projeto conjunto do Ministério da Educação e da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem como uma de suas finalidades
fomentar a iniciação à docência e melhor qualificá-la. De acordo com a perspectiva teórica e
metodológica por nós adotada,a Psicologia Histórico-Cultural, os processos favorecedores de
condições de reflexão e crítica, seja por meio de discussões dialogicamente mediadas, seja pelo uso
da arte como forma de promover expressão afetiva dos sujeitos, resultam na configuração de novos
sentidos e significados sobre a prática docente e seu contexto. Os resultados das pesquisas revelam
que, professores e alunos dos cursos de licenciatura, quando convidados a narrarem suas vivências,
passam a narrarem a si mesmos, o que lhes permite configurar novos significados e sentidos sobre
os fenômenos atrelados ao ser professor possibilitando novas construções propiciadoras de práticas
mais eficazes.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; psicologia escolar; formação de professores;
mediação; desenvolvimento humano.

A ARTE COMO APORTE ÀS PESQUISAS E INTERVENÇÕES DO PSICÓLOGO
ESCOLAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA.

Vera Lucia Trevisan de Souza

Fala 1: Esta apresentação abrange intervenções e pesquisas que se utilizam da arte como
materialidade mediadora na promoção da tomada de consciência de professores de escolas públicas
em espaços de formaçãocontinuada. Assume-se como aporte teórico-metodológico os pressupostos
da Psicologia Histórico-Cultural, dando especial atenção ao papel desempenhado pela arte.
Objetivamos reunir e discutir conceitos-chave desta teoria, principalmente de L. V. Vigotski, seu
principal interlocutor, com o intuito de apresentar suas possibilidades de interpretação e aplicação
do psicólogo escolar na formação continuada de professores da rede municipal e estadual de São
Paulo. A complexidade desta base teórica demanda inúmeras investigações devido ao caráter
dialético e complexo de suas postulações, porém, pesquisas desenvolvidas pelo nosso grupo de
pesquisa PROSPED (Processos de Constituição do Sujeito em Práticas Educativas) em contexto
educacional demonstram a plausibilidade de utilização de materialidades artísticas como via de
acesso à subjetividade dos sujeitos. Propomos, a partir do conceito de vivência estética descrito por
Vigotski, apontar os processos em que se promovem o favorecimento da expressão afetiva dos
sujeitos resultando na configuração de novos sentidos e significados sobre a prática docente. Isto se
dáuma vez que a arte tem o potencial de colocar os sujeitos para refletirem sobre algo que está fora
das situações que vivenciam no cotidiano; o aspecto simbólico faz com que as obras de arte
funcionem como espelho que reflete sentimentos e pensamentos dos sujeitos. Este movimento se
faz necessário visto que pesquisas de nosso grupo e de outros autores apontam o predomínio de
dificuldades dentro da escola que ultrapassam a dimensão didático-pedagógica, pois se vinculam ao
âmbito interrelacional-afetivo. Os procedimentos de pesquisa para acessar e intervir em tal contexto
constam de atividades como: utilização de fotografias, obras de arte, poesias, contos, filmes, dança
e música. As informações são analisadas tomando-se como unidade os sentidos e significados
expressos pelos sujeitos por meio das falas transcorridas nos grupos de discussões conjuntamente
com as manifestações artísticas. Os resultados têm demonstrado que o contato com a arte promove
vivências que levam à configuração de novos sentidos e à ampliação da consciência dos sujeitos
professores o que tem afirmado a plausibilidade deste procedimento para a realização de pesquisas
no campo da psicologia. Apontamos que a Psicologia da Arte oferece contribuições a ações que
possam respaldar a prática do psicólogo em contextos de formação continuada favorecendo a
superação de situações conflituosas dentro das escolas pesquisadas. Endossamos o papel do
psicólogo como mediador deste processo para promover partilhas, mobilização e união que
alimentem os encontros de formação continuada em direção a promoção de bem-estar dentro de um
contexto sabidamente adoecido.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; arte; pesquisa-intervenção; formação continuada.

O DANÇAR COMO MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS DE REFLEXÃO E MUDANÇA DE
PROFESSORES DE ESCOLA PÚBLICA

Paula Costa de Andrada

Fala 2: Esta apresentação origina-se de uma pesquisa de doutorado que investigou possibilidades
de atuação do psicólogo dentro da escola, mais especificamente, na formação continuada (TDC, de

uma escola da rede municipal, e HTPC, de uma escola da rede estadual). O objetivo foi provocar
processos que resultassem na configuração de novos sentidos sobre a docência e na ampliação da
consciência dos professores da rede pública de ensino sobre sua condição de trabalho pela via da
arte e utilizando a dança como manifestação artística para atingir tal objetivo.Nosso método é o
Materialismo Dialético, que busca desvelar o movimento e as contradições constituintes do
fenômeno investigado e a expressão artística utilizada foi adança circular. Utilizamos a vivência
como unidade de estudo e as expressões afetivas como indicadores de vivência baseando-nos nas
reflexões de L.S. Vigotski.Os resultados revelam que os afetos negativos foram prevalentes na
vivência da docência com sentidos de sofrimento fortemente atrelados à profissão. Contudo,
dialeticamente, os professores também expressaram afetos positivos em relação a sua profissão,
sobretudo quando podiam vislumbrar resultados e reconhecimento de seu trabalho. Verificamos,
que a utilização da dança circular nos espaços de formação continuada como mediadora dos afetos
dos professores mostrou-se um meio de desenvolvimento dos sujeitos pesquisados e contribuiu para
o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. A dança com seu gestual, coreografia,
movimento e ritmo tocou a dimensão sensível dos professores, favorecendo reelaborações afetivas
de sua vivência dentro da escola pela possibilidade de atribuição de novos significados e sentidos à
sua prática, às suas condições de vida e trabalho. A relação corpo/arte/educação permitiu que o
sujeito entrasse em contato com os contextos vividos e confrontasse sua realidade social por meio
da facilitação de uma linguagem corporal que conferia significado aos afetos, pensamentos e
experiências. Este movimento abriu espaço para pequenas mudanças com a ampliação de uma visão
mais crítica e consciente da prática docente. Ações foram plantadas, esperando-se que possam
crescer como respostas futuras em forma de práticas mais efetivas na escola, porém, nos deparamos
com limites nesta pesquisa ao nos defrontarmos com uma questão a ser explorada: os encontros de
formação de professores, ao mesmo tempo em que são para seu aprimoramento, não são valorizados
como espaço de reflexão. Parecem funcionar como obrigação para cumprir determinações legaisou
como complemento da formação acadêmica. Problematizar essa questão é tarefa do psicólogo que
se encontra nas escolas, pois há um potencial pouco explorado destes momentos que podem e
devem ser utilizados para o desenvolvimento do professor de forma a ultrapassar o profissional e
cuidar da formação pessoal visto que o ambiente escolar provoca e emersão de inúmeros afetos em
seus integrantes. Divulgar tais dados para futuras transformações também é tarefa de nós
psicólogos, que estamos dentro da escola vendo o que está acontecendo.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; dança; pesquisa-intervenção; formação continuada.

FORMAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DOCENTE:REFLEXÕES SOBRE O MODELO
FORMATIVO OFERTADO PELO PIBID

Claudia Gomes

Fala 3: Sabe-se que atualmente, as políticas de formação docente são enfáticas no que concerne a
criação e manutenção de um espaço diferenciado para a formação de professores no âmbito da
universidade. Esta apresentação versa sobre um desses exemplos: o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), caracterizado como uma ação conjunta do Ministério da
Educação, por intermédio da Secretaria de Ensino Superior (SESU), e da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem como uma de suas finalidades
fomentar a iniciação à docência e melhor qualificá-la. Neste sentido, refletir sobre a formação e
educação escolar no contexto atual é imprescindível, tendo em vista as várias lutas pelas classes
dominadas para superar uma educação fragmentada, tecnicista e elitista. Entendemos que esta ação
está atrelada a propiciarmos condições de reflexão e crítica que, voltadas à construção de
conhecimentos teoricamente fundamentados, possibilitam a teorização das práticas pedagógicas e a
configuração de ações mediadoras. Com base nestes elementos este estudo lança como objetivo
analisar o processo de humanização de licenciandos vinculados ao Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência acerca de sua profissionalização. O estudo tem como base as proposições
do programa desenvolvido em uma Universidade Federal da Região Sul Mineira entre os anos de
2009 e 2013 e teve como participantes 16 licenciandos vinculados às áreas de Ciências Biológicas;
Ciências Sociais, Física, História, Letras/Português; Matemática, Pedagogia, Química, com idades
de 20 à 35 anos, e período de vinculação ao programa variando de 3 à 35 meses. Com vistas aos
objetivos da pesquisa e apoiada nos pressupostos teóricos da Psicologia Histórico Cultural foram
definidos como recursos para a construção da informação os “roteiros de complemento de frases”
de preenchimento individual e grupo focal com a participação de alunos das diferentes licenciaturas.
Tanto o roteiro de complemento de frases como as discussões realizadas em grupo versaram sobre
questões como: justificativas da escolha profissional; pontos positivos e negativos em participar do
programa; motivações para a participação; dificuldades e facilidades em participar das atividades
desenvolvidas. Com base nas análises das categorias conclui-se que o PIBID favorece um novo e
importante espaço para a formação docente inicial. A vivência no programa possibilita a
configuração de sentidos sobre docência, como por exemplo, a necessidade de um conhecimento
ampliado da realidade escolar e do sistema de ensino, a ação reflexiva constante, assim como o
processo contínuo de pensar e repensar a escolha da docência como profissão. No entanto, a
dicotomia teoria e prática, assim como a necessidade de espaços para a reflexão sobre a ação, e a
falta de clareza do processo formativo mediador, fragiliza o processo de formação docente em uma
perspectiva histórica e cultural que favoreça o desenvolvimento da autonomia dos
licenciandos/professores, e o distanciamento e contradições entre as necessidades, dos motivos e
das ações de formação e atuação docente.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; formação de professores; reflexão; sentidos da
docência.

CONTRIBUIÇÕES DO ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL PARA A FORMAÇÃO DE
EDUCADORES E PSICÓLOGOS

Laura Marisa Carnielo Calejon

Resumo geral: A psicologia enquanto ciência e particularmente,a Psicologia Educacional, tem
contribuído pouco para a organização de uma práxis promotora do desenvolvimento humano, dada
a diversidade de explicaçõescontidas sobre esse processo por teorias fundamentadas em diferentes
bases filosóficas, conceituais, metodológicas e epistemológicas. O Enfoque Histórico Cultural, em
seu processo de constituição, assinala a crise existente na psicologia desde o inicio do século XX e a
necessidade de superação da mesma por estaciência. Este Enfoque oferece umaexplicação sobre o
desenvolvimento humano, a partir da analise critica de teorias constituídas no final do século XIX e
inicio do século XX , capaz de abarcar a integralidade do processo, superando o ecletismo, a
fragmentação e o reducionismo que confundem psicólogos e educadores, limitando a organização
de uma ação promotora de saúde e desenvolvimento. O simpósio proposto objetiva demonstrar as
contribuições do Enfoque Histórico Cultural para a formação de psicólogos e educadores,
focalizando as categorias integradoras que explicam o desenvolvimento humano em suas bases
filosóficas e a contribuição para a educação, o valor deste enfoque como categoria fundante de uma
psicologia escolar crítica e o papel desta concepção na organização de ações de avaliação e
diagnostico no campo psicológico e educacional.

CATEGORIAS INTEGRADORAS QUE EXPLICAM O DESENVOLVIMENTO HUMANO
EM SUAS BASES FILOSÓFICAS E A CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO.

Guillermo Arias Beatón

Fala 1: El proposito de esta presentación es develar de forma sistematizada e integral, aquellas
categorias y explicaciones teóricas y metodológicas producidas por el Enfoque Histórico Cultural
que explicanla importância de laeducación para laformación y desarrollo de la subjetividade o
eldesarrollo psíquico humano. Destacar la importância de esta forma de pensar la psicologia para
lograr que la psicologia escolar y la pedagogia como ciências puedan realizar conlama yor calidad
posiblesu labor de educar y enseñar para que elsujeto aprenda y e se aprendizaje produz cael
desarrollo necessário. Destacar que em La preparación de los docentes o educadores, el domínio de
estos conocimientos son esenciales para una concepción sobre el ser humano, que señale que sua
prendizaje y su desarrollo, se constituyeen una necesidad essencial para llegar a lograr una
educación para todos y de calidad, que incluso, contribuya a garantizare La prendizaje, El desarrollo
y La compensación e naquellos escolares conalgún tipo de déficit biologico.

DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES PRESENTES
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Marilene Proença Rebello de Souza

Fala 2: O estudo acerca do desenvolvimento humano e da aprendizagem historicamente se situa nos
campos de estudo da Psicologia e da Pedagogia. No entanto na formação em Psicologia no Brasil, o
que constatamos é que durante décadas a discussão acerca destas temáticas aliadas ao estudo das
políticas públicas de educação se situou a margem do processo formativo. Propomos nesta mesa
discutirmos as contribuições a partir do enfoque histórico-cultural das pesquisas situadas no âmbito
da política educacional e da psicologia escolar. Necessitamos analisar mais amiúde a intersecção
entre Psicologia e Política e a sua responsabilidade na elaboração das políticas e nas orientações das
práticas psis e de professoras no interior dos espaços educacionais. Há mais de três décadas
pesquisas em Psicologia Escolar denunciam que a compreensão de um sujeito abstrato, a-histórico e
biologizado pouco ou quase nada contribuem para o desenvolvimento humano na sua integralidade,
todavia carecemos ainda de uma compreensão mais aprofundada e de orientações teórico
metodológicas que nos permitam compreender a gênese política e ideológica que sustenta as
diferentes concepções de desenvolvimento humano presente nas políticas e nas práticas dos
profissionais da psicologia que atuam no campo da educação. Por fim, propomos estudos
fundamentados na perspectiva histórico-cultural, que aliem a teoria e a prática, prioritariamente nos
estágios curriculares. Permitindo, assim, uma formação integral e humanista nos cursos de
psicologia.

A AVALIAÇÃOPSICOLÓGICA E EDUCACIONAL UM OLHAR A PARTIR DO
ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL

Laura Marisa Carnielo Calejon

Fala 3: Avaliação, diagnostico constituem se em temas polêmicos no campo da educação, da saúde
e da própria Psicologia, apesar do valor destas atividades na vida do sujeito. A polemica resulta da
diversidade nas bases teóricas e conceituais que sustentam a organização destas atividades. No
campo educacional é bastante conhecido o impacto estigmatizante e pernicioso de laudos
produzidos por psicólogos por solicitação de educadores e gestores. A comunicação discute a
possibilidade de compreender e organizar a avaliação a partir de categorias propostas pelo Enfoque
Histórico Cultural e da concepção de desenvolvimento sistematizada por esse enfoque, superando a
estigmatização e o reducionismo dos diagnósticos classificatórios. Discute se a organização de um
diagnostico explicativo a partir de categorias propostas pelo enfoque analisado.

CONTRIBUIÇÕES DO MARXISMO PARA A ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR

Beatriz de Paula Souza

Resumo geral: Psicólogos atuando em áreas diversas, como Saúde, Educação e Assistência Social,
têm sido muito frequentemente convocados a intervir em situações de queixa escolar. Construir e
refletir sobre respostas a tal demanda é tarefa primordial à profissão, uma vez que se tenha seu
compromisso social como parâmetro. No entanto, pesquisas indicam que a desconsideração de
aspectos institucionais, principalmente da vida cotidiana nas escolas, na produção das queixas
escolares, está presente na maioria das atuações dos psicólogos frente a este desafio. Este Simpósio
pretende apresentar brevemente a Orientação à Queixa Escolar – OQE, uma abordagem em
atendimentos psicológicos a crianças e adolescentes que passam por entraves e sofrimentos em sua
vida escolar que busca superar lacunas de tal natureza, estabelecendo pontes entre aspectos fulcrais
desta prática e elementos do marxismo que têm contribuído para os avanços conquistados. Assim,
conceitos desenvolvidos por Karl Marx e Karel Kosik, como a relação entre as categorias de
Singular-Particular-Universal e o conceito de Pseudoconcreticidade serão apresentadas, à luz da
prática apresentada. Por fim, uma pequena apresentação de um atendimento realizado nesta
abordagem ilustrará e trará maior clareza às reflexões feitas.
Palavras-chave: atendimento psicológico; queixa escolar; marxismo; psicologia escolar

ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR: CONSIDERANDO A DIMENSÃO SOCIAL DAS
DIFICULDADES NA ESCOLARIZAÇÃO

Beatriz de Paula Souza
Fala 1: Será apresentada a Orientação à Queixa Escolar – OQE, uma modalidade de atendimento
psicológico a crianças e jovens que enfrentam dificuldades em seu processo de escolarização,
desenvolvida no Instituto de Psicologia da USP. Apoia-se em um referencial de compreensão e
intervenção em queixas escolares, a partir de demandas individuais, que leva à radicalidade a
concepção do Homem como ser que se constitui como tal nas relações sociais, de modo singular.
Nesta abordagem, realiza-se o atendimento de todos os principais envolvidos na rede de relações
que produz, mantém ou aprofunda a queixa – comumente, criança/ adolescente, pais e escola. No
encontro das diferentes versões surgidas, a queixa é historicizada e problematizada. Assim, sentidos
emergem e novos olhares e fazeres são construídos. Consideram-se diversas dimensões da demanda
e suas mútuas determinações, do sofrimento individual aos atravessamentos institucionais/ sociais.
Pensar o cotidiano da sala de aula tem-se revelado fundamental, assim como o resgate da potência
de cada um dos implicados e de suas relações. Perguntas e instrumentos próprios têm sido
desenvolvidos. A medicalização da Educação, a que a OQE vem se contrapondo, merecerá um
destaque especial, dado seu notável crescimento recente no âmbito das abordagens às queixas
escolares.

Palavras-chave: atendimento psicológico; queixa escolar; psicologia escolar; medicalização

ARTICULAÇÕES ENTRE A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E A
ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR

Cárita Portilho de Lima

Fala 2: Apresentamos como objetivo dessa reflexão discutir a atuação do psicólogo frente à queixa
escolar tendo o método Materialista Histórico Dialético e a Psicologia Histórico-Cultural como
mediação para a compreensão da realidade. Entendemos que a concepção de homem e de mundo e
os pressupostos metodológicos da ciência psicológica, assumem um papel central no
encaminhamento de nossas análises, interpretações e intervenções junto a realidade. Portanto, no
trabalho de orientação à queixa escolar a explicitação de tais aspectos torna-se essencial para nos
alinharmos ao que temos defendido como uma atuação crítica diante das demandas escolares. Além
disso, defendemos que diferentes concepções metodológicas trazem diferentes compromissos éticopolíticos. Assim, apresentamos nessa discussão os motivos que nos levam a defender os referenciais
da Teoria Histórico-Cultural como profícuos para a atuação frente às queixas escolares. A
compreensão do fenômeno escolar a partir dessas perspectivas pressupõe uma posição ética e
política na organização de ações que criem possibilidades para a superação das condições alienantes
instituídas em nossa sociedade. Nossa linha de argumentação baseia-se em categorias centrais
dessas perspectivas teóricas como a dialética do singular-particular-universal na constituição da
subjetividade humana. Essa categoria incorporada a análise dos processos de escolarização
apresenta-se como possibilidade de superação da tão frequente compreensão individualizada dos
problemas escolares claramente pautadas em uma perspectiva liberal de homem. Diante disso, o
objetivo da atuação do psicólogo passa a ser o favorecimento da humanização do homem superando
a chamada relação “indivíduo-sociedade” em nome da concepção de que cada sujeito apropria-se
das objetivações do gênero humano pela mediação da sociedade e, essencialmente, da escola –
tendo em vista esse contexto de análise. A lógica dialética de compreensão da realidade, bem como
as categorias da contradição, movimento e totalidade também nos parecem centrais na intervenção
do psicólogo escolar a partir dessas perspectivas.
Palavras-chave: queixa escolar; atuação crítica; psicologia histórico-cultural

ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR E PSEUDOCONCRETICIDADE: UM RELATO DE
CASO

Eduardo Freitas Prates

Fala 3: Este trabalho pretende apresentar alguns pressupostos teóricos a partir da tradição marxista,
tendo em vista principalmente a contribuição do filósofo tcheco, Karel Kosik (1926-2003) e seu

conceito de Pseudoconcreticidade. Após uma breve exposição de um quadro teórico para análise
das mediações sociais que compõem a queixa escolar, pretende-se expor um caso de uma criança
em que, por meio dos pressupostos adotados foi possível romper com a aparência de aspectos
ideologicamente construídos seja pelo senso comum (bullying), seja por diagnósticos
cientificamente questionáveis (medicalização), elucidando aspectos da realidade reconstruídos a
partir da abordagem de Orientação à Queixa Escolar, tendo em vista o contexto social com outros
envolvidos na constituição dessa rede de relações. Objetiva-se apresentar uma atuação mais
profunda que tem como base elementos teóricos do marxismo, assim como explicitar o
compromisso ético-político do psicólogo como profissional e sua atuação na resposta às reais
demandas da população, contribuindo para transformações sociais efetivas.
Palavras-chave: atendimento psicológico; queixa escolar; pseudoconcreticidade; compromisso
ético-político.

CULTURAL CONSTRUCTION OF SCHOOL MENTAL HEALTH PROGRAMMING:
ILLUSTRATIONS FROM THE FIELD
Bonnie K. Nastasi
Prerna Arora
Stephen Leff

Development of evidence-based psychological interventions (EBIs) to meet the needs of a diverse,
global school-based populations has been impeded by the translation of theories and research
findings across populations and settings without due consideration of cultural and contextual factors
(Ingraham & Oka, 2006; Sue 1999; USDHHS, 1999, 2001). With this in mind, this symposium will
address several questions: Why is the cultural construction of school mental health programming
necessary? What is the process by which school psychologists can support the development or
translation of school mental health programming to best suit the needs of diverse populations of
youth? What are the outcomes of the cultural construction of school mental health programming on
youth and families? The four papers in this session address these questions drawing on the
presenters’ research experiences as well as related research literature. In the first paper, the rationale
for the delivery of school-based mental health programming, as well as the need to both assess and
address culture when developing and delivering school based mental health programming, will be
highlighted. Additionally, methods, namely partnership based approaches, for attending to cultural
needs and context in the development of school based mental health programming will be
presented. One method, the Participatory Culture-Specific Intervention Model (PCSIM; Nastasi,
Moore, &Varjas, 2004) to develop school-based programs will be highlighted. Next, three
examples, in which the development of school-based programming for minimally researched and/or
underserved populations in New Orleans and Atlanta in the United States of America, and three
provinces in the country of Sri Lanka, will be offered. Eachpresentation will conclude with a
discussion of the implications for future research in evidence-based practice in international school
mental health. Finally, the session will conclude with facilitated interaction between audience and
speakers.

CULTURAL CONSTRUCTION OF SCHOOL MENTAL HEALTH PROGRAMMING: A
RATIONALE

Prerna Arora
Bonnie K. Nastasi
Kristen Varjas
Catherine Perkins
Laura Cornell
EmiliyaAdelson
John Hitchcock

Paper 1: The existence of disparities in health, including unequal access to mental health care,

underscores the need to address children’s mental health in diverse contexts (Kelleher et al., 2000).
Schools have been identified as prime locations for the delivery of mental health services for this
population (Atkins et al., 2003; Hoagwood et al., 2007). Despite this potential, there is inconsistent
application of evidence-based interventions (EBIs) in these settings (Kratochwill et al., 2009).
Numerous barriers, reflective of the EBIs themselves (e.g., needs related to training of providers
and fidelity of implementation) and the practice setting (e.g., inadequate funding and personnel,
academic performance demands, discrepancy between educational and mental health goals), have
been identified (Han & Weiss, 2005; Fixsen et al., 2005; Weist&Paternite, 2006). EBIsspecifically,
as traditionally developed and evaluated, have been criticized for their lack of generalizability to
culturally diverse populations (Bernal, Bonilla, &Bellido, 1995; Bernal &Scharró-del-Río, 2001;
Fantuzzo& Mohr, 2000; Sue, 1999). However, many questions remain regarding the development
of EBIs that are sensitive to local culture and context for use in schools. The purpose of this paper is
to highlight partnership-based approaches to intervention research, and discuss their potential
benefit in developing and evaluating culturally constructed mental health programming in
international school-based contexts. After a brief review of conventional approaches to establishing
EBIs, we address the limitations of traditional models to the development of school-based mental
health programming. Wedescribe partnership-based models for program development, their benefit
in overcoming barriers to implementation of EBIs in schools, and outcomes impacted by their use in
the development of school-based mental health programming.

CULTURAL CONSTRUCTION OF COMPREHENSIVE SCHOOL-BASED MENTAL
HEALTH: ILLUSTRATION FROM NEW ORLEANS

Laura Cornell
EmiliyaAdelson
Paper 2: While proposed delivery models for school-based mental health exist, there are no current
empirical examples of practice that fully integrate mental health with the culture of the specific
school. The present paper combines two models, the Participatory Culture-Specific Intervention
Model (PCSIM, Nastasi, 2004) and the Public Health Model (Hess et al, 2012) used to build
sustainable community-based mental health services in three New Orleans schools. While the
examples differ in initial approaches as to the order of the PCSIM phases, they share the
commonalities of using school-specific data and participatory decision-making for investment,
program design, and sustainability. All of the example schools are open-enrollment (non-selective)
charter schools located in an urban southern area with between 400 and 500 students in
kindergarten through the primary grades. Over 90% of students in each school are African
American, and over 90% receive free and reduced lunch, a national proxy for poverty status. The
demographics of the schools are similar, but because these models of practice are adaptable to the
needs and culture of the schools involved, the examples are still applicable to schools with differing
levels of socioeconomic status (SES), race, ethnicity, and geographic area. School psychology
doctoral students initiated the process in each school and were the primary facilitators in all three
cases. This highlights the important role of the school psychologist in both informing and investing
schools in school-based mental health. These examples provide potential for school psychologists to

follow in building sustainable integrated programming into the daily functioning of their specific
schools. Further studies on long-term implementation are needed to guide consultation effectiveness
and measure success over time.

CULTURAL CONSTRUCTION OF BULLYING PREVENTION AND INTERVENTION:
UNIVERSITY AND SCHOOL DISTRICT PARTNERSHIP
Kris Varjas
Joel Meyers
Catherine Perkins

Paper 3: The researchers will present a body of work investigating bullying prevention and
intervention efforts utilizing the Participatory Culture-Specific Intervention Model (PCSIM;
Nastasi, Moore &Varjas, 2004) in an urban school district in the southeast. This university and
school district partnership has been in existence since 2003. The presenters will discuss the process
of the Research phases of PCSIM (Phases 1-6) including an overview of research on bullying and
programs developed to reduce bullying followed by the steps taken by stakeholders to understand
this phenomenon in the culture (e.g., urban, southeast, socioeconomic considerations, race/ethnicity
of students and teachers) and context (schools and communities) where we were working. The
researchers will then present the Intervention phases of PSCISM (Phases 7-9) to highlight the
development, implementation and evaluation of prevention and intervention efforts working with
victims, perpetrators and bystanders. Finally, we will discuss ways in which university and school
partners have focused on capacity building and the translation of these efforts.

MIXED METHODS RESEARCH TO FACILITATE CULTURAL CONSTRUCTION:
ILLUSTRATION FROM SRI LANKA

Bonnie Nastasi
John Hitchcock
Paper 4: One of the major challenges in cultural construction of interventions is related to decisions
about research methodology that can address questions about how to achieve cultural specificity,
how to engage in program adaptation to fit local culture and context, how to evaluate both process
and outcomes, and how to engage key stakeholders as partners in this process. These questions are
consistent with those related to implementation science and translation of evidence-based
interventions to applied settings. In this presentation, we discuss the use of mixed methods research
(MMR) to facilitate cultural construction, implementation, adaptation, and evaluation of schoolbased programs (Nastasi& Hitchcock, 2015). We illustrate the process based on our efforts in Sri
Lanka to develop culture-specific mental health programs for schools. The work in Sri
Lankaspanned 20 years of research and development across three provinces (Central, Southern,
Western). This work resulted in development of mental health programming and assessment
instruments relevant to the cultural and contextual experiences and needs of children and
adolescents in the general population and those affected by the 2014 tsunami.

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: UMA
REINTERPRETAÇÃO HISTÓRICA

Mitsuko Aparecida Makino Antunes

Resumo geral: Considerando que a educação de pessoas com deficiência é tema recorrente nas
áreas da educação e da psicologia desde o início do século XX, pretende-se analisar criticamente as
interpretações dadas às relações entre essas áreas, reproduzidas em pesquisas recentes sobre
educação inclusiva, caracterizadas pela crítica à educação especial, às escolas e classes especiais.
As referências ao passado são comumente baseadas em um número restrito de autores que, em
geral, partindo de fontes secundárias, elaboram suas críticas desconsiderando a realidade e o tempo
histórico. Essas experiências são interpretadas como espaços de exclusão e segregação, embora
tenham sido originalmente criadas como espaços para crianças até então alijadas desse direito.
Borges apresenta sua pesquisa, na qual conclui que a atuação de Antipoff na Sociedade Pestalozzi
de Minas Gerais pode ser considerada precursora do que se denomina Educação Inclusiva. A
pesquisa de Lourenço trata da fundamentação teórica que subsidiou as propostas de Antipoff,
analisando os autores: Descouedres, Claparède, Binet, Montessori, Decroly e Lazurski, entre
outros.A pesquisa a ser apresentada por Assis teve como objetivo investigar a divulgação de saberes
sobre a criança considerada “anormal”pela cultura impressa de Minas Gerais na década de 1930,
tendo como fonte a Revista do Ensino (1925-1940), periódico publicado como meio para a
formação de professores e de técnicos educacionais; percebeu-se, nesses artigos, uma crítica ao
termo “retardado” e um alerta aos professores para não se apressarem na consideração da
“anormalidade” de seus alunos antes de refletir sobre as questões envolvidas na relação ensinoaprendizagem. Conclui-se pela necessidade de se considerar os resultados de pesquisas de base
documental primária como alternativa às interpretações históricas genéricas que têm sido usadas por
pesquisadores atuais da área, pois existiram experiências que precederam os pressupostos da
Educação Inclusiva e iniciativas que prepararam o terreno para que o movimento da inclusão
pudesse se consolidar. O conhecimento e o reconhecimento do processo histórico é condição para a
construção de uma educação efetivamente inclusiva, pois possibilita uma fundamentação sólida
para o estabelecimento de mediações entre teoria e prática, isto é, uma práxis transformadora.

A CRIANÇA CONSIDERADA ANORMAL: DIVULGAÇÃO DE SABERES
PSICOLÓGICOS PELA CULTURA IMPRESSA (1930-1940)

Raquel Martins de Assis

Fala 1: A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo investigar a divulgação de saberes sobre a
criança considerada anormalpela cultura impressa de Minas Gerais na década de 1930. Utilizamos
como fonte a Revista do Ensino (1925 – 1940), periódico publicado pelo Governo mineiro como
estratégia para formação de professores e de técnicos educacionais no âmbito da reforma
educacional de 1927. O periódico era responsável por divulgar os princípios da Escola Nova que

deveriam dar subsídios para as práticas educacionais realizadas nas escolas. A revista publicava
traduções de livros, pesquisas científicas de diversos grupos da época, escritos de educadores e
intelectuais brasileiros e estrangeiros e relatos de experiências enviados por professores do estado.
Trata-se de uma pesquisa em História da Psicologia da Educação no Brasil que dialoga com os
campos da Educação Especial e Educação Inclusiva. Partimos do pressuposto que os periódicos e
jornais expressam aspectos da visão de educadores e psicólogos sobre suas maneiras de representar
a infância em suas relações com a educação especial no Brasil, evidenciando apropriações de
saberes de diversas naturezas sobre a criança considerada anormal. Na primeira metade do século
XX, a anormalidade era um grande conceito que compreendia um amplo espectro de fenômenos:
deficiências físicas e sensoriais; idiotas, retardados ou imbecis, segundo a classificação do período;
atrasados ou aqueles que apresentavam dificuldades de aprendizagem; a criança difícil ou de mau
comportamento, órfãos, abandonados, entre outros. Em um primeiro levantamento realizado na
Revista do Ensino, encontramos dezessete artigos cujo objeto é a discussão sobre crianças que, em
regra, reagem, perante as solicitações do exterior, de forma diversa daquilo que mais comumente se
observa na maioria daquelas em situações idênticas de vida. Nesses artigos as nomeações
encontradas são retardados, anormais eexcepcionais para designar os alunos que aprendem
lentamente ou que possuem dificuldades na aquisição da escrita e da leitura. Também encontramos
a criança problema ou difícil, cujo comportamento podia ser considerado antissocial. E finalmente,
os supernormais, ou seja, aqueles que possuíam altos escores nos testes de inteligência. De forma
geral, esses textos utilizam referenciais advindos de teorias provenientes dos Estados Unidos e da
Suíça, mais especificamente da Psicologia Ativa de Genebra. Destaca-se a tradução do livro A
educação das crianças retardadas de Alice Descoeudres, feita por Helena Antipoff e publicada em
partes nos números da revista de 1933. Descouedres é uma das autoras mais utilizadas como
fundamento das práticas pedagógicas realizadas em salas especiais existentes nas escolas, como
demonstra um relato de experiência publicado por uma professora. Como resultado geral,
percebemos que os artigos da Revista do Ensino tecem críticas à consideração das crianças como
anormais, preferindo o uso dos termos retardados e excepcionais. Nessa crítica, é feito um alerta aos
professores para não se apressarem na consideração da anormalidade de seus alunos antes de refletir
sobre as questões envolvidas na relação ensino/aprendizagem. Sendo que a Revista do Ensino era
um periódico oficial que circulava pelas escolas de todo o estado, é possível afirmar que saberes
sobre crianças retardadas ou difíceis foram amplamente divulgados nessa época.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DAS PROPOSTAS DE HELENA ANTIPOFF PARA A
EDUCAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS (1930-1974)

Erika Lourenço

Fala 2: A educadora e psicóloga russa Helena Antipoff (1892-1974) exerceu inegável influência
sobre a história da psicologia e da educação no Brasil. Ao longo de sua vida no Brasil abriu várias
frentes de trabalho e investigação, integrando estas duas áreas em prol do que hoje poderíamos
considerar um projeto de educação inclusiva. Defendeu os direitos das crianças trabalhadoras,
investiu na educação da criança excepcional e atuou na formação de professores para o exercício da
educação no meio rural. Dando continuidade a uma série de investigações que têm sido
desenvolvidas sobre as aplicações da psicologia na educação do excepcional empreendidas por

Antipoff, o trabalho aqui apresentado teve como objetivos identificar e esclarecer a fundamentação
teórica que subsidiou as propostas da autora neste sentido no período entre 1930 e 1974. O
levantamento de dados foi realizado na “Coletânea das obras escritas de Helena Antipoff”, que
reúne grande parte dos artigos publicados por Antipoff ao longo de sua vida. A partir de uma leitura
aprofundada da Coletânea, foi feito o levantamento dos autores citados, bem como dos elementos
de suas obras que foram destacados por Antipoff. Uma análise dos textos antipoffianos acerca da
educação do excepcional revelou que suas propostas se fundamentaram em autores europeus como
Alice Descouedres, EdouardClarparède, Alfred Binet, Maria Montessori, OvideDecroly e
Alexander Lazurski, dentre outros. Como exemplo dos resultados encontrados, pode-se mencionar
que Antipoff, de Descouedres, adotou as ideias de realização de um exame médico (clínico),
pedagógico e psicológico da criança excepcional, a ênfase na atividade da criança excepcional
como ponto de partida para a sua educação e a ideia de organização e de modo de funcionamento
das classes especiais; de Binet, tomou a classificação das crianças atrasadas; de Montessori, trouxe
a valorização das atividades livres e espontâneas das crianças; e de Lazurski, adaptou o método da
experimentação natural, que substituía a aplicação de testes para a avaliação da personalidade e da
inteligência da criança, permitindo a sondagem de suas características a partir da observação de seu
desempenho em atividades cotidianas. Destes autores, Descouedres é a mais citada por Antipoff e
aquela cujas ideias parecem ter mais influenciado as concepções que desenvolveu para a educação
da criança excepcional. No entanto, observou-se que Helena Antipoff fez mais do que aplicar
teorias desenvolvidas no contexto da psicologia da educação europeia para avaliar e educar as
crianças excepcionais brasileiras. A autora promoveu também a adaptação dessas teorias, de modo a
melhor atender às demandas de avaliação, atendimento e educação das crianças excepcionais que
identificou no Brasil, o que conferiu um caráter único e inovador às suas propostas.Concluindo,
pode-se dizer que a investigação dos autores e teorias psicológicas que fundamentaram a atuação de
Helena Antipoff junto à criança excepcional no Brasil, revelou que no processo de circulação do
conhecimento científico, há a apropriação de ideias produzidas por diferentes autores e que esta
apropriação se dá de forma criativa, resultando em formulações que em certa medida se diferenciam
daquelas que a originaram.

A SOCIEDADE PESTALOZZI DE MINAS GERAIS E AS CRIANÇAS ANORMAIS DO
INÍCIO DO SÉCULO 20: A INFLUÊNCIA DO INSTITUTO JEAN-JACQUES ROUSSEAU
NO CONSULTÓRIO MÉDICO-PEDAGÓGICO

Adriana Araújo Pereira Borges

Fala 3: A Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais (SPMG) foi criada em 1932, a partir da
mobilização de influentes personagens mineiros da época. Uniram-se em torno desse ideal,
engenheiros, advogados, profissionais liberais, mas principalmente, médicos e pedagogos. A
profissão de psicólogo ainda não havia sido regulamentada, mas as pedagogas formadas pela Escola
de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, praticavam a psicologia. Nesse contexto,
destacou-se o papel exercido por Helena Antipoff, psicóloga russa. Formada na Europa, no Instituto
Jean-Jacques Rousseau (IJJR), foi assistente de ÉdouardClaparède. O consultório médico
pedagógico foi uma das primeiras iniciativas da Sociedade. A partir do periódico Infância
Excepcional publicado nos boletins da Secretaria da Educação e Saúde Pública do governo de

Minas Gerais (os boletins de número 12, 16 e 20, respectivamente dos anos 1933, 1934 e 1937) foi
analisada a atuação do Consultório Médico Pedagógico da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais.
Foram também analisados prontuários do consultório, da mesma época. Buscou-se verificar como
as práticas médicas e pedagógicas se mesclaram contribuindo para a construção de um modelo de
atenção às crianças. A hipótese é que a atuação de médicos e educadores nesse consultório, serviço
pioneiro em Minas Gerais no atendimento às crianças consideradas “anormaes”, foi fortemente
influenciado pelo modelo genebrino. Ao mesmo tempo, foi necessária uma adaptação das práticas
ao local. Nesse sentido, a atuação de Helena Antipoff foi importante. Ao mesmo tempo em que
trazia na bagagem grande conhecimento e experiências relevantes na condução de casos, foi
sensível à realidade do ambiente. A influência do Instituto Jean-Jacques Rousseau pode ser
detectada no modelo de atendimento prestado no consultório mineiro, onde a equipe
multidisciplinar se reunia para decidir conjuntamente a condução dos casos. A concepção
democrática de educação, um dos pilares do IJJR, também pode ser percebida na prática do
consultório. O tratamento das crianças anormais deveria, necessariamente, passar pelo suporte
educativo considerado necessário e fundamental nas escolas. Nesse sentido, a influência de Alice
Descoeudres, principalmente no que concerne à educação dos sentidos, deve ser destacada. Ao
mesmo tempo, Helena Antipoff teve que adequar-se a uma realidade local. O excesso de nomes
para referir-se aos anormais, e a própria palavra “anormal”, não condizia com as práticas que ela
pretendia consolidar. Propõe então o termo “excepcional”. Para além de uma mudança semântica, a
mudança do termo apontava para os recursos necessários ao desenvolvimento da criança e não para
o seu déficit. O consultório médico-pedagógico da Sociedade Pestalozzi tornou-se assim, um dos
exemplos mais consistentes de uma prática que pretendeu acolher, tratar e educar crianças que até
aquele momento, eram consideradas ineducáveis.

DA EDUCAÇÃO INFANTIL À FORMAÇÃO PROFISSIONAL: PARADOXOS DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Mitsuko Aparecida Makino Antunes

Resumo geral: Muitas são as perspectivas a partir das quais é possível analisar a Educação
Brasileira, seja do ponto de vista de suas práticas, seja do ponto de vista das políticas públicas
adotadas, e em especial das relações que se estabelecem entre esses dois polos. A palavra “polo” é
aqui utilizada por se considerar que ela representa a qualidade da relação que se estabelece entre
essas duas instâncias. Para dar conta do entendimento dessa polaridade e de suas consequências é
necessário que se investigue a educação brasileira a partir de diferentes perspectivas: histórica,
social, cultural, política e psicológica, entre outras. Tomando como base o referencial teóricometodológico do Materialismo Histórico-dialético, elegemos como categoria fundamental para
análise a “contradição”. Sob essa categoria, pretende-se analisar não apenas a polaridade
anteriormente citada, mas também as contradições inerentes à Educação Infantil: de acolhimento
aos filhos das mulheres trabalhadoras, sob o emblema do higienismo, à educação privada, seletiva e
classista; seu caráter propedêutico; o nivelamento das diferenças, que trata como homogêneas a
realidade das escolas urbana, rural e ribeirinha. Ainda na perspectiva da contradição, pretende-se
trazer ao debate a Educação Profissional que, no outro polo do atendimento educacional às classes
trabalhadoras e aparentemente desvinculada dos caminhos da Educação Infantil, traz em seu bojo
contradições análogas a esta. Em última análise, é possível afirmar que, embora pareça paradoxal, a
análise conjunta desses dois segmentos tão distintos da educação revela uma mesma contradição: o
discurso de uma educação democrática e equalizadora e a manutenção de um sistema desigual e
classista.

A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: DE PLATÃO A VIGOTSKY

Georgina Terezinha Brito de Vasconcelos

Fala 1: O estudo tem por objetivo analisar a trajetória da Educação Infantil. Enfatiza as concepções
de infância, da Antiguidade até a Modernidade, fundamentada nas contribuições históricas da
Filosofia. Ao longo de vários séculos a criança foi, em geral, considerada como um ser que não era
dotado de pensamento, de opinião própria, sem necessidades e vontades. A criança era vista como
um ser sem lugar. Entretanto, Sócrates sugere uma educação para a criança; Platão, na obra “A
República”, reporta-se à criança como um futuro guardião da polis; Santo Agostinho entende a
criança como um ser cuja natureza é corrompida, tendo a educação o papel de discipliná-la. As
transformações pelas quais a sociedade foi passando ajudaram a rever ou retomar algumas dessas
concepções. Rousseau contribui com um novo olhar sobre a infância e a educação; sua obra
“Emílio” contribuiu para uma melhor compreensão da infância na Modernidade; afirmava ele que
Emilio deveria crescer em meio à natureza, sem contato com a civilização para não se corromper.
Pestalozzi, Froebel e Freinet contribuíram para que surgisse um novo entendimento sobre a

infância. Estes passam a visualizar a criança como um ser social, ativo e criativo. Todavia, com
Vigotsky há uma revolução na concepção de criança, baseada nos pressupostos teóricometodológicos do Materialismo Histórico-dialético. Parte da crítica à Psicologia até então
produzida, e propõe que a criança seja considerado como sujeito constituído histórica, cultural e
socialmente. Diante das contribuições acerca da criança e da infância, pretende-se analisar e
discutir, a partir das diferentes concepções de criança e de infância, as implicações para a prática
educativa na Educação Infantil, tendo como base empírica a população ribeirinha da Amazônia.

POLÍTICAS PARA A INFÂNCIA E A AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Simone de Oliveira Andrade Silva

Fala 2: A educação infantil brasileira passou a ser considerada como primeira etapa da educação
básica somente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/1996. No entanto, as
reivindicações por maior espaço de discussão na elaboração das políticas públicas e a garantia de
uma educação de qualidade são questões anteriores à promulgação dessa lei. Apesar disso, só em
1998 o Ministério da Educação elaborou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
– RCNEI, com o objetivo de orientar as escolas e professores na construção de seus projetos
pedagógicos. Após mais de dez anos de sua divulgação, este trabalho teve o objetivo de identificar
se as diretrizes do documento servem como orientações para a prática docente. Para isto, foi
escolhido o eixo de trabalho de matemática. Para coleta de informações, contou-se com pesquisa
documental do RCNEI e foram realizadas entrevistas com professores e coordenadores pedagógicos
de escolas municipais de educação infantil de São Paulo. Para a análise, tomou-se como referência a
teoria-metodológica do Ciclo de Políticas, de Stephen J. Ball, que pressupõe que uma política
educacional está sempre em movimento e só é possível entendê-la analisando-se seus contextos.
Neste estudo, foram analisados os contextos: de produção de texto e da prática. Os resultados
revelaram um documento que sofreu influências nacionais e internacionais, o que contribuiu para
um texto confuso e de difícil interpretação. E, ainda, identificou-se que os profissionais mantiveram
sua forma tradicional de ensino oferecida às outras etapas de educação. Concluiu-se que o
documento não pareceu orientar as práticas de ensino do professor.

O ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTE NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO
XX

Carolina Pereira Nunes

Fala 3: O Ensino Técnico-Profissionalizante, desde o início da sua sistematização no Brasil,
mostrou-se contraditório, pois ao mesmo tempo em que contribuía para a diminuição do fosso entre
escolarizados e não escolarizados, reforçava a divisão de classes através do oferecimento de duas
formações distintas: uma para a “elite” e outra para o “povo”. O objetivo deste trabalho é
demonstrar como essa contradição se mostrou concretamente, dando origem a um embate de forças

presente na legislação da época. Transformações no plano econômico criaram condições para a
modificação do horizonte cultural e o nível de aspiração da sociedade brasileira na primeira metade
do século XX. Na verdade, o que de fato ocorreu foi uma mudança, ou melhor, a passagem de um
modelo (agrário, rural) para outro (industrial e urbano), o que originou novas exigências no campo
educativo, originando o surgimento do Ensino Técnico-Profissionalizante oficial. Com base em
Romanelli (2014) e Ribeiro (2011) verificamos como as mudanças ocorridas na economia
influenciaram sobremaneira o advento dessa modalidade de ensino, bem como os embates ocorridos
no decorrer do processo da sua organização legal, presentes primeiro na Reforma Francisco Campos
e, posteriormente, na Reforma Capanema. Através de minuciosa revisão de literatura se percebe que
os governos então vigentes perderam a oportunidade de implementar medidas mais significativas e
de valorizar o ensino técnico e científico como forma de melhor preparar a população para as
demandas do mundo do trabalho industrializado. Ao contrário, o Ensino Técnico-Profissionalizante
serviu para reforçar o status quo social e educacional, em vez de servir como instrumento para a sua
superação.

DA INFÂNCIA AO ENVELHECIMENTO: PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO EM
PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL

Celia Vectore

Resumo geral: Considerando os saberes privilegiados necessários para a formação do psicólogo
escolar e educacional, em especial, a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem é possível
vislumbrar uma série de possibilidades de atuação desse profissional, indo além dos tradicionais
muros escolares. Assim, este simpósio objetiva a apresentação de perspectivas de atuação em
diferentes contextos infantis, notadamente em instituições de acolhimento, passando por
intervenções profissionais amparadas com o uso da tecnologia, além do trabalho com o fomento de
habilidades sociais em instituições educacionais, culminando nas ações de preparação educativa
para o envelhecimento, já que a perspectiva de vida vem crescendo ao longo das últimas décadas.
As discussões devem lançar luzes sobre a necessidade de uma capacitação contínua dos
profissionais da Psicologia, de modo que possam responder às diferentes demandas sociais que se
apresentam na sociedade globalizada, que busca ser plural e inclusiva. Nesse sentido, a Drª Celia
Vectore, abordará a pertinência do psicólogo escolar em instituições de acolhimento, enfatizando as
possibilidades de atuação junto às famílias, às crianças, na formação dos educadores ou mães
sociais, entre outros. A Drª Elayne Moura Braga mostrará a importância do uso da mediação junto
às tecnologias de informação, de maneira a propiciar uma nova relação didático-pedagógica quando
se insere uma TDIC na interação aprendiz-educador-conteúdo. A Drª Bárbara Carvalho Ferreira
apresentará resultados favoráveis de diferentes estudos que buscaram avaliar e promover o
repertório de habilidades sociais educativas de professores, constituindo-se numa perspectiva
promissora do trabalho do psicólogo escolar na formação docente. Finalmente, a Drª Carla Witter
abordará a importância dos fazeres em psicologia escolar para a qualidade de vida do idoso e sua
inserção social.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; infância; envelhecimento; práticas profissionais

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO ENQUANTO
INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÕES MEDIACIONAIS

Elayne de Moura Braga

Fala 1: As Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) são recursos cada vez
mais inseridos no cotidiano das pessoas e, enquanto processo histórico e social, a educação não
pode ignorar tal fato. Estudar os papeis e as influências das TDIC durante o processo de ensinoaprendizagem é fundamental, como por exemplo, seus efeitos nas práticas do educador e nas novas
formas de aquisição de informações. O objetivo deste trabalho é apresentar parte de uma pesquisa
realizada sobre as TDIC enquanto mediadoras no processo de ensino-aprendizagem. Tal pesquisa
estudou o suporte didático virtual “Méthodes Quantitatives FORSE”, utilizado no curso de

graduação em Ciências da Educação, na Université Lumière Lyon II, França. As bases teóricas
adotadas foram as teorias sobre ergonomia de suportes virtuais e as referentes aos processos
mediacionais. O estudo sobre a ergonomia das TDIC justifica-se pela necessidade de investigação
sobre a forma de apresentação do conteúdo e a arquitetura das interfaces computadorusuário/aprendiz. A pesquisa explicitou a constituição de uma nova relação didático-pedagógica
quando se insere uma TDIC na relação aprendiz-educador-conteúdo. Neste cenário, parte dos
resultados da análise do suporte enquanto mediador foram obtidos segundo os seguintes aspectos:
1) Intencionalidade e Reciprocidade: avaliadas através da apresentação do contrato pedagógico, da
constante demanda ao usuário em interagir com o conteúdo para navegar e avançar nas etapas,
dentre outros, foram consideradas satisfatórias no referido suporte; 2) Significado: o suporte
apresenta alguns recursos como cores de fontes e fundos com alguns significados intuitivos. Dentre
outros aspectos, estequesito foi considerado satisfatório; 3) Transcendência: o suporte foi avaliado
como tendo um bom desempenho, uma vez que a aquisição de conceitos acontece através de
hipertextos e links, o que favorece a aquisição de estratégias de uso e portanto, estratégias
cognitivas; 4) Competência: interpretada através de recursos como a adaptabilidade da interface ao
seu usuário, que pode ser trabalhada com o acesso pelo usuário ao conteúdo/exercício que queira
estudar, o suporte apresentou boas características, ou seja, respeita os níveis de aprendizagem do
usuário. No entanto, o suporte foi avaliado enquanto insatisfatório quanto ao quesito da percepção
de sucesso e desenvolvimento de auto-confiança do usuário. Estes aspectos poderiam ser
trabalhados através de recursos como frases de incentivo ou de orientação em determinadas páginas
do suporte; 5) Regulação e Controle do Comportamento: considerando a importância do
autocontrole e da consciência do usuário nos passos/acessos ao conteúdo, o retorno (feed-back)
durante a navegação é fundamental para a valorização da metacognição e da autonomia do usuário.
Neste quesito o suporte foi avaliado como satisfatório. Como conclusão, a pesquisa explicita alguns
aspectos importantes que as TDIC devem respeitar para serem consideradas como boas mediadoras.
A pesquisa corrobora ainda a perspectiva de que a inserção destes recursos na educação implica um
novo paradigma no processo de ensino-aprendizagem, onde o papel das TDIC variam entre
transmitir o conteúdo e mediar/facilitar a aprendizagem. Acredita-se que o trabalho interdisciplinar
é de fundamental importância para o estudo e elaboração destes recursos enquanto mediadores e o
envolvimento de profissionais de diferentes áreas faz-se necessário.
Palavras-chave: educação; TDIC; mediação

MEDIAÇÃO PROFESSOR-ALUNO: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DAS
HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS

Bárbara Carvalho Ferreira

Fala 2: No campo teórico-prático das Habilidades Sociais, diferentes comportamentos são
considerados favorecedores de relações saudáveis e produtivas, dentre eles as habilidades sociais
educativas. As habilidades sociais educativas são aquelas que têm função de promover o
desenvolvimento e a aprendizagem do outro, em situação formal ou informal, sendo definidas,
portanto, em termos de sua funcionalidade, ou seja, avaliadas e monitoradas por seus efeitos sobre o
repertório comportamental do outro. Para uma maior compreensão dos comportamentos que

compõem as classes e subclasses de habilidades sociais educativas, elas são organizadas em quatro
classes mais gerais: (1) Estabelecer contextos potencialmente educativos; (2) Transmitir ou expor
conteúdos sobre habilidades sociais; (3) Monitorar positivamente; (4) Estabelecer limites e
disciplinas. Todas estas quatro classes de habilidades sociais educativas, e as subclasses que as
compõem, favorecem o processo de ensino-aprendizagem seja de pais, professores ou de outro
educador qualquer. No que se refere especificamente ao professor, autores da área apontam que um
repertório elaborado de habilidades sociais educativas permite que o docente utilize estratégias
pedagógicas facilitadoras na interação com os alunos, realizando atividades que envolvam, por
exemplo, a apresentação de modelos adequados de comportamentos sociais e a valorização de
comportamentos mais adaptativos dos alunos como, tomar iniciativa, cooperar com colegas, dar
feedback, lutar pelos próprios direitos, expressar sentimentos, negar pedidos, etc. Nesse sentido, o
desenvolvimento interpessoal do educador passa a ser um importante elemento para que o processo
de ensino e aprendizagem ocorra de forma dialógica e interativa, sendo as habilidades sociais
educativas facilitadoras deste processo, uma vez que elas permitem o estabelecimento de interações
positivas entre professor e aluno. No entanto, nem todos os professores apresentam um repertório de
habilidades sociais educativas, ou se têm, podem apresentá-lo com baixa frequência ou com pouca
proficiência (competência). Diante disso, torna-se necessário que esses professores tenham
assessoria e colaboração de profissionais especialistas em habilidades sociais, que podem atuar em
formações ou capacitações que tenham como objetivo a aquisição e/ou aprimoramento do repertório
de habilidades sociais educativas de professores. Estes programas de intervenção ou assessoria
poderiam ensinar o professor a lidar com os comportamentos sociais de seus alunos e estabelecer
interações sociais mais produtivas, capacitando-o a cumprir de maneira mais efetiva seu papel de
promotor e mediador do processo de aprendizagem e desenvolvimento socioemocional dos alunos.
Esse tipo de assessoria pode ter um impacto direto sobre o repertório dos professores e outros
agentes educativos e um impacto indireto sobre os alunos, em termos de aquisições sociais e
acadêmicas que são mediadas pela relação desses professores e demais agentes educativos junto aos
estudantes. Considerando esse panorama, o presente trabalho tem como objetivo apresentar
diferentes estudos que buscaram avaliar e promover o repertório de habilidades sociais educativas
de professores, encontrando resultados favoráveis. A importância de estudos que tenham como
objeto de análise as interações sociais entre professor e aluno é de extrema importância, uma vez
que o educador é um importante mediador do processo de aprendizagem social e acadêmica da
criança.
Palavras-chave: mediação; habilidades sociais; interação professor-aluno

PSICOLOGIA ESCOLAR E ENVELHECIMENTO: EDUCAÇÃO PARA O BEM ESTAR
DO IDOSO

Carla Witter

Fala 3: A Psicologia Escolar é uma área do conhecimento que, essencialmente, estuda as fases de
desenvolvimento e a aprendizagem formal e informal dos seres humanos, em especial, daqueles que
estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem das instituições escolares. Entretanto, a
Psicologia Escolar tem uma área de atuação abrangente na medida em que trabalha com Educação e

desenvolvimento humano. Nesse sentido, a aproximação da área de Psicologia Escolar para o
estudo do envelhecimento humano se enquadra na medida em que a educação é uma das formas de
“empoderamento” do idoso para prevenir, promover e manter a saúde física, psicológica e social
necessárias para que se tenha qualidade de vida na velhice. Para viver bem a velhice é necessário
preparar, por meio de medidas educativas e estratégias psicológicas, o idoso para compreender e
agir nesta fase de desenvolvimento sob uma perspectiva biopsicossocial. O idoso precisar ser
educado para enfrentar os limites e usufruir das possibilidades da sua idade, procurando se adaptar e
modificar o meio ambiente em que vive para facilitar o seu cotidiano, bem como aprender
estratégias de ação que permitam o seu bem estar nos seis domínios: físico, psicológico, nível de
independência, relações sociais, meio-ambiente e espiritualidade (religião e crenças pessoais). A
saúde psicológica do idoso pode ser preservada e promovida por medidas sócio-educativas e
terapêuticas, as quais poderiam prevenir e amenizar sofrimentos psicológicos característicos desta
idade como: depressão, isolamento social, ansiedade, transtorno de humor entre outros temas
psicológicos. As medidas sócio-educativas podem ser eficientes para promoção do bem estar, assim
como intervenções psicoterapêuticas e psicológicas para lidar, por exemplo, com a perda da força
física, o luto do companheiro, o desenvolvimento de habilidades interpessoais, o isolamento social
entre outros aspectos. Conclui-se que o psicólogo escolar pode contribuir para a qualidade de vida
do idoso com a criação não apenas dos programas educativos para os idosos, mas para as crianças e
os adolescentes que conviveram cada vez mais com essa população.
Palavras-chave: qualidade de vida; prevenção; saúde.

DEBATENDO SOBRE A ACESSIBILIDADE NO ENSINO

Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Resumo geral: No Brasil temos Leis que asseguram o direito à educação para todos, garantindo o
acesso e a permanência do aluno, como também, atendendo-o em suas especificidades. Entretanto,
apesar de existirem leis que afiançam o acesso e permanência dos alunos, sobretudo daqueles com
deficiência em todas as modalidades de ensino, não temos a garantia de que estas estão se
materializando nos espaços universitários. No entanto, não podemos negar que com base nos
princípios que definem uma sociedade inclusiva, tem chegado nas universidades pessoas com
deficiência, e a educação destas vem ganhando destaque em pesquisas brasileiras, a partir da análise
crítica das mudanças políticas governamentais, aliadas as transformações econômicas e culturais da
sociedade. Com vistas a expandir o campo de estudo, este trabalho se propõe apresentar resultados
de diferentes ações direcionadas à comunidade acadêmica, que resultaram no desenvolvimento de
estratégias metodológicas para a promoção da inclusão social das pessoas com deficiência em
universidades públicas do Brasil. Em um primeiro momento será apresentado o resultado de uma
pesquisa que teve por objetivo identificar as concepções de deficiência em futuros profissionais de
diversas áreas do saber, que certamente irão se relacionar com essa demanda populacional, caso os
investimentos em políticas de inclusão social tenham continuidade. Foi utilizado um instrumento de
pesquisa (Escala Concepções de Deficiência - ECD), que foi aplicado em estudantes universitários,
de cursos provenientes das três grandes áreas do saber – biológicas, exatas e humanas de uma
instituição de ensino superior, de natureza pública, do estado de São Paulo. Na seqüência, serão
compartilhadas as experiências derivadas do projeto em rede “Acessibilidade e Inclusão no Ensino
Superior”, financiado pelo Programa Observatório da Educação/CAPES, que tem por finalidade a
promoção de ações afirmativas para a inclusão educacional no contexto universitário. Por fim será
feita uma discussão sobre a acessibilidade no Ensino Superior, buscando refletir sobre os seguintes
questionamentos: a acessibilidade está sendo de fato contemplada no Ensino Superior? Como essas
Instituições, tanto públicas como privadas, estão se organizando na implementação desta? Será que
se tem priorizado a eliminação de barreiras arquitetônicas em detrimentos de outras, como por
exemplo, a acessibilidade comunicacional e a metodológica? Será que os alunos estão conseguindo
se beneficiar e permanecer nestas instituições. Temos claro que a acessibilidade não se restringe
apenas à supressão de barreiras arquitetônicas e conquistas de espaços físicos, vai muito além, pois
envolve a garantia de direitos, há muito, conquistado constitucionalmente.
Palavras-chave: acessibilidade; ensino superior; pessoas com deficiência.

A ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR: REFLEXÕES SOBRE ACESSO E A
PERMANÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NESTA MODALIDADE DE
ENSINO

Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Fala 1: A acessibilidade na atualidade constitui-se em um tema de grande visibilidade, e vem sendo
ao longo dos anos regulamentada pelas legislações, inclusive na educação. No Brasil, temos Leis
que asseguram o direito à educação para todos, garantindo o acesso e a permanência do aluno, como
também, atendendo-o em suas especificidades. Entretanto, apesar de existirem leis que garantem
este acesso e permanência de todos alunos, sobretudo daqueles com deficiência em todas as
modalidades de ensino, inclusive no ensino superior, o acesso está ainda muito distante do que o
previsto na legislação. Destacamos que de acordo Oliveira (2003), no âmbito da legislação, a
acessibilidade pode ser compreendida como a eliminação de barreiras arquitetônicas ambientais,
desenvolvimento de recursos e equipamentos para promover às pessoas com deficiência o acesso a
informações, adequação dos meios de transporte, de comunicação e de sinalização. Diante disto,
alguns questionamentos são suscitados: a acessibilidade está sendo contemplada no Ensino
Superior? Como essas Instituições, tanto públicas como privadas, estão se organizando na
implementação desta? Será que se tem priorizado a eliminação de barreiras arquitetônicas em
detrimentos de outras como por exemplo, a acessibilidade comunicacional e a metodológica? Será
que os alunos estão conseguindo de fato se beneficiar e permanecer nestas instituições? A partir
destas considerações, nos propomos com este trabalho discutir sobre a acessibilidade no Ensino
Superior, buscando refletir sobre estes questionamentos, e assim pensar em alternativas de
enfretamento. Pois temos claro que a acessibilidade não se restringe apenas à supressão de barreiras
arquitetônicas e conquistas de espaços físicos, inclui a eliminação de outras barreiras tais como:
acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal.
Palavras-chave: acessibilidade; ensino superior; deficiência.

O PANORAMA DAS CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA NA UNIVERSIDADE

Lucia Pereira Leite

Fala 2: A universidade pública enquanto instituição social deve propagar ações inclusivas, dentre
elas às destinadas as pessoas com deficiência. Entretanto, ao fazer parte de um modelo econômico
que privilegia a produtividade e a perfeição, pode corroborar com a ideia de deficiência como
incapacidade atrelada a uma situação de desvantagem. Atualmente, se constatam inúmeras
conquistas em termos normativos, porém preceitos e ações excludentes são comuns nas relações e
nos discursos da sociedade, de sorte na compaixão, na benevolência ou ainda embasados no
assistencialismo, localizando a deficiência estritamente no organismo que a apresenta,
desconsiderando a necessidade de ajustes e alterações no contexto sociocultural no atendimento às
diferenças. Porém, cabe à sociedade, em particular, às instituições de ensino, principalmente às
públicas, legitimarem os preceitos contidos nas ações afirmativas com vistas à participação efetiva
das pessoas com deficiência. Com base nos princípios que definem uma sociedade inclusiva, a
educação de pessoas com deficiência no ensino superior, vem ganhando destaque nas pesquisas
brasileiras, a partir da análise crítica das mudanças políticas governamentais, aliadas as
transformações econômicas e culturais da sociedade. Com vistas a expandir o campo de estudo
realizou-se uma pesquisa que procurou então identificar as concepções de deficiência em futuros
profissionais de diversas áreas do saber, que certamente irão se relacionar com essa demanda

populacional, caso os investimentos em políticas de inclusão social tenham continuidade. Para
tanto, elaborou-se um instrumento de pesquisa (Escala Concepções de Deficiência - ECD), que foi
aplicado em estudantes universitários, de cursos provenientes das três grandes áreas do saber –
biológicas, exatas e humanas de uma instituição de ensino superior, de natureza pública, do estado
de São Paulo.Portanto, a Psicologia muito pode contribuir para que a inclusão de pessoas com
deficiência ocorra mais acentuadamente e de maneira mais respeitosa e digna, buscando
ofertarações que visem à eliminação do preconceito, o reconhecimento à diversidade humana,
discutindo criticamente a deficiência demarcada dentro de um contexto histórico-cultural.
Palavras-chave: concepção; pessoas com deficiência; escala; inclusão; universidade.

ACESSIBILIDADE EM DEBATE: A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
NA UNIVERSIDADE

Sandra Eli S. O. Martins

Fala 3: Modificar para acolher, ressignificar para incluir: premissas fundamentais no mundo
contemporâneo. Movimentos que nos levam a reordenar os paradigmas sociais e a repensar os
caminhos da educação. Com base nos princípios que definem uma sociedade inclusiva, a educação
de pessoas com deficiência no ensino superior, vem ganhando destaque nas pesquisas brasileiras, a
partir da análise critica das mudanças políticas governamentais, aliadas as transformações
econômicas e culturais da sociedade. Assim serão compartilhadas as experiências derivadas do
projeto em rede “Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior”, financiado pelo Programa
Observatório da Educação/CAPES, que tem por finalidade a promoção de ações afirmativas para a
inclusão educacional no contexto universitário. Participam desse projeto pesquisadores e bolsistas
de diferentes programas de Pós-Graduação das várias universidades: UNESP-SP, UEM/PR,
UEL/PR, UFSCAR/SP, USP/RP-SP e UTP-PR. As ações têm como ênfase problematizar a inclusão
de pessoas com deficiência no ensino superior a partir de três grandes eixos temáticos: políticas
públicas de inclusão, avaliação da acessibilidade e desenvolvimento de produtos comunicacionais.
O primeiro grupo objetiva levantar e a analisar as políticas públicas que orientam o acesso, a
circulação e a permanência de pessoas com deficiência em universidades públicas brasileiras. Os
estudos vinculados ao segundo eixo temático objetivam o mapeamento e identificação das
condições de acessibilidade na sob o ponto de vista de pessoas com deficiência. Por fim o terceiro
grupo visa o desenvolvimento de produtos instrumentais midiáticos a serem veiculados em canais
de radiodifusão, em especial na TV-Unesp, TVweb/Unesp e Rádio Unesp FM, tem por finalidade
favorecer um posicionamento crítico acerca das políticas de inclusão na Universidade. Então tornar
a educação superior igualmente acessível a todos que desejam cursá-la tem se constituído uma das
metas principais desse conjunto de pesquisadores, pois entende-se que a produção de
conhecimentos gerada possa contribuir ampliar a reflexão para a superação de barreiras que
dificultam e/ou impendem à participação de pessoas com deficiência no Ensino Superior.
Palavras-chave: educação superior; acessibilidade; deficiência; inclusão.

DEFICIÊNCIA, COMPENSAÇÃO E INVISIBILIDADE EM PSICOLOGIA DA
EDUCAÇÃO

Daniela Leal

Resumo geral: A questão da diversidade tem sido recorrente nas pesquisas em educação e
psicologia nas últimas décadas, principalmente quando pensamos em uma educação que contemple
a todos, independente de suas diferenças ou dificuldades individuais. Quando falamos em uma
educação que atenda à diversidade, que se faça inclusiva, geralmente as discussões voltam-se
especificamente à educação das pessoas com algum tipo de deficiência. No entanto, alguns de
nossos estudos têm demonstrado que a deficiência é um dos grupos que, considerados diferentes,
faz parte do que se denomina diversidade. A nosso ver, toda e qualquer situação envolvendo os
múltiplos grupos sociais implica a necessidade de estudos e de práticas interventivas, na direção da
construção de uma educação para todos. Pretende-se nesta mesa-redonda apresentar três abordagens
diferentes entre si, mas que objetivam a possibilidade de atender a todos os que fazem parte desse
diverso campo que é a psicologia da educação. A primeira pesquisa tem como objetivo a
apresentação e análise das propostas de trabalho de quatro pioneiros: Jacob Rodrigues Pereira
(1715-1780), Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838), Edouard Séguin (1812-1880) e Maria
Montessori (1870-1952), que, durante os séculos XVIII e início do século XX, proporcionaram
condições de aprendizagem e desenvolvimento para crianças com deficiência. A segunda
abordagem, com um enfoque histórico, pretende resgatar a importância dos estudos e da aplicação
da teoria de Alfred Adler sobre o conceito de compensação, questionado pelo teórico Lev S.
Vigotski, nas práticas escolares com pessoas com algum tipo de deficiência ou dificuldade no
processo de escolarização. E, a terceira, por intermédio de uma pesquisa de dissertação de mestrado,
demonstra o quanto faz-se necessário olhar para as pessoas tímidas, um grupo com pouca
representatividade nos estudos acadêmicos, mas que sofrem situações de bullying e de
invisibilidade, sendo, portanto, excluídas.
Palavras-chave: pioneiros da educação especial; timidez; bullying; compensação; aprendizagemdesenvolvimento.

COMPENSAÇÃO: PONTOS E CONTRAPONTOS ENTRE ALFRED ADLER (1870-1937)
E LEV S. VIGOTSKI (1896-1934)

Daniela Leal

Fala 1: Em determinados estudos sobre a deficiência há muito se fala do processo de compensação
visto como um processo ora concebido por uma divindade para suprir a falta do órgão e/ou sentido
retirado, ora como um “dom” natural que se dá automaticamente ou ora como um poder
sobrenatural. Entretanto, aceitar tais explicações como verdades absolutas nos levariam à
concepções equivocadas sobre o verdadeiro significado do conceito e do processo de compensação.

Para Adler (1907), o estudo sobre a compensação psíquica era o ponto de partida para um novo
conceito médico pautado no pressuposto de que a criança, desde o nascimento, devido a sua
fragilidade, necessita da ajuda de outro ser (relações sociais), assim como muitas crianças chegam
ao mundo dotadas de condições desfavoráveis ou inferioridades que exigem adaptações à vida; o
que quase sempre ocasionam uma luta entre o estado psicológico envolvido pelo sentimento de
inferioridade e o surgimento da necessidade de libertar-se do sentimento de insegurança gerado pela
inferioridade, a compensação. Já, para Vigotski (1927), crer que qualquer defeito seria compensado
é tão ingênuo quanto pensar que qualquer doença terminará inevitavelmente na recuperação.
Segundo ele, a compensação é apenas um dos possíveis desfechos desse processo, um dos polos do
desenvolvimento; no outro polo encontrava-se o fracasso da compensação e entre esses dois polos
situavam-se todos os possíveis graus de compensação. Posto isso e diante dos avanços sobre a
forma de pensar a questão da deficiência, do defeito proposto por Adler e dos questionamentos de
Vigotski sobre a relação defeito-compensação, pretende-se aqui traçar um paralelo entre ambos para
que possamos compreender quais contribuições são fundamentais para a formação de valores que
recuperem a posição desse indivíduo em seus espaços e grupos.
Palavras-chave: deficiência; sentimento de inferioridade; relações sociais.

A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DE PEREIRA,
ITARD, SÉGUIN E MONTESSORI

Kaciana Nascimento da Silveira Rosa

Fala 2: Ao considerar as primeiras experiências de escolarização e inclusão das pessoas com
deficiência, nota-se que foi a partir do século XVIII que se iniciaram efetivamente as primeiras
investigações e práticas educativas que tinham como finalidade proporcionar condições de
aprendizagem e desenvolvimento para tais pessoas. Assim, o presente estudo tem como objetivo a
apresentação e análise das propostas de trabalho de quatro estudiosos pioneiros, Jacob Rodrigues
Pereira (1715-1780), Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838), Edouard Séguin (1812-1880) e Maria
Montessori (1870-1952), que, durante os séculos XVIII, XIX e início do século XX,
proporcionaram condições de aprendizagem e desenvolvimento para crianças com deficiência ao se
afastarem do modelo de intervenção clínica, priorizando a abordagem pedagógica.
Contraditoriamente, o modelo de intervenção clínica adotado atualmente pela prática medicalizante
dos ditos problemas de aprendizagem e de desenvolvimento vai contra as práticas inclusivistas.
Esse fato tem contribuído para que, desconhecendo a história, a medicina e, sobretudo, muitos
médicos sejam interpretados erroneamente e descartadas todas as contribuições para a educação.
Diante disso, acredita-se que um levantamento histórico das práticas inclusivas desses educadores
propicie importantes reflexões sobre a educação de crianças com e sem deficiência e contribua para
o conhecimento das raízes das ideias de inclusão.
Palavras-chave: escolarização; inclusão; práticas educativas; intervenção clínica; abordagem
pedagógica.

A INVISIBILIDADE E O BULLYING COMO FATORES DE EXCLUSÃO ESCOLAR: UM
ESTUDO COM PESSOAS TÍMIDAS

Mariana Batista Vieira

Fala 3: A violência pode ser entendida como a intervenção de uma pessoa ou grupo contra outra
pessoa ou grupo e manifesta-se de forma sutil ou brutal. Dentre o tipo de violência sutil, encontramse a invisibilidade e o bullying, pois ambos são caracterizados por agressões indiretas, como insultar
e falar mal do outro e pelo não uso da força física para silenciar. Quando vítima da invisibilidade a
pessoa não é notada pelo outro e encarna o sentimento de não existir; a invisibilidade faz com que o
corpo perca sua desenvoltura e flexibilidade, pois não há o olhar do outro que a constitui como
sujeito. Por outro lado, o bullying é outra forma de violência que faz com que a pessoa esteja visível
demais e a expõe à vergonha e ao constrangimento público por meio de ações como humilhar,
intimidar, discriminar, entre outras. A partir dessas considerações, este estudo tem como objetivo
discutir como a invisibilidade e o bullying podem ser fatores de exclusão da pessoa tímida no
âmbito escolar. Para tanto, foram escolhidos dois participantes cujas trajetórias de vida e trajetórias
escolares foram marcadas por situações de timidez e utilizou-se como método a narrativa de vida
dos participantes a partir do recurso de história de vida e de entrevistas não-diretivas e reflexivas.
Os dados demonstram que os dois participantes se constituíram como pessoas tímidas nas relações
familiares e sociais e ambos sofreram situações de exclusão no âmbito escolar, por meio da
invisibilidade e, na narrativa do segundo participante, apareceram situações em que foi vítima de
bullying.
Palavras-chave: timidez; história de vida; violência.

DESAFIOS DA ABRAPEE: DA FUNDAÇÃO ÀS NOVAS PERSPECTIVAS POLÍTICAS E
CIENTÍFICAS
Shane Jimmerson
Solange Muglia Wechsler
Raquel Souza Lobo Guzzo
Resumo geral: A evolução da ABRAPEE envolve diversos desafios que serão enfocados desde a
sua fundação até as suas perspectivas futuras. Em uma perspectiva internacional será demonstrada a
importância da existência de uma associação profissional forte que represente os anseios e
necessidades dos psicólogos que atuam junto à equipe escolar e alunos, das mais diferentes faixas
etárias. A existência de vários papeis que uma associação profissional pode desempenhar para a
melhoria da classe serão discutidos. Por sua vez, as duas primeiras presidentes da ABRAPEE
discutirão a sua luta, desde a sua fundação em 1990, para que fosse alcançado o reconhecimento a
relevância desta Associação por meio de reuniões e congressos com os profissionais nacionais e
internacionais envolvidos na área. A necessidade de uma visão política que torne possível o
reconhecimento formal da inserção do psicólogo escolar será debatida, principalmente considerando
que a ABRAPEE já atravessou a sua adolescência nos seus 25 anos de idade, já devendo ter uma
atuação de adulto responsável.
Palavras chave: Abrapee, psicólogo escolar, fundação, futuro

THE ROLES OF SCHOOL PSYCHOLOGY ASSOCIATIONS IN PROMOTING THE
PROFESSION, PROFESSIONALS AND STUDENT SUCCESS

Shane Jimmerson
University of California at Santa Barbara

Fala 1: Professions are strong only to the extent they are represented by active and effective
professional associations. Professional associations are strong only to the extent that they are
composed of active and effective professionals. This presentation highlights the belief that the
contributions of capable, creative, and committed colleagues who provide leadership and contribute
their time, energy, and other resources toward the greater good of the profession constitute the most
important components of professional associations. The numerous roles school psychology
associations play in promoting the specialty of school psychology, including its professional
foundations, professionals, and students are described; The benefits are large to members and can
encourages school psychologists to become involved in their professional associations.

DO SONHO À REALIDADE: O PSICÓLOGO NA ESCOLA BRASILEIRA

Solange Muglia Wechsler
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Fala 2: A necessidade do psicólogo na escola já é bastante reconhecida em diferentes países. Como
ponto central para viabilizar a presença deste profissional existe a presença de uma associação
profissional forte, que dê amparo às lutas legais para sua inserção no contexto educacional. O
percurso da ABRAPEE, da fundação à conclamação dos psicólogos para juntar-se a este ideal, será
relatado. As parcerias e colaboração com membros da ISPA solidificaram a base para que este
sonho fosse transformado em realidade. A liderança e a junção com as forças de outros
pesquisadores nacionais serão pontos destacados como tendo sido essenciais no caminhar desta
Associação, assim como seus percalços estruturais e políticos. A necessidade da retomada da
integração da ABRAPEE com o movimento internacional a fim de solidificar e dá suporte para o
enfrentamento das barreiras existentes será ressaltada.

DE 1990 A 2015 - 25 ANOS DA ABRAPEE : CELEBRANDO SUA EXISTÊNCIA E
REVENDO SUAS CONQUISTAS

Raquel Souza Lobo Guzzo
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Fala 3: A criação de uma associação científica para a área da Psicologia Escolar foi um avanço
indiscutível para a consolidação desse espaço de pesquisa e formação na Psicologia brasileira. Para
além das conquistas realizadas no interior da Psicologia, como por exemplo os Congressos
Específicos e a Revista da Psicologia Escolar, a Associação, por ser científica, cumpriu seu papel
dando visibilidade aos trabalhos de pesquisa realizados em programas de pós-graduação pelo país,
mas, ao mesmo tempo, teve dificuldades em organizar os profissionais para o exercício na
realidade escolar. Revendo a história da Psicologia no Brasil e da Psicologia Escolar, alguns
indicadores se configuram como importantes para uma crítica ao papel da ABRAPEE . Como
associação científica e não profissional, a ABRAPEE nesses 25 anos perdeu força dentro da própria
Psicologia quando teve pouca ou nenhuma influencia nos programas de formação profissional – a
área da Psicologia Escolar nas Universidades ainda não se configura como um espaço de escolha
dos estudantes para a atuação depois de formado. Ainda predomina a formação para a atuação na
área da Saúde. A distância da ABRAPEE dos espaços de formação de educadores, favorece a
criação de resistências e barreiras ao exercício profissional como membro da equipe técnica dentro
das escolas. As mudanças na legislação e nas políticas educacionais, apesar da LDB, não ocorreram,
embora durante esses 25 anos a Escola Pública Brasileira tenha passado por várias situações em que
uma ação organizada da Psicologia seria capaz de impactos mais consistentes. Essa apresentação
tem como objetivo apontar e discutir as possibilidades para a ABRAPEE revendo sua trajetória até
o momento e apontando seus próximos caminhos.

DESDOBRAMENTOS SOCIAIS NO ENTENDIMENTO DO PROCESSO DE EDUCAR:
POLÍTICAS PÚBLICAS, AVALIAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO

Joao Batista Martins

Resumo geral: Temos como perspectiva problematizar o impacto da psicologia nas práticas
educacionais. Considerando, sobretudo, os desdobramentos referentes à avaliação escolar, às
políticas públicas de educação e ao advento da medicalização na educação e na sociedade. Esta
articulação se faz necessária uma vez que entendemos que existem múltiplos condicionantes no
processo educativo que requerem uma compreensão da complexidade dos processos psicológicos
circunscritos no campo de intervenção da psicologia escolar e educacional. O debate se dará a partir
de uma psicologia crítica, onde buscaremos propor práticas que localizem o sujeito psicológico em
sua historicidade, inscrito numa sociedade que se pretende democrática, onde o processo de
escolarização é considerado fundamental para os avanços sociais. Nesse sentido, entendemos que a
prática do psicólogo, mais especificamente do psicólogo escolar, se inscreve num projeto de
sociedade onde se assegure a inserção e a manutenção dos indivíduos no sistema escolar. Tal
perspectiva nos faz refletir sobre nossa prática, seja no contexto profissional como o da formação.

AVALIAÇÃO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES VIGOTSKIANAS

Joao Batista Martins

Fala 1: O processo ensino-aprendizagem é circunscrito por várias dimensões, como a relação
professor x estudantes, a interdisciplinaridade, a interserialidade, etc. Dentre essas dimensões a
questão da avaliação escolar é um problema central pois a é partir dela que se vislumbra a
implementação de uma proposta pedagógica mais justa, mais democrática, mais igualitária.
Consideramos que a escolarização tem um papel fundamental no processo de inserção social dos
indivíduos, pois ao proporcionar aos estudantes sua inscrição na cultura letrada, cria as condições de
operação mental capaz de apreensão de conceitos mais elaborados e complexos que resultantes do
desenvolvimento das formas de produção. Assim, a questão do conhecimento explicativo da
realidade passa a ser central e direcionador da potencialidade da escola numa sociedade como a
nossa, proporcionandoas condições para as devidas mudanças sociais na perspectiva de uma
sociedade melhor. Sob essa perspectiva apresentamos uma proposta de avaliação escolar tendo
como suporte teórico as ideias desenvolvidas por L.S. Vigotski. Tomamos como ponto de partida
alguns conceitos vigotskianos, a saber: aprendizagem e desenvolvimento, a noção de zona de
desenvolvimento proximal, a questão da situação social de desenvolvimento, dentre outros. A partir
da articulação destes conceitos, apresentar-se-á uma proposta de avaliação tomando como
referência a relação entre conceitos cotidianos e conceitos científicos estabelecida pelo autor,
assegurando uma análise do processo de ensino x aprendizagem em sua historicidade e numa
perspectiva dialética.

MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE

Ana Carla Cividanes Furlan Scarin

Fala 2: A medicalização é um fenômeno que tem ganhado força junto à sociedade, aparecendo em
especial na educação. Ao abordarmos esta questão, observamos um retorno à leituras do
entendimento de saúde mental semelhantes às que se faziam na Idade Média, quando se pensava
homem doente como homem pecador. Hoje, a ideia de homem doente vem acompanhada da
imagem de homem estragado, que precisa ser “consertado” por algo externo. A via para resolução
desta problemática seria a medicação. Assim, temos assistido a um aumento desenfreado,
numericamente falando, das chamadas doenças psiquiátricas, constando em especial em publicações
como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), e ditas passíveis de
resolução através do uso medicamentoso. Podemos considerar que esteja havendo uma dificuldade
em captar a dimensão do fenômeno psicológico, através do reducionismo dos processos
psicológicos, notadamente os referentes à situação de ensino-aprendizagem, quando essas novas
psicopatologias são trazidas à baila e ganham crédito junto a educadores e pais de alunos como
justificativa para a exploração da medicalização junto aos setores de produção do conhecimento.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA

Alayde Maria Pinto Digiovanni

Fala 3: A psicologia e a pedagogia são áreas do conhecimento que nem sempre aparecem
articuladas de forma clara nas propostas pedagógicas, tampouco nos textos das políticas
educacionais. Para muitos, falar de psicologia no âmbito da educação se refere a falar do sujeito
individualmente, abordando seus problemas de desenvolvimento e ou de adaptação. Propomos,
nessa mesa, estabelecer uma discussão entre as políticas públicas educacionais e os conceitos
oriundos da psicologia escolar presentes no cenário da educação brasileira na atualidade. Partimos
do princípio de que as políticas educacionais contêm, ainda que não de modo explícito, conceitos da
psicologia sobre desenvolvimento humano e aprendizagem, que regulam e orientam as práticas no
interior das instituições educacionais. Neste cenário, analisaremos as políticas educacionais do país
para o Ensino Fundamental propostas pelo Governo Federal, após o processo de redemocratização
até os dias atuais, no que se refere à concepção de ensino e aprendizagem. Analisando suas
articulações com os modelos pedagógicos e, com auxílio dos dados educacionais, inferir se houve
ou não mudanças nos resultados educacionais alcançados.

DIÁLOGOS ENTRE DIREITOS HUMANOS A PSICOLOGIA ESCOLAR E
EDUCACIONAL: A QUESTÃO DA ORIGEM GEOGRÁFICA, DA HOMOFOBIA E DA
DEFICIÊNCIA

Carla Andréa Silva

Resumo geral: A Psicologia Escolar e Educacional, enquanto campo de conhecimento, tem se
dedicado a compreender a complexidade do processo educativo que ocorre mediante a relação entre
as teorias psicológicas e a realidade escolar, conforme afirma Lima (2006). Com base nesse
pressuposto, entendemos que a questão dos direitos humanos e, especialmente, sua garantia
indistinta aos educandos, em sua diversidade, tem sido alvo de muita discussão. A luta por esses
direitos exigem ações efetivamente inclusivas, sobretudo quando nos referimos ao alunado
proveniente de realidades sociais - marcadas, historicamente, pela exclusão -, como é o caso dos
sujeitos que exercem sua sexualidade fora dos padrões heteronormativos, dos sujeitos
marginalizados devido à diferentes deficiências (físicas, sensoriais e/ou motoras) ou de sua origem
geográfica. Dessa maneira, nessa comunicação, reúnem-se relatos de pesquisas de mestrado e
doutorado realizados no Programa de Estudos Pós-graduandos em Educação: Psicologia da
Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esses estudos se debruçam sobre
algumas realidades marcadas pela dinâmica exclusão-inclusão, referindo-se a preconceitos vividos
em função da origem geográfica de alguns sujeitos, da homossexualidade ou das deficiências, em
espaços escolares. Entendemos que, ao propor este debate, encontramo-nos na mesma direção que
Gouveia (2005), que afirma que uma das maneiras de evitar reducionismos, tão explícitos no
cenário educacional, é enfrentar o problema da relação entre teoria psicológica e prática educativa,
buscando condições de reviver e levar ao limite possível a articulação entre o conhecimento
produzido pelo campo da Psicologia Escolar e Educacional e sua possível aplicação neste cenário.
Assim, espera-se, com essa discussão, contribuir para a superação de iniciativas que, dadas as suas
concepções de homem, mundo, sociedade e ciência, a partir das demandas educacionais, incorrem
na normatização e em tentativas de normalização e adaptação dos sujeitos.

A QUESTÃO DA ORIGEM GEOGRÁFICA NO COTIDIANO EDUCACIONAL
BRASILEIRO: O QUE NORDESTINOS TEM A DIZER SOBRE SUA REALIDADE?

Carla Andréa Silva

Fala 1: Com o intuito de contribuir com a contemporânea discussão sobre exclusão e discriminação
social que se espraia no universo educacional, constitui foco desta comunicação a questão da
origem geográfica, onde tomamos por base nossa pesquisa de doutorado, que ocorreu sob
orientação da Profª Drª Mitsuko Aparecida Makino Antunes, sendo realizada junto a professores
universitários de origem norte-nordestina que realizaram curso de pós-graduação stricto sensu na
cidade de São Paulo e que em algum momento deste processo formativo destacaram terem sido
expostos a situações de preconceito na imersão social e cultural na cidade de São Paulo nesse

momento da vida profissional. A pesquisa é de natureza qualitativa e envolveu a realização de
entrevistas não diretivas com sete professores de origem norte-nordestina, tendo como objetivo
geral compreender os processos de transformação da identidade de professores norte-nordestinos a
partir das vivências destes como pós-graduandos em Educação na cidade de São Paulo. Nesta
discussão, nos deteremos sobre a questão da origem geográfica, especificamente no que se refere à
condição eliciadora para que professores universitários fossem expostos ao preconceito devido a sua
origem geográfica: o Nordeste ou Norte do Brasil, conforme relatos presentes em suas histórias de
vida.
Palavras-chave: origem geográfica; diversidade; professores norte-nordestinos; pós-graduação
stricto sensu em São Paulo; identidade.

TEMAS SILENCIADOS NO CAMPO DA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL:
DISCUTINDO A HOMOFOBIA NA ESCOLA

Rodrigo Toledo

Fala 2: Ao nos debruçarmos sobre as investigações científicas no campo da Psicologia Escolar e
Educacional, percebe-se que, de uma maneira mais ou menos geral, as produções têm se sustentado
em discursos que apontam para uma perspectiva democrática, em favor da diversidade humana, da
compreensão da coexistência de diversas concepções de homem, mundo e sociedade e suas interrelações. O enfoque do presente trabalho é compreender como uma parcela da sociedade que se
encontra ainda marginalizada, neste caso, os sujeitos que mantém relações homoafetivas, têm sido
tratados nos estudos do campo da Psicologia Escolar e Educacional. Para isso elegeu-se os
descritores homofobia e escola, bem como suas variações, para pesquisar na base de dados
ScientificElectronic Library Online (Scielo). Foram localizados 56 artigos publicados no período
que compreende publicações entre 2000 e 2015. É importante destacar que não foram localizados
artigos publicados pela Revista Psicologia Escolar e Educacional que está vinculada à Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). O discurso acadêmico, principalmente
no campo da Psicologia Escolar e Educacional, parece demonstrar-se aberto à discussão das normas
e dos estereótipos vigentes na sociedade contemporânea sem que haja espaços legítimos para que as
vozes das minorias sociais sejam efetivamente ouvidas e levadas em consideração na produção de
conhecimento acadêmico e o papel que o mesmo pode ter na construção da democracia brasileira.
Infere-se que o silêncio que envolve a discussão sobre homofobia na escola pode ser explicada
pelos discursos normatizadores e hegemônicos sobre gênero e sexualidade, o que para alguns
autores, indica a manutenção de uma suposta heteronormatividade sexual na escola.
Palavras-chave: escola; heteronormatividade; homofobia; psicologia escolar e educacional.

20 ANOS DE DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: O QUE MUDOU PARA AS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA?

Daniela Leal

Fala 3: A partir da segunda metade da década de 1970, principalmente quando se incute na
atmosfera cultural e ideológica a ideia de que todos somos portadores de pertenças culturais
diferentes ou, como se diz em inglês, o therighttobedifferent, o direito à diferença, temos visto em
todo o mundo um movimento em direção à valorização da diversidade por intermédio das
discussões e compartilhamento de experiências exitosas no combate à exclusão como atividade de
promoção de Direitos Humanos. Como diria Pierucci (2013), não queremos mais a igualdade, mas
sim o direito à diferença, o direito de ser, sendo diferente. E, é exatamente sobre um desses grupos
que proclama o direito à diferença que nos focaremos: as pessoas com deficiência. Com a
Declaração de Salamanca (1994), a Educação Inclusiva ou mais especificamente uma educação que
atendesse a todos, tornou-se amplamente divulgada e discutida tanto a nível de políticas públicas
educacionais quanto a nível de congressos em educação, psicologia e direitos humanos. Sabe-se
que, a partir desse momento, os “diferentes” passaram a ser pensados como cidadãos de direitos nas
sociedades contemporâneas e a educação inclusiva deixou de ser pensada como um modismo ou
uma simples opção para se tornar um movimento de luta pela participação de todas as pessoas na
vida das comunidades. Entretanto, passados 20 anos da Declaração de Salamanca e das diversas
mudanças a níveis sociais e educacionais nos questionamos: o que mudou para as pessoas com
deficiência?
Palavras-chave: diferença; diversidade; igualdade; direitos humanos; educação inclusiva.

DISLEXIA, TDAH E ALGUMAS EXPRESSÕES DO PENSAMENTO CRÍTICO EM
PSICOLOGIA ESCOLAR

Ricardo Taveiros Brasil

Resumo geral: Esta mesa tem por objetivo a discussão de duas supostas categorias nosológicas de
aprendizagem e comportamento por meio de uma análise crítica e a partir de diferentes enfoques
teóricos que se referem a ambas as ‘patologias’ como exemplos do que vem sendo nomeado como
medicalização da educação. O primeiro trabalho consiste numa reflexão acerca do TDAH
(Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) a partir de conceitos formulados por autores
da Teoria Crítica da Sociedade e articulados a algumas contribuições da psicanálise de Sigmund
Freud. A questão dos ditos ‘sintomas do TDAH’ foram pensados enquanto reações de indivíduos a
pressões sociais por adaptação. No segundo trabalho, a produção de um diagnóstico de Dislexia é
discutida a partir da particularidade de um estudo de caso. São analisados os efeitos do diagnóstico
para o processo de escolarização de uma criança – ainda em início de aquisição da linguagem
escrita – por meio dos dados obtidos a partir do acesso ao laudo emitido por equipe multidisciplinar
e de entrevistas com a criança e com outras pessoas implicadas na situação. Destaca-se a exclusão
da escola nas etapas do processo diagnóstico e sublinha-se a incoerência da utilização de teste de
leitura/escrita para a avaliação da criança com dificuldades em leitura/escrita. O terceiro e último
trabalho que compõe a mesa inclina-se à discussão do desenvolvimento cortical e regulação da
atenção voluntária, isto é, analisa-se a constituição da sistemática funcional do cérebro humano e as
funções psicológicas superiores, ambas mediadas pelos processos educativos, ou seja, numa
perspectiva que considera o caráter de antecedência da aprendizagem em relação ao
desenvolvimento psicológico; portanto, uma perspectiva em si mesma crítica do maturacionismo.
Os dois últimos trabalhos são balizados pelo referencial da Psicologia Histórico-Cultural. Concluise pelo caráter indispensável da análise atenta à multiplicidade de fatores relacionados à
aprendizagem e ao comportamento.
Palavras-chave: medicalização; dislexia; TDAH; teoria crítica; psicologia histórico-cultural.

DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: DOS SINTOMAS AO SINTOMA

Ricardo Taveiros Brasil
Fala 1: Partindo da definição do conceito de medicalização como “redução de questões sociais a
supostas patologias individuais”, propõe-se a discussão do TDAH - Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade - enquanto sintoma social. Extrai-se de um ensaio intitulado “A
desatenção atenta e a hiperatividade sem ação” (publicado em 2010) um conjunto de elementos
teóricos para o que seria a sustentação de uma articulação entre algumas formulações de autores da
Teoria Crítica da Sociedade e da psicanálise freudiana. O que se costuma caracterizar como
“sintoma de TDAH” é pensado aqui na qualidade de respostas do indivíduo às pressões objetivas de

uma época marcada pela desvalorização da experiência na relação sujeito-objeto e, por conseguinte,
a substituição por vivências efêmeras, descartáveis e descontínuas. Nesse sentido, o comportamento
(desatento e/ou hiperativo) do indivíduo dito portador de TDAH é considerado como uma espécie
de “resistência involuntária” à adaptação exigida, isto é, o alheamento e/ou a hostilidade do
indivíduo em relação à cultura são reativos. A imposição de atenção contínua (estimulação externa
intensa, difusa) gera ansiedade, é invasiva, não dialoga com interesses e necessidades do indivíduo
e é ameaçadora. Já a impulsividade, enquanto pulsão convertida em compulsão, é ansiedade
desesperada, sem rumos e também sintomática da impossibilidade de constituição de um eu a partir
da experiência. O que se entende por doença é, portanto, reação ao processo de adoecimento
objetivamente constituído. De um lado, imperativos sociais explicitam a irracionalidade do
existente; por outro lado, o corpo do infans permanece capturado pela lógica diagnóstica, numa
inversão tipicamente ideológica. Os encaminhamentos e tratamentos (não apenas os
medicamentosos) seguem inquestionados por boa parte de profissionais e a indisponibilidade para a
escuta de crianças e adolescentes revela a frieza dos procedimentos estritamente técnicos e
esvaziados de pensamento e de sentido. No entanto, na contramão da tendência, persiste ainda a
resistência.

CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E O PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO: O
CASO DA DISLEXIA

Sabrina Gasparetti Braga

Fala 2: O presente trabalho, por meio de uma abordagem qualitativa de estudo de caso, investigou a
história do processo de escolarização, a produção do diagnóstico de dislexia e seus efeitos nas
relações escolares de crianças em fase inicial de aquisição da leitura e da escrita. Foram realizadas
entrevistas com a mãe, coordenadora pedagógica, professoras e criança diagnosticada, além da
análise do laudo realizado por equipe multidisciplinar. No discurso da mãe sobre a história escolar
do filho surgiu o tema das dificuldades escolares trazido como um problema da criança, que teria
algo a menos ou em quem faltaria algo a mais. Esta concepção, que não é individual, mas
socialmente construída possibilita a instauração de um processo diagnóstico, gerando um tratamento
que constitui um processo de medicalização. Daremos destaque nesta apresentação a forma como
foi construído o diagnóstico: ao largo da escola. Esta forma de atuação evidencia a concepção de
desenvolvimento humano na qual se pauta, partindo do pressuposto que a dificuldade pertence
exclusivamente à criança. A avaliação incluiu apenas aplicação de testes de diversas áreas tais como
psicologia, fonoaudiologia e neurologia, ignorando resultados de pesquisas recentes que
inviabilizam o uso de alguns deles por não estarem relacionados ao alegado distúrbio, e utilizando
outros relacionados exatamente ao motivo do encaminhamento para a avaliação: questões de leitura
e escrita.

O DESENVOLVIMENTO CORTICAL E A REGULAÇÃO DA ATENÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Hilusca Alves Leite

Fala 3: Colocamos em discussão o desenvolvimento funções psicológicas e sua expressão em
termos de organização cortical. Tendo como norte teórico a Psicologia Histórico-Cultural, partimos
do pressuposto de que as formas complexas de comportamento não devem ser entendidas como
representando uma faculdade isolada ou indivisível do cérebro, mas formadas ao longo do
desenvolvimento da criançapor meio das apropriações das formas historicamente constituídas da
atividade humana. Assim, todas as formas superiores de atividade consciente devem ser
compreendidas como sistemas funcionais complexos e não localizadas em pontos específicos do
córtex. No que se refere a organização cerebral, os estudos do psicólogo soviético A.R. Luria
explicam que são três os principais sistemas funcionais atuando em conjunto para garantir o
comportamento do sujeito. O primeiro garante a manutenção do tono e vigília, o segundo é
responsável pela recepção, armazenamento e interpretação das informações captadas pelos órgãos
dos sentidos e o terceiro cumpre a função de traçar planos e metas a serem cumpridas. As
capacidades psíquicas do homem, inclusive as de manter-se atento e regular voluntariamente suas
ações, não representam a manifestação de algumas propriedades postas biologicamente nele ou em
regiões específicas do seu córtex cerebral, elas são formadas durante o processo de
desenvolvimento e de educação.Compreender o cérebro como um órgão que tem uma constituição e
organização que se dá a partir das apropriações externas nos dá respaldo para por em discussão
afirmações de que supostas falhas no funcionamento principalmente das porções frontais deste
órgão seriam a causa dos sintomas de desatenção e de comportamentos hiperativos que atualmente
recebem o nome de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e tem como
principal forma de tratamento a administração de uma droga de uso controlado (metilfenidato) que
traz uma série de efeitos colaterais para a criança em desenvolvimento.
Apoio CNPq.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ESCOLA: SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS PELOS
ATORES ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,
MEDIAÇÃO DOS PROFESSORES, AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM E À ESCOLA.

Teresa Cristina Siqueira Cerqueira

Resumo geral: Analisar objetos sociais sob a ótica da educação a distância e da escola significa
apreender dos atores modos de pensar advindos dos conhecimentos construídos nas relações de
ensino/aprendizagem e sócio-profissionais. O objetivo desta mesa é discutir aspectos relacionados à
educação a distância articulados com os significados atribuídos por alunos, professores e tutores à
avaliação de aprendizagem, à mediação e ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação TDIC na aprendizagem de uma língua estrangeira, na mediação das orientadoras e a
negociação dos significados com os estudantes/professores na elaboração do trabalho de conclusão
de curso e averiguar como os pais representam a escola. No tocante ao uso das TDIC na
aprendizagem os resultados apontam que auxiliam no desenvolvimento das habilidades linguísticas
para melhorar a compreensão oral, pronúncia e adquirir vocabulário. Quanto ao processo de
construção das monografias com a mediação das orientadoras e a negociação dos significados com
os estudantes/professores na elaboração do trabalho de conclusão de curso, os achados indicam que
é na interação com os outros, que o sujeito (re)constrói seus conhecimentos, (re)direciona suas
buscas e aumenta sua capacidade individual. No campo escolar, as representações sociais dos pais
são compreendidas como um espaço de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo e que é
favorecido pela relação família-escola. Por fim, analisa-se a avaliação da aprendizagem na
perspectiva do professor, do aluno e do tutor no V Curso de Especialização em Educação
Continuada e a Distância e os resultados evidenciam que na perspectiva do tutor o fórum é um
espaço de discussão e reflexão e na dos professores, o fórum é um espaço de construção coletiva e
na dos alunos que a sistemática avaliativa formativa, processual tem sido aplicada nos Módulos do
referido Curso. Nas reflexões proposta nesta mesa três centros de discussão se evidenciam: a
formação continuada de professores e seu processo avaliativo, a utilização das TDIC pelos alunos, e
como os pais representam a escola. e o modo como as pesquisas na área de educação a distância
podem contribuir na melhoria de questões desafiadoras para esta modalidade de ensino.

TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA APRENDER
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: QUAL O SIGNIFICADO DO COMPUTADOR E DA
INTERNET PARA OS ALUNOS

Barbara Cristina Duqueviz

Fala 1: O computador e a internet são Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC)
muito presentes na interação e comunicação na sociedade digital. Neste estudo, propomo-nos a
analisar os significados atribuídos por alunos de inglês e espanhol ao uso dessas TDIC na
aprendizagem de uma língua estrangeira. Como instrumentos mediadores, essas tecnologias ainda
não estão completamente inseridas em contexto escolar. Assim, saber como os alunos as significam

para aprender se faz relevante por se tratar de ferramentas que são utilizadas cotidianamente fora da
escola. Os participantes deste estudo são 14 alunos de inglês e 71 alunos de espanhol de um Centro
de Línguas, escola pública do Distrito Federal, matriculados no Ensino Médio, que ao longo de um
semestre letivo utilizaram o computador e a internet para realizarem pelo menos uma atividade
durante a aula. Aplicamos aos participantes um questionário, com questões abertas e fechadas,
sobre o uso pessoal dessas TDIC nas extensões da sala de aula e seu significado para a
aprendizagem de língua estrangeira em contexto escolar, bem como informações pessoais como
sexo, estado civil, idade, local de residência e escolaridade. Para a análise interpretativa das
informações, apoiamo-nos na Análise de Conteúdo e propomos as seguintes categorias para os
significados do computador e da internet para a aprendizagem de língua estrangeira: facilitador,
motivador, instrumentos para ensino e aprendizagem, extensões da sala de aula e desenvolvimento
das habilidades linguísticas. O computador e a internet são considerados facilitadores porque
propiciam acesso a informações e conteúdos estudados, aprendizagem mais fácil e simples,
aumento da capacidade de fixação de conteúdo e esclarecimento de dúvidas. São motivadores
porque aumentam o interesse pelas línguas e propiciam prazer. Como instrumentos para ensino e
aprendizagem são ferramentas para o professor e podem ser utilizadas como complementação do
trabalho de sala de aula, além de auxiliarem na aprendizagem de conteúdos. Há uma associação do
que é feito na escola com o que é feito nas extensões da sala de aula. Por fim, auxiliam no
desenvolvimento das habilidades linguísticas para melhorar a compreensão oral, pronúncia e
adquirir vocabulário.
Palavras-chave: significado; instrumentos mediadores; aprendizagem; tecnologias digitais da
informação e comunicação; língua estrangeira.

A NEGOCIAÇÃO DE SIGNIFICADOS E A MEDIAÇÃO DAS ORIENTADORAS NO
CURSO A DISTÂNCIA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO

Sandra Regina Santana Costa

Fala 2: Neste estudo, trata-se de um relato crítico-reflexivo sobre a experiência vivenciada por
professoras mediadoras do processo de orientação de monografia de estudantes/professores, no
curso de Especialização a distância em Mídias na Educação (Lato Sensu),oferecido pelo Centro de
Educação a Distância da Universidade de Brasília (CEAD/UnB), em parceria com o Ministério da
Educação (MEC) e desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pela plataforma
Moodle (http://moodle.cead.unb.br/midias). Durante o período de agosto de 2010 a fevereiro de
2011, foi trabalhada a disciplina Elaboração de Monografia. Este estudo objetivou analisar como
ocorreu o processo de construção das monografias com a mediação das orientadoras e a negociação
dos significados com os estudantes/professores na elaboração do trabalho de conclusão de curso,
sob a forma de relatos de pesquisa. Participaram deste trabalho 46 estudantes/professores da
Educação Básica do Distrito Federal e de sete estados;sete professoras mediadoras, com vínculo
profissional à Universidade de Brasília e àSecretaria de Estado de Educação/DF que são professoras
com titulação em nível de doutorado, mestrado e especialização. A metodologia aplicada, ao longo
do processo, foi a qualitativa e os instrumentos e recursos utilizados foram registros escritos, como
diários de bordo dos encontros de orientação coletivos e individuais presenciais, comentários sobre

as webconferênciaspelos estudantes/professores de outros estados, relatórios de acompanhamentos,
participação em fóruns/atividades do ambiente virtual e apresentação do trabalho final. Na
fundamentação teórico-epistemológica buscou-se articular a psicologia histórico-cultural na
perspectiva do desenvolvimento humano como um processo de transformação. Autores como
Vigotski, Mitjáns Martinez, Pirre L., Oliveira M. K, entre outros, também serviram de aporte
teórico para este trabalho. Os resultados indicam que a formação do estudante/professor é um
processo rico de aprendizagem, oportunizando às mediadoras construir uma estratégia de orientação
para professores que apresentam dificuldades em relação à concepção de pesquisa, à escrita
acadêmica e à articulação entre teoria e prática. É na interação com os outros, através das trocas
com seus pares, professores e demais pesquisadores, que o sujeito (re)constrói seus conhecimentos,
(re)direciona suas buscas e aumenta sua capacidade individual. É o momento em que pesquisadores
mais experientes analisam a produção e emitem pareceres, e oferecem sugestões no intuito de
qualificá-la, essencialmente, quando se compreende, neste processo reflexivo, que pesquisar é ver, e
ver é uma aprendizagem a ser apreendida em todos os momentos do viver e fazer pedagógico.
Palavras-chave: formação de professores; processo de mediação e negociação de significados;
sujeito e educação a distância.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA
PERSPECTIVA DE PROFESSORES, TUTORES E ALUNOS

Teresa Cristina Siqueira Cerqueira

Fala 3: As possibilidades vislumbradas pelas tecnologias de informação e comunicação (TICs)
contribuem para impulsionar a educação a distância, que se consolida como uma alternativa
importante na formação inicial e continuada de professores. Na educação à distância, entende-se
que a avaliação da aprendizagem tem sido um dos temas que têm despertado interesse dos
pesquisadores e, por isso, vem ocupando lugar nas discussões dos envolvidos no planejamento e
execução das propostas. O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a avaliação da
aprendizagem na perspectiva do professor, do aluno e do tutor no V Curso de Especialização em
Educação Continuada e a Distância ofertado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB em parceria
com a Universidade de Brasília na modalidade de educação à distância. Teve ainda os seguintes
objetivos específicos: identificar o papel desempenhado pelo tutor no referido Curso; identificar os
processos avaliativos propostos para os Módulos II e III desse Curso e verificar se a sistemática
avaliativa (por processos; formativa) estava sendo aplicado nos Módulos cursados até o presente
momento. Segundo esses objetivos, optou-se pelo tipo de pesquisa exploratória, e, segundo a
natureza dos dados, realizou-se uma pesquisa qualitativa, e, também, utilizou-se de entrevistas
semi-estruturadas e questionários com análises qualitativas. Participaram dessa pesquisa: Cinco
professores dos Módulos II e III do Curso citado anteriormente, três tutoras e onze alunos. Os
resultados obtidos sugerem que, na perspectiva do professor, a avaliação da aprendizagem beneficia
o trabalho do professor e que, na concepção do tutor, a avaliação da aprendizagem deve ser
contínua e sistemática. Observou-se que na concepção do papel de tutor evidencia-se o papel de
mediador e que a atribuição de um número muito variado de papéis à figura do tutor contribui para
a sua própria falta de clareza com relação às suas práticas. Verificou-se que nos Módulos analisados

II e III atribuiu-se significativa importância para a participação nos fóruns como atividades
avaliativas nos processos de aferição da aprendizagem propostos. Apontou-se, pelos resultados, que
na perspectiva do tutor o fórum é um espaço de discussão e reflexão. E na perspectiva dos
professores, o fórum é um espaço de construção coletiva. Identificou-se, também, que 80% dos
alunos relatam que a sistemática avaliativa formativa, processual tem sido aplicada nos Módulos do
referido Curso, confirmando assim, a necessidade da ampliação dos estudos sobre avaliação
formativa.
Palavras-chave: avaliação da aprendizagem; educação a distância; atores do processo.

EDUCAÇÃO DO CAMPO, FORMAÇÃO DE EDUCADORES: DESAFIOS PARA A
PSICOLOGIA

Maria Isabel Antunes Rocha

Resumo geral: A história do Brasil é marcada pela expropriação e opressão dos povos que
produzem suas condições de existência no campo. Nesse contexto a escola vem atuando como
agência encarregada de excluir, estigmatizar e de negar o direito de acesso ao conhecimento por
parte dessa população. Nos últimos quinze anos os movimentos sociais e sindicais em luta pela terra
empreendem esforços na luta por uma educação emancipadora. Sendo assim, estão construindo o
paradigma da Educação do Campo, concebida como uma práxis que busca integrar as dimensões
políticas e sócio-econômicas da realidade do campo brasileiro ao contexto escolar. A Educação do
Campo à medida que vai se concretizando na esfera pública demanda uma formação de educadores
que seja compatível com os princípios, conceitos e práticas da Educação do Campo. Surge assim o
curso de a Licenciatura em Educação do Campo. O curso tem organização espaço-temporal em
alternância, habilita o docente por área do conhecimento e destina-se aos jovens e adultos que
residem e/ou trabalham no campo. Nesse sentido, a Psicologia da Educação, ao ser demandada a
atuar no curso ve-se desafiada a pensar suas teorias, conceitos e práticas. Nessa perspectiva
abordaremos no simpósio quatro estudos elaborados por Psicológos que atuam no curso em
diferentes regiões geográficas e instituições de ensino.
Palavras-chave: licenciatura em educação do campo; formação de educadores; movimentos sociais
e sindicais; psicologia da educação.

FORMAÇÃO HUMANA E ENSINO NA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Eliete Ávila Wolff

Fala 1: A experiência pedagógica do curso de Licenciatura em Educação do Campo, da UnB, tem a
tarefa de educar integralmente, sustenta que a ação educativa deve estar voltada para as várias
dimensões da pessoa humana, com valores humanistas, críticos e coletivos. Um de seus objetivos é
criar condições para apropriação de conceitos históricos, de práticas e vivências coletivas. A
psicologia histórico-cultural oferece conceitos que apontam neste sentido, contribuindo no
desenvolvendo uma compreensão psicossocial da formação humana.. Na UnB, uma das pioneiras
neste desafio, a Licenciatura em Educação do Campo está em pleno processo de recriação de
propostas educativas, a partir de experiências já escritas, já trilhadas, e que deixaram legado.
Alimentamo-nos do que foi a construção de sonhos de outros povos, mas, nos alimentamos também
de nossa própria história. É através do reconhecimento e da análise das lutas e conquistas dos povos
do campo que alcançamos uma redescoberta e ressignificação do sujeito histórico que existe em
cada estudante. No campo é necessário que o educador/a observe, compreenda e utilize elementos
das formas de trabalho, da comunicação, da organização comunitária, das lutas, da identidade local,

da arte, da música, do folclore etc, para daí seguir com o aprofundamento e a ampliação do
conhecimento. A cultura camponesa está presente nestes elementos, que podem nutrir o trabalho do
professor. O/a educador/a do campo precisa ser preparado para exercer este olhar, para sensibilizarse com a riqueza e as contradições do mundo no qual desenvolverá seu trabalho. Nossa relação com
os/as educandos/as é mediada, portanto, por uma compreensão de que ensino, pesquisa e extensão
estão ressignificados por um desafio mais profundo, que é o de gerar espaços de acolhimento
institucional e de reconhecimento do lugar histórico e cultural que é o campo. A tarefa da psicologia
é a proporcionar elementos para o de desenvolvimento de uma formação voltada para uma
perspectiva critica e histórica. A psicologia histórico-cultural tem oferecido meios para esta leitura e
para a compreensão do processo de ensino aprendizagem.

ALTERNÂNCIAS EDUCATIVAS E AS PRODUÇÕES NARRATIVAS: UMA PROPOSTA
POLÍTICO-PEDAGÓGICA EMANCIPADORA

Marcelo Loures dos Santos

Fala 2: O entusiasmo e o desejo de inovação com a implementação da primeira turma de
Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Viçosa (LICENA) no ano de
2014 trouxeram consigo alguns desafios. A viabilização do PPP do curso, claramente vinculado às
Alternâncias Educativas e seus princípios fundamentais, demanda não apenas que as práticas sejam
transformadoras, mas devem ser amparadas teórico-metodologicamente. A continuidade entre o
tempo-escola e o tempo comunidade, sua proximidade com a realidade sócio-política dos alunos e a
devida orientação dos mesmos em uma tentativa de articular saberes e demanda populares e saberes
e exigências acadêmicos são os principais desafios pedagógicos (evidentemente, se não
mencionarmos os desafios estruturais que o curso impõe). Para tanto, além das exigências
curriculares e do PPP, algumas perguntas inquietavam e desafiavam os professores: é possível
validar os conhecimentos produzidos pelos alunos nos cadernos de estudo como conhecimento
científico? Eles podem contribuir para a formação destes e dos demais alunos? Como podem
contribuir efetivamente para a sociedade para além das demandas levantadas pelos alunos
individualmente? Conforme pressupostos das alternâncias educativas, a LICENA vem buscando
utilizar os cadernos de estudo como referência para o desenvolvimento dos temas transversais do
curso, o levantamento dos problemas locais e o planejamento de intervenções futuras sobre os
problemas levantados . No entanto, a partir das perguntas apresentadas acima, um grupo de
professores da LICENA, em parceria com o programa extensionista Observatório dos Movimentos
Sociais, vem propondo, de forma participativa a partir dos cadernos de estudos, construir um mapa
dos conflitos e atividades sociais desenvolvidas na ZMM. Esta atividade está orientada pela
metodologia das Produções Narrativas, caracterizadas pelo relato extenso de fenômenos
interrelacionados em um dado contexto, pela seleção de temas individual e socialmente relevantes e
pela necessidade de sua interpretação, este grupo tem considerado Este grupo de professores
considera que a integração destas informações aos conteúdos acadêmicos permite uma compreensão
política do processo de produção do conhecimento, a importância da participação neste processo e a
importância dos saberes populares – enquanto identificação de demanda e modus operandi
desenvolvido a partir de uma dada realidade. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar como

a proposta de construção deste mapa realiza, de forma participativa e emancipatória, a vicejada
integração entre ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: educação do campo; alternâncias educativas; produções narrativas

A PSICOLOGIA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO CAMPO

Paulo Afranio Sant’Anna

Fala 3: A formação de educadores na perspectiva da educação do campo, assume características
que estão intimamente associadas ao um conjunto de experiências educativas que vem sendo
construídas pelas populações campesinas e pelos movimentos sociais ao longo da história que
pressupõem o protagonismo dos estudantes, metodologias participativas, construção coletiva do
conhecimento, engajamento político, entre outros. As escolas localizadas em comunidades rurais ou
escolas que atendem aos filhos dessas comunidades, têm o desafio de criar projetos pedagógicos
que respeitem os valores, os saberes e os modos de produção de vida dessas populações. Nesse
sentido, o movimento pela educação do campo tem promovido debates, produzido conhecimento e
colaborado para a formulação de políticas públicas que possibilitem a consolidação das
Licenciaturas em Educação do Campo. As licenciaturas em educação do campo ainda são um
campo emergente de ideias, projetos e experiências, que para além de uma proposta única e
hegemônica, visa abarcar a diversidade e a pluralidade de perspectivas que as realidades do campo
oferecem. Nesse contexto, não é possível pensar em um modelo formativo fechado, marcado por
um repertório de disciplinas e conteúdos pré-determinados por diretrizes ou parâmetros curriculares.
Quando se trabalha com uma proposta de construção participativa, a matriz curricular deve ser um
ponto de partida, mas não a meta a ser atingida. O PPC é um instrumento norteador das ações,
definidor de uma intencionalidade política e pedagógica e não uma camisa de força que se impõe de
forma dissociada da realidade onde se aplica. Nessa perspectiva, o processo de construção da
licenciatura em educação do campo exige muitos deslocamentos, que devem ser encarados como
desafios inerentes ao processo criativo e participativo. Da disciplinaridade para a
interdisciplinaridade, da verticalidade para a horizontalidade, da ciência absoluta para a ciência
relativizada e humanizada, enfim, movimentos que envolvem desconfortos e novos esforços por
parte do corpo docente. Assim, é preciso discutir como a psicologia se insere nas propostas
formativas de professores do campo. Quais as contribuições e os limites dessa área de
conhecimento? Qual são os desafios para a construção de uma psicologia das populações
campesinas? A partir da minha experiência na construção da Licenciatura em Educação do Campo
da UFVJM, tenho me deparado constantemente com a necessidade de rever e reorientar a minha
forma de pensar e ensinar psicologia. Ao colocar o conhecimento psicológico numa nova
perspectiva, percebo o quanto a psicologia produzida em contextos socioculturais urbanos se
distancia da realidade psicológica das populações campesinas, o quanto o saber produzido pela
ciência precisa ser relativizado, reavaliado e ampliado quando confrontado com outras realidades
sociais, culturais e existenciais. Na matriz curricular da LEC-UFVJM há três disciplinas da
psicologia: psicologia do desenvolvimento humano, psicologia escolar e psicologia social
comunitária.

EDUCAÇÃO E SAÚDE: PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO BEM SUCEDIDO

Carla Witter

Resumo geral: O aumento da longevidade populacional mundial vem fazendo que estudiosos das
mais diferentes áreas, desde a década de 60, se interessem pelo fenômeno do envelhecimento. Este
empenho iniciou-se mais ligado às questões das dificuldades desta idade, entretanto a visão de que a
velhice tem apenas aspectos negativos, associados à doença, às perdas, à degeneração vem sendo
modificada. Já em 2002, a Organização Mundial da Saúde inicia uma campanha para
implementação de medidas capazes de promover o aproveitamento das competências do Idoso,
focando mais suas capacidades e sua experiência de vida. O estudo da chamada “velhice bem
sucedida” vem acumulando conhecimento no decorrer destas últimas décadas, e tornando possível
ações efetivas de promoção de saúde e prevenção de problemas relativos a esta fase do
desenvolvimento humano. Este é um campo privilegiado para a ação de diferentes profissionais da
área da Saúde, principalmente para Psicólogos que atuem em equipes multiprofissionais na
orientação e acompanhamento de pessoas idosas e seus familiares. Esse Simpósio objetiva
apresentar estudos que se preocupam com a questão do Envelhecimento Bem Sucedido. Pesquisas
que buscam melhor entendimento dos fatores e das condições que corroboram com um envelhecer
pleno, ou seja, com um bom nível de saúde física, de funcionamento social, e bem-estarpsicológico, que se traduzem na capacidade de adaptação do idoso, à sua autonomia, sua
integridade e sabedoria.

SAÚDE GERAL E BEM-ESTAR SUBJETIVO AO LONGO DO ENVELHECIMENTO

Ana Lúcia Gatti

Fala 1: O estudo objetivou avaliar a percepção de saúde psicológica geral e o bem-estar subjetivo
de 73 indivíduos, distribuídos em três faixas etárias: 51 a 60 (G1, N= 28), 61 a 70 (G2, N= 29) e 71
a 80 anos (G3, N= 16), de ambos os gêneros ( 44% masculino, 56% feminino)., os quais
responderam à Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES), e ao Questionário de Saúde Geral de
Goldberg (QSG). Comparados os resultados entre os grupos, por meio da prova t, verificou-se que
não houve qualquer diferença significante quer quanto à saúde quer quanto ao bem-estar ao longo
das faixas etárias consideradas, bem como não se evidenciaram diferenças entre os grupos e o de
normatização do QSG, de adultos jovens. Pôde-se constatar que, apesar das dificuldades
enfrentadas no envelhecimento, como perda de autonomia e surgimento de doenças, a visão positiva
dos mais idosos sobre a sua saúde psíquica e bem-estar prevaleceram.

Palavras-chave: idoso; instrumentos; qualidade de vida.

VIDA AMOROSA E AFETIVA DO ADULTO IDOSO

Vera Socci

Fala 2: Estudos demonstram que o fato de não ser jovem não implica necessariamente em abdicar
dos prazeres da vida, incluindo a satisfação sexual. Pode-se afirmar que ao longo da evolução
individual, a vida sexual vai se transformando, mas só desaparece com a morte. Após os 60 anos,
homens e mulheres continuam mantendo uma vida sexual ativa, salutar e enriquecedora, embora
existam tantos mitos, tabus e preconceitos a respeito da sexualidade do idoso. O que se pretende
nesta reflexão sobre a vida afetiva e amorosa do Adulto Idoso, é salientar que a vivência satisfatória
da sexualidade, continua sendo um aspecto importante de seu bem-estar, de sua qualidade de vida,
portanto de sua felicidade. Que esta vivência depende de aspectos físicos, mas principalmente dos
emocionais, como os decorrentes de sua auto-imagem e auto-estima, infelizmente influenciadas
pelos estereótipos sociais, ainda tão adversos e nefastos. Objetiva-se apresentar aspectos
importantes da vida afetiva e sexual do Adulto Idoso, analisando fatores biofisiológicos e
psicossociais relevantes para a plena vivência da sexualidade nesta fase da vida. Serão destacados
aspectos da saúde geral, pois doenças, tensões e estresse reduzem ou mesmo impedem as
manifestações da sexualidade, como em qualquer outra fase da vida. Será enfatizada a importância
do conhecimento sobre a sexualidade e a compreensão do processo natural do envelhecimento e
mudanças decorrentes. Serão destacados os avanços científicos que disponibilizam recursos
facilitadores da manutenção da função sexual prazerosa. Finalmente, serão apresentados dados de
pesquisas que revelam que, embora uma pequena parcela de idosos acredite que o casal pode viver
“sem sexo”, ou que a vivência sexual é desnecessária (30%), aproximadamente 80% mantem
relações sexuais com seus parceiros e sentem prazer; 60% se sentem sensuais e desejáveis; 100%
acreditam que sexo “não é pecado” e 90% afirmam que este não tem por finalidade apenas a
reprodução; 80% demonstram saber que a menopausa não é o ocaso da sexualidade. Apresentam
um nível médio-superior de conhecimento sobre aspectos bio-fisiológicos e psicossociais da
sexualidade; demonstram saber que o impulso/ interesse sexual permanece nesta fase e que não
constitui nenhum tipo de perigo à saúde, pelo contrário, que traz benefícios físicos e psicológicos;
entendem a influência das drogas, mesmos as lícitas, sobre a resposta sexual; assim como entendem
e aceitam as mudanças naturais que caracterizam esta atividade neste período. Os aspectos menos
conhecidos referem-se à autoerotização, carregada de preconceitos; e às disfunções em geral, assim
como a respeito de seu tratamento. Esta é uma área carente de estudos brasileiros, e os poucos
trabalhos existentes enfatizam mais os aspectos biofisiológicos.
Palavras-chave: idoso; afetividade; sexualidade; aids; representações sociais.

CARACTERÍSTICAS DE RESILIÊNCIA ENTRE PESSOAS QUE PARTICIPAM DE
GRUPOS DE TERCEIRA IDADE

Adriana Aparecida Ferreira

Fala 3: O termo resiliência caracteriza-se pela capacidade do ser humano responder às demandas da
vida cotidiana de forma positiva, apesar das adversidades que enfrenta ao longo de seu ciclo vital de
desenvolvimento. O desenvolvimento da resiliência ao longo da vida é resultado da combinação
entre os fatores do indivíduo e de seu ambiente familiar, social e cultural. Neste sentido, a
adaptação positiva não é apenas tarefa do indivíduo, mas também da família, da escola, da
comunidade e da sociedade que devem prover recursos para que o indivíduo possa desenvolver-se
mais plenamente. A pessoa resiliente é capaz de reconhecer o sofrimento, perceber seu sentido,
enfrentá-lo de forma construtiva, transcendê-lo e transformar-se. A resiliência pode ser entendida
como a capacidade do indivíduo realizar ajustamentos criativos diante de situações adversas e poder
contar como suporte de pelo menos uma pessoa, e/ou auto suporte. Realizou-se trabalho com
objetivo de identificar características de resiliência de um grupo de pessoas que participam de
Grupos de Terceira Idade. Participaram do estudo 37 pessoas entre 41 e 84 anos, sendo 81%
mulheres, no qual foi aplicada a Escala de Resiliência desenvolvida por Wagnild & Young e
adaptada por Renata Pesce, Simone Assis, Joviana Avanci, Nilton Santos, Juaci Malaquias e Raquel
Carvalhaes. A escala de resiliência foi tabulada atribuindo-se médias globais a cada um dos itens.
Em relação aos itens que indicam resolução de ações e valores (que dão sentido à vida, como
amizade, realização pessoal, satisfação e significado da vida), os participantes obtiveram resultados
altos em orgulhar-se em realizar coisas em vida, ter o sentido da vida e significado, e o fato de que
ele mesmo consegue achar uma saída sem necessitar de auxilio de terceiros. Quanto de
independência e determinação, os participantes se dizem capazes de enfrentar novas dificuldades,
pois já enfrentaram antes, dizem poder estar por sua própria conta se houver necessidade, e a
possibilidade destes lidarem com várias coisas ao mesmo tempo além da não insistência em lidar
com coisas que não podem resolver. Quanto à autoconfiança e capacidade de adaptação a situações,
observou-se que manter interesse em determinadas coisas é importante para o participante, além da
importância na manutenção do interesse e a capacidade de depender de si mesmo em relação à
terceiros. Tais resultados são importantes para compreender as características de idosos resilientes
bem como para planejar programas de prevenção que atendam a essa população.
Palavras-chave: resiliência; envelhecimento; saúde.

EDUCAÇÃO E SURDEZ: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Noemi Nascimento Ansay

Resumo geral: O presente simpósio discute desafios na educação de surdos, tanto na formação
inicial quanto na educação continuada. O primeiro trabalho utiliza a metodologia da História de
vida para desvelar as experiências acadêmicas e profissionais da própria autora como psicóloga e
professora surda, com ênfase para a discussão de processos formativos ao longo da trajetória
educacional e profissional. No segundo trabalho discute-se a vitimização entre pares e bullying
envolvendo estudantes surdo sem contextos escolares, por meio de revisão da literatura, abordando
possíveis práticas de suporte social para enfrentamento desse problema no contexto escolar. O
terceiro trabalho examina, por meio de abordagem qualitativa, a trajetória escolar de alunos surdos e
a sua relação com a inclusão no Ensino Superior. A discussão abordará alternativas para melhorias
nas condições de acesso e permanência de Surdos nos sistemas educacionais

A TRAJETÓRIA ESCOLAR DE ESTUDANTES SURDOS E A INCLUSÃO NO ENSINO
SUPERIOR

Noemi Nascimento Ansay

Fala 1: A inclusão de estudantes surdos no ensino superior representa uma conquista dos direitos
desse alunado (MOREIRA, 2004; ANSAY, 2008; CASTRO, 2011; CABRAL, 2011). Os dados do
MEC/INEP (2003; 2013) mostram que o número de pessoas surdas (oralizados e usuários da
Língua Brasileira de Sinais), obteve um significativo crescimento, em 2003 o número era de 665,
em 2013, chegou a 8.525. Apesar disso, ainda não há dados precisos e nem visibilidade quanto às
especificidades desses grupos, e muito menos dados governamentais quanto à permanência e/ou
conclusão de cursos de ensino superior por parte dos alunos surdos. Desta maneira, o objeto a ser
investigado nesta pesquisa foi a trajetória escolar de alunos surdos e a sua relação com a inclusão no
Ensino Superior. A pesquisa se pautou nos pressupostos da pesquisa qualitativa (GODOY, 1995;
BAUER e GASKELL (2007). Foram realizadas nove entrevistas semiestruturadas com sujeitos
surdos que frequentavam no momento da pesquisa as universidades de Curitiba. Partindo das
entrevistas com os alunos extraímos os seguintes eixos temáticos: I) Caracterização dos sujeitosinterlocutores da pesquisa, suas representações sobre a surdez e o papel exercido pela família em
sua trajetória educacional II) Ensino comum ou especial, frequentado pelos alunos participantes da
pesquisa III) Ingresso e permanência do aluno surdo no Ensino Superior. Analisando a trajetória dos
alunos surdos encontramos diferentes aspectos relacionados ao avanço escolar dos mesmos. Entre
eles podemos citar: mudanças na legislação, participação dos surdos em pesquisas e movimentos
políticos-pedagógicos, participação da família, mudanças atitudinais nas relações interpessoais
relacionadas aos professores e colegas, o uso de recursos visuais adequados nas práticas
pedagógicas.

Palavras-chave: educação de surdos; surdos no ensino superior; inclusão de alunos surdos no
ensino superior;

BULLYING E SURDEZ NO CONTEXTO ESCOLAR INCLUSIVO

Bruno Pierin Ernsen

Fala 2: Sabe-se que na atualidade a questão do Bullying ganhou visibilidade e de fato constitui-se
um problema real na sociedade em que vivemos (CUNHA, 2009; SILVA, 2010; PERO;
BAUMAN, 2010; TOGNETTA, 2013). Compreendemos por Bullying todo tipo de violência
intencional e repetitiva, seja física, verbal ou simbólica entre pares. Assim, o presente trabalho tem
por objetivo discutir a vitimização entre pares envolvendo estudantes surdos em contextos escolares
inclusivos e as possíveis práticas de suporte social nas escolas. A metodologia utilizada é a de
revisão de literatura (GIL, 2008), realizada na base de dados do Periódicos da Capes, Eric e Google
Scholar. Os trabalhos encontrados sobre bullying e surdez foram: Strobel (2008); Santos; Capelão
(2012), Freire (2012), Barbosa (2011), Pero; Bauman (2010), Weiner; Muller (2006), Dixon (2006),
McCrone, William P (2004); Jennifer (2004). Os resultados da revisão enfatizam que o bullying é
um problema sério e precisa ser enfrentado nas escolas de estudantes surdos e ouvintes. No caso de
estudantes surdos é necessário que encontrem seu valor como pessoas, aceitem suas diferenças e
que sua identidade surda, seja valorizada, e sua língua e cultura sejam respeitadas.
Palavras-chave: surdo; bullying; escolas.

HISTÓRIA DE VIDA DE UMA PSICÓLOGA E PROFESSORA SURDA: MEDIAÇÕES,
DESCONSTRUÇÕES E CONSTRUÇÕES

Rita de Cassia Maestri

Fala 3: A partir da perspectiva de que cada sujeito é singular e criativo e que seu desenvolvimento
pessoal e cultural relaciona-se com a evolução dos contextos de sua vida profissional e social, esta
pesquisa desvela as experiências acadêmicas e profissionais da própria autora como psicóloga e
professora surda. A metodologia utilizada é a de História de Vida, baseada em Josso (2004; 2010),
que utiliza o conceito de formação experiencial, destacando a importância da narrativa neste
percurso, pois ela permite manifestar a singularidade e perceber o caráter processual da formação e
da vida, relacionando espaços, tempos e as diferentes dimensões dos sujeitos, em busca de uma
sabedoria de vida. Os objetivos foram: -investigar, por meio da metodologia de História de Vida, a
trajetória educacional e profissional da própria pesquisadora e verificar que experiências e desafios
influenciaram essa trajetória;- identificar, analisar e compreender as experiências e desafios da vida
educacional e profissional de uma pessoa surda; - contribuir para a formação/autoformação da
pesquisadora e também para a formação de profissionais surdos e outros profissionais que atuem
com sujeitos surdos. Para alcançar estes objetivos foi feita uma narrativa minuciosa a respeito dos

fatos mais relevantes, desde a infância até a vida adulta, a perda da audição e as mudanças no rumo
da minha vida, a vida profissional e acadêmica. Os resultados da pesquisa remetem ao processo de
autoformação da própria autora e à formação de profissionais surdos, contribuindo no sentido de
possibilitar a superação do senso comum e evidenciando o papel da aprendizagem no trabalho e a
importância do conhecimento que leva à autonomia.
Palavras-chave: história de vida; sujeitos surdos; psicologia; mediação.

EDUCAÇÃO E TRABALHO

Marcos Vinícius de Araújo

Resumo geral: A complexidade do atual contexto de trabalho já é premissa consagrada, como
também já está consagrada a ideia de que essa realidade vem exigindo do trabalhador cada vez
mais, principalmente quanto à sua qualificação e desenvolvimento de ‘competências’. Apesar de
consagrados, são temas que exigem reflexão e análise, pois se constata que recaia sobre o
trabalhador cada vez mais o ônus dessas demandas. A mesa se propõe, assim, discutir a relação
intensa entre educação e trabalho, principalmente sobre a constatação de que ao trabalhador cabe a
responsabilidade manter contínua e permanente atenção com sua capacitação, respondendo e até
mesmo antecipando às demandas de capacitação técnica e atitudinal que as organizações de
trabalho têm sobre o seu desempenho. Até mais do que a simples atenção, ao trabalhador tem sido
transferido o próprio ônus, financeiro, operacional e social, de sua contínua formação e capacitação
para uma atividade laboral trabalho, cada vez mais abrangente e imprecisa.

EDUCAÇÃO E TRABALHO: PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS

Cleverson Pereira de Almeida

Fala 1: Formação para o mercado, aprender a aprender, empregabilidade, flexibilidade (ou
adaptabilidade), resiliência e outros termos desta ampla “família” têm sido grandemente
empregados, tanto no âmbito educacional como no corporativo. Também autonomia,
empowerment(ou “empoderamento”), retenção de talentos, meritocracia, capacidade de trabalho em
equipesão termos cada vez maispresentes em “discursos organizacionais”, como fortemente
desejáveise valorizados. Em um e outro caso, o uso não implica que, necessariamente, sejam
discutidos, quer em seus aspectos conceituais mais formais quer no tocante à pertinência,
abrangência e efetiva aplicabilidade aos contextos de trabalho. Emergem, assim, especulações das
mais diversas, sendo que a responsabilização do ser humano por sua educação pré-ingresso no
mundo do trabalho (e nele mirando) e, especialmente, pela “educação continuada”, ao longo de sua
vida laboral (e, neste sentido, por sua condição de se manter empregado), parece a mais recorrente,
mesmo quando utilizados eufemismos ou sofismas, com diferentes graus de “sutileza”. Em recente
estudo publicado sobre a susceptibilidade de 702 ocupações aos efeitos da informatização
(“computadorização”), os autores, dois professores da Universidade de Oxford, abordam inclusive
aquela que se dá no campo de tarefas cognitivas (ou do conhecimento) não-padronizadas (ou nãorotineiras) e mencionam que esse processo (via uso de algoritmos) pode apresentar, como vantagem
comparativa, a ausência de alguns vieses humanos. Como consequência, estimam que em 20 anos
quase 100 dessas ocupações podem estar extintas, com cerca de 140 milhões de humanos
substituídos, ao redor do mundo, considerado apenas o grupo dos “trabalhadores do conhecimento”.
Assim, como consequência, uma educação pautada por princípios de instrumentalização (instrução
e funcionalização) cumpriria exatamente que papel, se em pouco tempo a profissão pela qual se

opta pode desaparecer? Uma educação comprometida com formação (em particular a educação
superior) e com liberdade, ou seja, com autonomia e exercício / construção de cidadania, não
deveria ser aquela a confrontar novas modalidades de taylor-fordismo que parecem emergir no
mundo do trabalho, quais sejam o cognitivo e o emocional (ou afetivo)? Configura-se, então, como
objetivo desta exposição, discutir tais indagações.

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES E QUALIDADE DO EMPREGO NO
BRASIL: A CONSTRUÇÃO DA DIMENSÃO SUBJETIVA DO TRABALHO ENTRE OS
TRABALHADORES.

Odair Furtado

Fala 2: A visão neoliberal e outra, mais humana e ao mesmo tempo ingênua, gostam de argumentar
que a saída para os trabalhadores brasileiros é a educação. Reclamam da baixa qualidade da
formação dos nossos trabalhadores e da falta de profissionais qualificados para vagas existentes.
Trata-se de uma falácia! Evidentemente, temos um problema com a qualidade do ensino público e
também no ensino privado e a melhoria da qualidade de nossas escolas é um problema que deve ser
enfrentado pelo Estado brasileiro. Mas equacionar a relação entre formação do trabalhador e
qualidade dos postos de trabalho é algo que está muito além da vontade dos trabalhadores (coletiva
e individual). Não basta incentivar o trabalhador a melhorar a sua formação, como se isso
automaticamente resultasse na solução para suas vidas. Hoje faltam engenheiros no país, mas 70%
dos formados não trabalham diretamente na área e faltam médicos, fenômeno que estrangula o
atendimento na atenção básica à saúde, mas o filho do operário não terá nenhuma chance de
ingressar em um curso de medicina. Boa parte dos postos de trabalhos oferecidos para os
trabalhadores brasileiros exige pouco mais que a sua alfabetização e, de certa forma, o fenômeno
explica o abandono da escola no início do segundo ciclo do Ensino Fundamental, quando os jovens
completam os 14 anos. Nosso propósito nesta mesa é procurar aprofundar essa relação, discutindo
as condições materiais e concretas dessa relação formação-postos de trabalho. Cabe uma análise do
papel da educação na formação dos trabalhadores nas condições atuais do mercado de trabalho no
Brasil, considerando tanto a reestruturação produtiva, quanto a precariedade e precarização das
condições de trabalho. Pessoas buscam melhorar de vida dentro do espectro das possibilidades reais
e assim, trabalhadores projetam seus futuros e de suas famílias a partir de suas dimensões subjetivas
da realidade. A psicologia social contribui na compreensão e analisa as condições de vida desses
trabalhadores e da sua perspectiva de vida, que em última instância depende da emancipação de sua
classe.

SUBJETIVIDADE E CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO

José Estevam Salgueiro

Fala 3: Esta exposição sistematiza e analisa observações recolhidos em três situações, a saber:
experiências como consultor e gestor em recursos humanos em organizações brasileiras de médio e
grande porte; supervisão de estágio em psicologia organizacional e do trabalho em curso de
graduação de psicologia e professor/coordenador de curso de especialização em psicologia
organização e do trabalho. Tais observações constatam a tensão que vem progressivamente gerando
ansiedade e medo em profissionais e aspirantes com relação às demandas organizacionais quanto à
sua capacitação/capacidade e desenvolvimento de competências técnicas e atitudinais, com
implicações diretas em sua subjetividade, tanto no que se refere à percepção e avaliação de si e de
sua atuação como quanto ao espaço que o trabalho acaba ocupando, cognitiva e afetivamente, em
sua vida e em suas preocupações. Confirmam essa análise a quantidade de tempo, direta ou
indiretamente, dedicado ao trabalho em detrimento à sua vida pessoal e a permanente sensação de
insegurança e de insuficiência profissional, o que gera estado permanente de tensão e insegurança,
comprometendo de forma contundente as relações interpessoais no ambiente laboral e fora dele.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SUAS DIFERENTES ETAPAS DE ENSINO: REFLETINDO
SOBRE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE

Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Resumo geral: No contexto das discussões da Psicologia Escolar e Educacional, um dos assuntos
que tem sido debatido na interface com outras áreas como a Pedagogia, é a Educação Especial.
Entendida como um atendimento especializado para pessoas com necessidades educacionais
especiais, este deve, conforme a Política Nacional de Educação na perspectiva da Educação
Inclusiva, ocorrer desde a educação infantil até o ensino superior. Nesta exposição intencionamos
localizar as raízes históricas deste atendimento, na educação básica discutindo a Educação Especial
brasileira, no que tange a seu atendimento na Educação Básica, com destaque para a paranaense,
que mantém marcadamente formas de atendimentos segregados. Ainda, abordaremos o ensino
superior, ressaltando a sua morosidade no atendimento especial, em termos mundiais, e, em especial
no sistema educacional brasileiro, considerando as questões sócio-históricas e culturais que
subjazem o percurso. A forma como tem sido implementada a educação especial, ocorreu desde a
estruturação paralela ao ensino fundamental regular, quando existia a educação especial como uma
modalidade no formato de classes especiais, até a proposta atual de atendimento no ensino regular,
em salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Não excetuando os atendimentos em
Centros e Escolas Pedagógicas Especializadas, para aqueles que necessitarem. Não obstante, há
pouco tempo ainda, estamos recebendo acadêmicos com necessidades educacionais especiais
também no ensino superior, embora, em pequeno número tendo em vista a estatística disponível
sobre o total de ingresso. Das instituições de ensino superior têm sido exigida a organização de
estratégias de acessibilidade comunicacional, arquitetônica e metodológico-pedagógica, conforme
exigências legais para este nível de ensino. Neste sentido, a discussão apresentará dados de pesquisa
realizadas no Programa de Pós graduação da Universidade Estadual de Maringá, bem como a
estruturação do Programa de Acessibilidade - Monitoria Especial, implantado nesta universidade
pública, com vistas a observação e reflexão sobre a implementação, de fato, de um atendimento que
prioriza a igualdade de oportunidade para todos os estudantes.
Palavras-chave: educação especial; necessidades educacionais especiais; educação básica; ensino
superior.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO BÁSICA: DO ATENDIMENTO À QUALIDADE
DO ENSINO

Solange Pereira Marques Rossato

Fala 1: A Educação Especial brasileira, ao longo de seu processo histórico de constituição, se
distanciou do sistema comum de ensino. Assim, o setor público atendeu de forma compartilhada,
em sua maioria, alunos com deficiências mais “leves” em classes especiais em escolas públicas e os

alunos com comprometimentos e deficiências mais “severas” em instituições especializadas de
caráter filantrópico. As mudanças apontam, principalmente ao longo do século XX, que a Educação
Especial tende a encaminhar-se de uma perspectiva segregacionista, em que as crianças com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE) devem ser separadas e isoladas das outras crianças,
para uma perspectiva de inclusão no ensino regular. Legislações e políticas públicas de educação
inclusiva no país assinalam para esta direção e para a necessidade de universalização do acesso à
educação básica e ao atendimento educacional especializado desta população, como se observa,
dentre outras, em uma das metas do novo Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em junho
de 2014. Diante de tais considerações, pretende-se discutir a Educação Especial brasileira, no que
tange a seu atendimento na Educação Básica, com destaque para a paranaense, que mantém
marcadamente formas de atendimentos segregados. Para tanto, serão consideradas a distribuição de
matrículas nas instâncias públicas e privadas, bem como, nas diferentes etapas de ensino. Além
disso, fundamentados na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, nos debruçamos sobre a
qualidade do ensino oferecido na educação especial, à luz da compreensão dos professores sobre
seus alunos e a partir disso, das indicações de ensino possíveis. Transformações necessitam ser
realizadas, numa negação ao caráter imutável e natural com que a condição humana e os fenômenos
são vistos, desconsiderando suas múltiplas determinações. Precisamos mover conceitos, práticas,
teorias, relações sociais, educação, sociedade e fazer movimentar a história de exclusões a que
tantos estão submetidos, ou seja, aqueles que de algum modo não correspondem às ideologias
dominantes.
Palavras-chave: educação especial; educação básica; política educacional; Psicologia HistóricoCultural.

DISCUTINDO SOBRE A INSERÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR

Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Fala 2: A Educação Especial no ensino superior é recente, a primeira seleção das pessoas com
deficiência já ocorria na educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio).
Entretanto, pesquisas como de Rambo (2010), Tavares (2014), dentre outras, mostram que têm
chegado alunos com deficiência nesta modalidade de ensino, ainda que seja em quantidade pouco
expressiva. Revelando desta forma que alguns destes alunos vêm conseguindo derrubar a
seletividade que acontece ainda durante a educação básica. Sendo esta, portanto, a primeira
dificuldade a ser enfrentada pelo deficiente; a outra seria a de sua permanência no ensino superior
com um ensino de qualidade. Apesar da legislação brasileira assegurar o direito à educação para
todos, garantindo o acesso e a permanência do aluno com e sem deficiência na escola em todos os
níveis de ensino (da Educação Básica ao Ensino Superior), temos observado que tanto o acesso
como a permanência está distante anunciado na legislação, sendo que muitas questões não tiveram e
não estão tendo a merecida atenção dos envolvidos direta ou indiretamente neste processo. Diante
disto alguns questionamentos são suscitados: como a Educação especial vem se desenvolvendo no
ensino superior? Como essas Instituições, tanto públicas como privadas, estão atendendo os alunos
deficientes? Será que os alunos que frequentam estas instituições estão satisfeitos com o trabalho

que está sendo desenvolvido? Será que estes alunos estão de fato tendo aprendizagem e
desenvolvimento? Enfim, qual a percepção destes sobre a educação Especial no Ensino Superior. A
partir destas considerações, nos propomos com este trabalho discutir sobre a inserção da pessoa
com deficiência no Ensino Superior, ressaltando a morosidade no atendimento especial no sistema
educacional brasileiro, considerando as questões sócio-históricas e culturais envolvidas, tendo como
respaldo resultados de pesquisas desenvolvidas nesta temática nos espaços acadêmicos.
Palavras chave: educação; deficiência; ensino superior; inclusão escolar.

PROPOSTA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIA MONITORIA
ESPECIAL

Maria Júlia Lemes Ribeiro

Fala 3: A Universidade Estadual de Maringá, tem seu Programa de Acessibilidade, composto por
docentes da própria instituição de ensino, que alocam seus projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão,
e os desenvolvem junto a alunos de graduação e Pós. Neste, dentre outras estratégias, está a
Monitoria Especial que consiste em um atendimento ao acadêmico deficiente, quanto ao
acompanhamento da proposta curricular de seu curso de graduação. O solicitante da monitoria, tem
outro acadêmico do próprio curso, e muitas vezes, da mesma sala de aula, que como Monitor,
cumprirá as atribuições cabíveis, que referem a: 12 horas/estudo com o acadêmico com deficiência;
participação em grupo de estudo que trata sobre as deficiências e outras necessidades especiais,
modalidades de ações para a inclusão social e escolar, mediação com o corpo docente e com as
instâncias administrativas. Após seis anos de implementação da Monitoria Especial na UEM,
objetivando pesquisar sobre a efetividade deste recurso de acessibilidade metodológico-pedagógica
para o acadêmico que apresenta deficiência, foi realizada uma pesquisa, em que com cinco
acadêmicos monitorados e a mesma quantidade de monitores especiais, que frequentavam os cursos
de graduação em: Direito, Psicologia, Educação Física, Geografia e Zootecnia. A estratégia foi
avaliada, e comprovou a eficácia para monitores e monitorados. Resaltamos que houve mudanças
de concepção acerca da pessoa com deficiência e suas possibilidades de desenvolvimento. Nesta
exposição pontuamos a importância de estratégias de âmbito coletivo e individual, no sentido de
prover condições de acessibilidade curricular a todos os universitários.
Palavras-chave: ensino superior; acadêmicos com necessidades educacionais especiais; educação
especial.

“EDUCAÇÃO, SAÚDE E PROBLEMAS ESCOLARES: PRÁTICAS E POLÍTICAS”

Marie Claire Sekkel

Resumo geral: Trata-se de mesa sobre o tema do enfrentamento das dificuldades escolares no
âmbito das políticas públicas de saúde e de educação. As apresentações estarão baseadas em
resultados da pesquisa “Desenvolvimento humano, escolarização da criança e do adolescente e
processos institucionais: contribuições da Psicologia” referentes à legislação e às práticas das
esferas da saúde, da educação e intersetoriais, implementadas no período de 1989 a 2012. A
pesquisa foi formulada junto ao Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - Ações Novas
Fronteiras (PROCAD-NF – Edital n° 21/2009), do qual participam os Programas de Pós-graduação
em Psicologia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e da Universidade Estadual de
Maringá (UEM), e o Programa de PG em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da
Universidade de São Paulo (USP), e combinou o estudo documental da legislação pertinente com
trabalho de campo, incluindo entrevistas com gestores e profissionais envolvidos nas políticas, e
observações participantes em equipamentos de educação e saúde. Como um desdobramento a partir
do levantamento realizado sobre as políticas de saúde e educação nas três esferas de governo,
durante o desenvolvimento da pesquisa, foi criado o projeto da “Linha do Tempo das Políticas
Públicas de Saúde e Educação para o enfrentamento dos problemas de escolarização”, instrumento
virtual que busca organizar e articular elementos sobre essas políticas com o objetivo de contribuir
para o avanço das ações nessas áreas.
“HISTÓRIA E MEMÓRIA DA SAÚDE ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO PAULO:
CONTEXTOS E PRÁTICAS.”

Maria Luisa Sandoval Schmidt

Fala 1: O estudo da legislação estadual e municipal sobre saúde escolar e intersetorialidade
saúde/educação em São Paulo indicou a pertinência de elaborar sua história e memória, buscando
ofecer uma interpretação da trajetória dessa área na cidade. A partir de marcos históricos desta
trajetória, associados às conjunturas específicas dos diferentes governos municipais do período de
1989 a 2012, foram realizadas pesquisas documentais, entrevistas e observações participantes,
buscando subsídios para compreender as seguintes dimensões da saúde escolar em São Paulo: a)
articulações do fracasso escolar e problemas escolares à saúde; b) relações entre saúde mental e
atenção básica pelo viés da saúde escolar; c) demandas da escola para a saúde; d) práticas concretas
da saúde escolar e de propostas intersetoriais (saúde/educação); e) concepções do trabalho
psicológico na saúde escolar. Nessa comunicação, será feito um recorte, analisando alguns
contextos principais -implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), vigência do Plano de
Atendimento à Saúde (PAS), implantação e expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF),
transferência da gestão da saúde para Organizações Sociais - e as práticas constituídas no campo da
saúde mental, da atenção básica e dos programas específicos de governos para a saúde escolar.

“POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E O ENFRENTAMENTO ÀS DIFICULDADES
ESCOLARES EM PORTO VELHO – RO”

Marli Lucia Tonatto Zibetti

Fala 2: O trabalho tem por objetivo discutir características locais das políticas públicas de
enfrentamento às dificuldades escolares implantadas nas redes estadual e municipal de ensino em
Porto Velho – RO após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96). A
pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal
de Rondônia, vinculada ao Programa de Cooperação Acadêmica UNIR/USP/UEM. Os dados foram
obtidos por meio de análise dos documentos oficiais orientadores das políticas, levantamento de
pesquisas que investigaram diferentes programas implantados no período, bem como realização de
entrevistas com gestores, técnicos e docentes envolvidos. Os resultados indicam que, embora as
administrações municipal e estadual estivessem sob a responsabilidade de partidos distintos e o
funcionamento das redes em relação à jornada de trabalho dos docentes, condições físicas e
organização curricular apresentassem configurações diferenciadas, os programas desenvolvidos
eram os mesmos, uma vez que eram oriundos do Governo Federal. A partir dos resultados, apontase para a necessidade de organização política e pedagógica dos profissionais da educação, para
atuação na proposição, desenvolvimento e avaliação de políticas públicas que atendam às
especificidades locais e se caracterizem como políticas de Estado voltadas ao atendimento das
necessidades do público atendido e deixem de ser mera execução de programas pensados em outras
instâncias e que, muitas vezes, apenas servem para justificar a falta de investimentos dos governos
locais em educação.
“LINHA DO TEMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA O
ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS DE ESCOLARIZAÇÃO”

Marie Claire Sekkel

Fala 3: A "Linha do tempo de políticas públicas de educação e saúde relacionadas ao
enfrentamento de dificuldades escolares" é um instrumento virtual que apresenta essas políticas de
forma organizada cronologicamente, articulando-as às pesquisas realizadas na área, à legislação
vigente e a elementos dos processos de implementação das mesmas. A necessidade de construção
da Linha do Tempo surgiu em meio ao desenvolvimento da pesquisa “Desenvolvimento humano,
escolarização da criança e do adolescente e processos institucionais: contribuições da Psicologia”,
frente às dificuldades encontradas na coleta e análise do material sobre a legislação e as políticas de
saúde e educação relacionadas aos problemas de escolarização. Na Linha do Tempo as informações
estão organizadas de forma a permitir a comparação entre as esferas federal, estadual e municipal, e
contêm links que acessam: 1) a íntegra do texto das políticas e 2) pesquisas acadêmicas que
discutem tais políticas em seu processo de implementação e outros elementos a elas relacionados. A

Linha do Tempo foi elaborada a partir das informações sobre o município de São Paulo (SP), e
posteriormente estendida aos municípios de Porto Velho (RO) e Maringá (PR), por serem os locais
que participaram do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - Ação Novas Fronteiras
(PROCAD-NF), em que este projeto foi concebido. A Linha do Tempo é passível de atualizações
periódicas. Buscaremos discutir como ela se constitui em instrumento para o avanço na concepção
de políticas públicas e propostas que respondam de forma eficaz às dificuldades enfrentadas no
processo de escolarização.

EM DEFESA DA LIBERDADE: FORMAS SUTIS DE NORMALIZAÇÃO

Marcela Peters Cremasco Gonçalves

Resumo geral: A escola propaga e produz maneiras de viver, pensar e agir. Diferentes práticas
discursivas atravessam o cotidiano escolar e provocam efeitos de normalização e normatização da
existência, convocando os corpos a modulações denominadas ideais, normais, adequadas. Domina
nesses efeitos processos de assujeitamento da vida, contra os quais emergem questionamentos ao
funcionamento do sistema escolar. Ideias de liberdade estão presentes na base desses
questionamentos, incitando-nos a debruçarmos sobre a agonística presente na relação entre governo
e liberdade. Para tal, utilizaremos a noção de governamentalidade, forjada por Michel Foucault, a
qual se constitui como uma ferramenta analítica que nos permite romper com naturalizações
operantes. O presente simpósio tem por objetivo articular discussões que partem dessa noção com
questões de distintos campos investigativos oriundos das pesquisas singulares de cada uma das
participantes: função do psicólogo na escola – se há problemas no funcionamento escolar,
chamemos os psicólogos!; escola de tempo integral – se não se obtém os efeitos pretendidos pela
escolarização durante o período regular, aumentemos o tempo!; desescolarização – se todo e
qualquer arranjo sob a denominação escolar tem sido insuficiente e contraproducente,
desescolarizemos! A partir das discussões particulares, pretendemos questionar os regimes de saberpoder que instituem estatutos de verdade, ou seja, colocar em análise a relação entre formas de
veridicção e modos de existência. Por fim, entendemos que o exercício de analisar as cristalizações
presentes nas práticas discursivas que permeiam os temas apresentados, são uma oportunidade de
trazer para o campo da pesquisa um fazer que nos abre à multiplicidade do pensamento e das
maneiras de existir, constituindo-se, portanto, como um ato político.
Palavras-chave: liberdade; governamentalidade; escola integral; desescolarização; função do
psicólogo
Agências financiadoras: CAPES e CNPq

DESESCOLARIZAÇÃO: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DA AGONÍSTICA PRESENTE
NA RELAÇÃO GOVERNO-LIBERDADE

Marcela Peters Cremasco Gonçalves

Fala 1: Os processos atuais de governamentalização operam através de uma maquinaria da
libertação. Esta afirmação nos incita a questionar os jogos de verdade que colocam a liberdade
como estado subjetivo a ser alcançado, o qual daria conta da emancipação (subjetiva e pedagógica)
do homem, e nos impele a tornar a liberdade um eixo problematizador, evidenciando a agonística
presente na constituição das relações de poder (liberdade como condição de governo). Deleuze, ao
tratar dessa racionalidade regulamentadora, evidencia o fim da sociedade disciplinar, marcada pelo

confinamento, e a passagem para a sociedade de controle, caracterizada por um controle contínuo a
céu aberto. Passagem que ocorre em meio à crise das instituições fechadas (como a escola); crise,
que por si mesma não significa nem assegura ruptura com processos de assujeitamento, e que,
inclusive, delimita um novo regime de dominação. Debruçar-se sobre a relação governo-liberdade
muito nos interessa, pois esse estudo tem como campo de investigação um coletivo que se instituiu
em meio ao mote da desescolarização, tendo como palavras de ordem liberdade e autonomia. Se as
palavras de ordem, ao emergirem em meio a um percurso singular, sintetizam processos e
pensamentos subjacentes, ao serem escutadas, desconexas do contexto que as geraram, são
esvaziadas de sentido e dão margem a interpretações rasas. Desescolarização: nova forma,
problemas antigos? Educar em meio aberto, fora de instituições, des-escola não garante nada.
Governar a si mesmo através de uma racionalidade de dominação que embute em nós o
protagonismo de um eu que pensa, age e vive impulsionado por desejos próprios, com fome de
liberdade? Com essa apresentação pretendemos afirmar: não basta estar fora da escola para romper
com as amarras de nosso tempo; ainda assim, inventar uma maneira de viver e educar sem escola é
expressão da potência de criação, resistência, e pode se constituir como máquina de guerra.
Palavras-chave: desescolarização; liberdade; governo; resistência.
Agência financiadora: CNPq

ESCOLAS PÚBLICAS DE TEMPO INTEGRAL: MAIS APRENDIZAGEM DE QUÊ?

Patricia P. Zapletal

Fala 2: O constante aumento e redefinição de atribuições de atividades de diversas naturezas à
escola, na atualidade, levam-nos a entender que estaríamos diante de um fenômeno que alguns
autores têm chamado de educacionalização do social, o qual pode ser compreendido como uma
espécie de obsessão contemporânea pela educação, onde problemas de diferentes ordens são
transformados em conteúdos pedagógicos. Para aqueles que elaboram políticas na
contemporaneidade, a sociedade da aprendizagem seria o horizonte sobre o qual refletem suas
decisões. Tal sociedade é caracterizada pela criação de uma infraestrutura que possa tornar seus
habitantes aprendizes ao longo da vida. No cerne dos discursos presentes em diferentes locais na
atualidade, sobre a necessidade dessa aprendizagem ao longo da vida, estaria a articulação da
produção de um novo tipo de trabalhador inovador, criativo, empreendedor. Este cenário traz a
importância da problematização do papel das tecnologias pedagógicas escolares na equipagem
desse sujeito empreendedor, detentor de uma liberdade subjetivada. Os debates em torno das
propostas de escolas públicas de tempo integral reanimam-se no Brasil ao longo dos anos 2000 e
são apontados como instrumento indispensável para oferecer maiores oportunidades educativas aos
estudantes e para a qualidade educacional. Problematizar formas de subjetividade, discursos e
práticas educacionais relacionadas a uma das atuais políticas de ampliação da jornada escolar é o
objetivo desta apresentação neste simpósio. Para tanto, utilizaremos como ferramenta conceitual a
noção de governamentalidade para Foucault, pois entendemos que tal noção ajuda-nos a
compreender a racionalidade dos modos de governo contemporâneos. Assim, pretendemos elucidar
algumas forças discursivas que estão em jogo em uma das atuais políticas de ampliação do tempo

escolar da escola pública brasileira, bem como analisar possíveis efeitos de verdade desses
discursos na produção dos sujeitos educáveis aí implicados.
Palavras-chave: discursos; subjetividade; governamentalidade; aprendizagem; tempo integral
Agência financiadora: CAPES

O PSICÓLOGO NA ESCOLA, QUAL O PROBLEMA?

Lilian Veronese

Fala 3: A escola é uma instituição que produz formas de subjetividade e é atravessada por
diferentes interesses sociais, políticos e econômicos. Considerar estes aspectos nos lança nesta
temática a partir de uma direção que indica o reconhecimento das tensões presentes entre as forças
que impedem a mudança de funcionamentos instituídos e de naturalizações dos fenômenos; e o
estabelecimento de relações singulares entre os sujeitos que constituem este campo. Entendemos
que é de campo de forças que estamos falando, no sentido de espaços de produção de práticas e de
processos de subjetivação. A Psicologia entra historicamente nesse jogo como uma possibilidade de
romper ou não com as tendências que insistem em manter as relações em um formato que define os
alunos como os aptos/os não aptos, os que podem/os que não podem, os que sabem/que não sabem.
Desta forma, a prática dos profissionais psi no campo escolar são operadores que produzem efeitos
que criam formas de conceber a vida na escola. Sendo assim, o que nós psicólogos estamos
produzindo, que luta podemos travar? Se por um lado os educadores querem saber “o que as
crianças têm”, por outro os psicólogos querem descobrir “porque elas agem como agem”. Com essa
função, o psicólogo age de forma a buscar aquilo que pode explicar a manifestação do que é
aparente, direcionando os problemas identificados aos atributos individuais. Domina nas práticas
psi o endereçamento ao sujeito de uma exclusividade que o caracteriza como o único possível de
portá-la. Nos interessa nesta apresentação adentrar na discussão sobre o saber/fazer dos
profissionais psi na fronteira com a educação, pois consideramos que efeitos que se expressam no
sistema escolar – como, os discursos que caracterizam as crianças que frequentam a escola revelam uma direção tomada pela Psicologia, enquanto teoria e prática constituída historicamente.
Palavras-chave: função do psicólogo; instituição; escola
Agência financiadora: CAPES

ENSINO EM PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA ESCOLAR E
EDUCACIONAL: POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES PROXIMAÇÕES

Carla Andréa Silva

Resumo geral: Pela proximidade entre Psicologia da Educação e Psicologia Escolar, reunimos
nesta mesa experiências de ensino nestas áreas da psicologia, marcadas pela atenção a perspectiva
crítico-reflexiva bem como a contraposição da racionalidade técnica, paradigma hegemônico no
mundo do trabalho e consequentemente na Educação (LAROCCA,1999). Em compromisso pelo
fim do reducionismo psicológico no espaço educacional, responsável direto pelo fortalecimento de
noções normatizadoras junto ao aluno e a comunidade escolar (Bock,2003; Patto,2000), destacamos
que duas dessas experiências tornaram-se alvo de aprofundamento em pesquisas de doutorado que
encontram-se em pleno desenvolvimento na atualidade. Assim, entendemos que, a superação destes
engessamentos tanto na Psicologia da Educação quanto na Psicologia Escolar, envolve
necessariamente a adoção contextualizada de conhecimentos psicológicos na análise dos fenômenos
educacionais, com vista a evitar equívocos de outrora, e assim, efetivamente contribuir para a
melhoria do cenário educativo, pela discussão quanto as possibilidades de uma atenção integral aos
fenômenos escolares, especialmente aqueles envolvendo os principais protagonistas do espaço
escolar, representados por alunos e professores.
Palavras-chave: ensino de psicologia; psicologia da educação; psicologia escolar e educacional.

A PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
DIRECIONAMENTOS CRÍTICO-REFLEXIVOS

Carla Andréa Silva

Fala 1: A Psicologia da Educação, segundo Coll (2004), tem seu surgimento ancorado no
reconhecimento da psicologia como área de conhecimento e de saberes (teóricos e práticos) capaz
de subsidiar os processos educativos, pela crença latente em relação a possível melhoria da
educação e o ensino mediante utilização dos conhecimentos psicológicos. No entanto, Bock (2003)
e Gatti (1999) identificam momentos de sobreposição da Psicologia na análise dos fenômenos
educacionais; havendo casos em que , o lugar privilegiado da psicologia culminou apenas em
análises reducionistas dos fenômenos educacionais, pouco contribuindo para a superação e/ou
resolução de conflitos emergentes no cenário educacional, uma vez que estruturou-se uma
cumplicidade ideológica entre Psicologia e Pedagogia, pilares da Psicologia da Educação. Na
tentativa de superar esse movimento, em nossa experiência no ensino da disciplina Psicologia da
Educação do curso de Pedagogia da CAFS-UFPI e aos seus egressos, tem se pautado numa
perspectiva crítico-reflexiva das teorias psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem junto
aos futuros professores, uma vez que, assim como Severino (1994), entendemos que a importância
da Psicologia da Educação reside em suas possibilidades de se constituir como uma área do

conhecimento que visa contribuir para a compreensão do modo de ser dos sujeitos educandos assim
como do modo de desenvolvimento de sua sensibilidade, na dimensão cognitiva e afetiva. Sob essa
perspectiva buscamos nos contrapor aos ditames da racionalidade técnica, tão espraiado na
formação docente.
Palavras-chave: psicologia da educação; formação de professores; formação crítico-reflexiva.

PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
CONSIDERANDO O CONCEITO “INTERNALIZAÇÃO”

Ana Gabriela Nunes Fernandes

Fala 2: A crítica dos alunos às teorias estudadas na disciplina de Psicologia da Educação e a queixa
acerca da dificuldade da instrumentalização da mesma para a prática educativa nos levaram a
teorizar, buscando entender como os conceitos da disciplina podem se tornar significativos à prática
educativa. A partir disso, buscamos compreendeer como o processo de internalização dos conceitos
com base em Vigotski (1998; 2007) influencia os resultados alcançados nessa disciplina, por
acreditarmos que a partir da internalização é possível compreendermos as significações e sentidos
produzidos pelos professores acerca da disciplina de Psicologia da Educação. Entendemos que o
processo de internalização sofre influência do meio e das interações construídas nos processos de
mediação e internalização vivenciados na aquisição de novos conhecimentos, pois a aprendizagem,
de acordo com Vigotski (2007) está relacionada à ação dos sujeitos que fazem a mediação do
conteúdo a ser ensinado. Nesse processo, faz-se necessário o uso de ferramentas culturais e
linguísticas, para que a partir e associada à mediação, ocorra a internalização, que é o processo
através do qual os sujeitos dominam e se apropriam de conceitos externos a eles até então. Nesse
sentido, constatamos que a compreensão acerca dos fatores que interferem e contribuem para a
forma como a internalização acontece se mostram relevantes para entendermos como os conceitos
trabalhados na Psicologia da Educação contribuem efetivamente para a atividade docente.
Acreditamos que essa discussão teórica apoiada em autores como Vigotski (1998; 2007); Duarte
(2002); Gatti (2010), Larocca (1999), Leontiev (2004) entre outros, nos ajudam a contribuir para o
aprimoramento da formação de professores e suscitar questões para serem trabalhadas na disciplina
de forma a oferecer ao docente de Psicologia da Educação estratégias de trabalho em contexto
formativo e, com isso, oportunizar aos futuros professores maiores condições de atender às
demandas emergentes no espaço escolar.
Palavras-chave: psicologia da educação; internalização; conceitos; prática educativa.

ENSINO DE PSICOLOGIA ESCOLAR PARA PSICÓLOGOS: DESAFIOS NA
CONSTRUÇÃO DE UM PENSAMENTO CRÍTICO

Carlos Eduardo Gonçalves Leal

Fala 3: A Educação e a Psicologia mantêm uma relação histórica marcada por contribuições
mútuas, mas também pela cristalização de teorias e práticas que distanciaram tanto a subjetividade
como os processos educacionais da dimensão histórico-cultural que os constituem (ANTUNES,
2008; BOCK, 2003; MARINHO-ARAÚJO; ALMEIDA, 2014; PATTO, 1984, 2010). A presença
do psicólogo na escola como um especialista que desenvolve práticas para contribuir com a
qualidade e eficiência do sistema educacional tem se constituído como um ponto de debate entre
diferentes autores (BOCK, 2003; CHECCHIA; SOUZA, 2003; LOUREIRO, 2010; MARINHOARAÚJO; ALMEIDA, 2014; MITJÁNS-MARTINEZ, 2009; MEIRA, 2003; PATTO, 2010). Nesse
sentido, a disciplina de Psicologia Escolar nos cursos de graduação em Psicologia deve considerar o
caráter histórico dessa relação, marcada pela cumplicidade ideológica (BOCK, 2003; PATTO,
1984) e produtora de consequências negativas, sobretudo, para o aprendiz. A relação entre escola,
estado e sociedade (CFP, 2013; MARINHO-ARAÚJO; ALMEIDA, 2014; GOUVEIA, 2010;
SWARTZ, 2010; SOARES, 2010; FREIRE, 2010) constitui-se como ponto de partido para o
debate. O objetivo, portanto, é capacitar o graduando para a reflexão sobre a prática profissional do
psicólogo no contexto escolar, com base em um referencial teórico-crítico que revele a relação entre
escola,estado e sociedade e evidencie o compromisso desse profissional com a realidade
educacional brasileira. Por meio de metodologias ativas e do constante diálogo com a realidade, no
entrecruzamento teoria-prática, propõe-se o desenvolvimento de habilidades cognitivas,
procedimentais e, sobretudo, atitudinais.
Palavras-chave: formação de psicólogos; ensino de psicologia escolar; pensamento crítico.

ENTRE CATRACAS E PORTEIRAS: DESAFIOS DA PSICOLOGIA ESCOLAR CRÍTICA
EM GOIÁS

Gisele Toassa

Resumo geral: Este Simpósio dedica-se à apresentação de relatos de experiência de profissionais e
docentes de ensino superior da área de psicologia escolar crítica em Goiás e, a partir dessas
experiências, traçar elementos para uma análise da conjuntura posta para a área. O primeiro relato
foca o diversificado trabalho da equipe de psicologia escolar do Instituto Federal de Goiás junto à
comunidade educacional em geral – docentes, discentes, familiares, demais servidores e
comunidade externa - englobando a modalidade EJA, ensino médio e superior, além da recepção de
estagiários de psicologia escolar e da execução de projetos de pesquisa sobre o fracasso escolar e
outros projetos de intervenção. O trabalho conta com progressivo reconhecimento da equipe
diretiva do IFG e, inclusive, tem influenciado a avaliação dos rumos do Instituto. A segunda
experiência trata do atendimento à população infantil a partir de cinco anos de idade, junto à
Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. A principal demanda mostrou-se a atenção
clínica à queixa escolar, partindo dos pais ou responsáveis ou das próprias escolas. A carência de
profissionais para o trabalho em equipe (e mesmo de uma cultura de interação entre professores e
psicólogo) foi uma dificuldade importante nessa processo de atendimento. Uma terceira experiência
ocorre no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), unidade que oferta o ensino
na educação básica na Universidade Federal de Goiás. O trabalho tem como foco o atendimento e
acompanhamento de alunos, famílias e professores em questões ligadas ao processo de
escolarização, à participação de trabalhos de planejamento pedagógico ea realização de projetos
direcionados ao desenvolvimento da comunidade escolar. Uma quarta experiência apresenta o
processo de Estágio Básico Supervisionado em Psicologia Escolar e Educacional no maior curso de
graduação em psicologia de Goiânia, o da PUC-GO, tratando de sua estruturação, bem como sua
contribuição na formação dos estudantes para análise qualitativa e elaboração de projetos de
intervenção. Fechamos esse Simpósio identificando duas principais questões emergentes na
psicologia escolar do estado de Goiás: 1) o déficit dos cursos de formação em psicologia escolar
materializado nas “catracas” físicas e simbólicas que controlam o acesso a um ensino superior de
qualidade; 2) a articulação dos profissionais por meio das entidades da área, fazendo jus a uma
conjuntura que conta com a proliferação dos cursos de graduação em psicologia e forte aumento do
número de psicólogos diplomados.

A CONSTRUÇÃO DO TRABALHO DE PSICOLOGIA ESCOLAR NO INSTITUTO
FEDERAL DE GOIÁS - CÂMPUS GOIÂNIA

Maraiza Oliveira Costa

Fala 1: Este trabalho tem como objetivo abordar a atuação da equipe de Psicologia Escolar no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Goiânia. A equipe é

composta por quatro psicólogas: Cintia Campos Ferreira, Júlia Andrès Rossi, Larissa Goulart
Rodrigues e Maraiza Oliveira Costa, cada profissional trabalha em um dos Departamentos de Áreas
Acadêmicas da Instituição. O IFG é uma instituição especializada na oferta de educação
profissional, tecnológica e gratuita em diferentes modalidades de ensino. Trabalhamos em uma
realidade ampla e com um público diversificado, que engloba cursos técnicos integrados ao ensino
médio, cursos técnicos integrados na modalidade de educação de jovens e adultos, cursos técnicos
subsequentes, cursos superiores de tecnologia, bacharelados, licenciaturas e pós-graduações. Temos
construído a psicologia escolar no IFG nesse ambiente de múltiplas demandas. Nosso trabalho está
voltado à comunidade educacional em geral – docentes, discentes, familiares, demais servidores e
comunidade externa, atuando em conjunto com os diversos profissionais inseridos neste espaço.
Vários são os desafios enfrentados em nossa prática e buscamos enfrentá-los de forma propositiva,
por meio de projetos de intervenção, tais como: Projeto de Monitoramento dos Alunos Infrequentes
(PROMAI), Projeto Cinema e Psicologia (CinePsi), Projeto de Acompanhamento dos Alunos
Retidos, Projeto de Vida e Escolha Profissional.Os desafios também têm sido compartilhados com
professores e estudantes da Universidade Federal de Goiás e Pontifícia Universidade Católica de
Goiás desde 2012, quando começamos a receber estagiários em nossa instituição, os quaisvêm
desenvolvendo ações que, por sua vez, trazem grandes benefícios ao campo de estágio. Há ainda um
longo caminho a ser percorrido para a consolidação do papel do psicólogo escolar na instituição,
mas este é um caminho que vem sendo trilhado pela equipe e pela parceria IFG-Universidades.

OS DESAFIOS PARA UMA PRÁTICA CRÍTICA NA RELAÇÃO ENTRE PSICOLOGIA E
EDUCAÇÃO

Thales Cavalcanti e Castro

Fala 2: Este trabalho tem por objetivo abordar os desafios para a realização de uma prática crítica a
partir de duas experiências: uma de atendimento ambulatorial em um centro de saúde municipal em
uma cidade da região metropolitana de Goiânia e outra no serviço de psicologia escolar do CEPAE,
unidade escolar que oferta a educação básica junto à Universidade Federal de Goiás. A rede
municipal de saúde possibilitou uma experiência de trabalho de atendimento à população infantil
com crianças a partir de cinco anos de idade. A principal demanda era o atendimento à queixa
escolar que partia dos pais ou responsáveis ou das próprias escolas que lhes indicavam o
atendimento psicológico. Em função da dificuldade de acesso e contatos com as escolas, além de
visitas, um questionário destinado aos professores foi elaborado para investigar as estratégias da
escola para lidar com as especificidades do aluno. A partir do questionário, foi possível perceber a
dificuldade dos professores em detalhar as queixas que partiam da instituição educativa e, de modo
geral, constatar a individualização dos problemas. Já o CEPAE atende cerca de 765 alunos, com
um público diversificado. O serviço de psicologia conta atualmente com um psicólogo e existe na
unidade desde a década de 70. O trabalho tem como foco o atendimento a alunos, famílias e
professores em questões ligadas ao processo de escolarização, à participação de trabalhos de
planejamento pedagógico ea realização de projetos direcionados ao desenvolvimento da
comunidade escolar. Entre os desafios encontrados nas duas experiências, pode-se destacar a falta
de profissionais para realizar trabalhos em equipe e lidar com demandas diversas. As experiências
nos dois campos permitiram observar questões escolares sendo tratadas como problemas de saúde e

como demandas clínicas aparecem na escola. Por fim, discutem-se os desafios de se fazer uma
prática crítica, analisando as relações institucionais imbricadas nas demandas atendidas e
questionando o estado educacional vigente para se pensar novas possibilidades de ação no espaço
escolar.

EXPERIÊNCIAS DO ESTÁGIO BÁSICO E SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA
ESCOLAR/EDUCACIONAL NA PUC-GO

Alciane Barbosa Macedo Pereira

Fala 3: A Psicologia Escolar refere-se a uma área de conhecimento e de atuação profissional que
tem se consolidado historicamente em diferentes contextos escolares. Por isso, este estudo tem por
objetivo apresentar os trabalhos realizados na disciplina Estágio Básico Supervisionado em
Psicologia Escolar e Educacional no Curso de Psicologia da PUC-GO, bem como discutir as
possibilidades de uma formação diferenciada a partir da inserção em instituições educativas durante
o curso em questão. A disciplina Estágio Básico Supervisionado em Psicologia Escolar e
Educacional tem por objetivo possibilitar ao aluno a constituição de um espaço de reflexão sobre a
formação necessária à atuação do Psicólogo Escolar/Educacional. As instituições educativas
estudadas foram variadas: desde instituições de Educação Infantil privadas; instituições de Ensino
Fundamental e Ensino Médio públicas; instituições de Educação Superior públicas e privadas; e
uma instituição de Educação Profissional em Artes. A experiência vivenciada, o Diagnóstico
Institucional e Plano de Ação realizados ao final dos trabalhos viabilizaram aos estudantes
conhecer a instituição, analisar as dificuldades constituídas e as possibilidades de atuação em
Psicologia Escolar e Educacional. No entanto, é preciso ressaltar que se trata de uma disciplina
obrigatória no curso em questão, e ocorreram dificuldades entre os alunos em estar nas instituições
educativas, bem como deficiências na formação quanto a realização de pesquisas qualitativas e a
realização de observações, entrevistas, aplicação de questionários, assim como, na elaboração de
um diagnóstico, seguido de um plano de ação, a partir de um olhar mais crítico para a realidade da
instituição. Assim, o Estágio Básico Supervisionado em Psicologia Escolar e Educacional é uma
disciplina importante para a construção de uma análise dos processos educacionais e das
implicações ideológicas, políticas e sociais nas instituições visitadas. Além disso, essa disciplina
contribui para uma compreensão diferenciada da relação entre a teoria e a prática, assim como entre
pesquisa e atuação profissional em Psicologia Escolar/Educacional.

ESCOLA, COMUNIDADE E FAMÍLIA

Denise D. Áurea Tardeli

Resumo geral: Esta Mesa pretende abrir uma discussão que pode auxiliar a identificar e ampliar a
rede de suporte em que a escola pode se apoiar para alcançar seus objetivos de promoção do
desenvolvimento e de formação escolar dos alunos, assim como para a resolução de problemas que
possam ocorrer no processo educacional. Esta discussão surge a partir da publicação do livro
“Formadores da Criança e do Jovem”, editora CENGAGE Learning, cujas autoras que compõem os
capítulos apresentam as idéias centrais da parceria da família entre escola, família e comunidade,
pois há um ponto central nesta discussão que a formação das crianças e jovens é um desafio
compartilhado por pais, professores e sociedade e que esta tarefa não precisa ser uma
responsabilidade assumida de forma solitária, mas sim solidariamente, visando a boa convivência e
a gestão democrática. O referencial teórico é amplo mas direcionado para uma visão interacionista
do desenvolvimento e da aprendizagem, em autores como Caetano, Romanelli, La Taille, Spósito,
Paro, Gadotti, Puig, Damon, entre outros. Uma primeira discussão aborda a influência do contexto
familiar no processo de aprendizagem dos alunos, bem como diferentes aspectos da delicada relação
entre família e escola. A discussão seguinte apresenta uma revisão da literatura que discute os
aspectos que envolvem a gestão democrática e os sujeitos envolvidos, buscando um
aprofundamento das questões políticas que envolvem esses pares no ambiente escolar e as relações
de dominação e poder nestas relações para, em seguida, analisar os fatores que impedem a parceria
entre escola e comunidade, bem como analisar dialeticamente os aspectos micro e macroestruturais
presentes nas relações entre indivíduo e sociedade. E por fim, a reflexão final aponta para um modo
de pensar e planejar a formação escolar condizente com uma visão sistêmica, que implica
identificar quem são os formadores, que concepção de desenvolvimento humano sustentam e sobre
que tipo de contribuição têm a oferecer; como se percebem como parte desta formação em relação
aos demais formadores; como o processo de formação escolar é afetado pelas configurações sócioculturais do nosso tempo, como a qualidade da relação entre estes diferentes formadores interfere na
aprendizagem escolar e no desenvolvimento global de crianças e jovens.
Palavras-chave: escola; família; comunidade

A APRENDIZAGEM DO ALUNOS INFLUENCIADA PELO CONTEXTO FAMILIAR

Luciana Maria Caetano

Fala 1: O principal objetivo dessa apresentação é refletir sobre a influência do contexto familiar no
processo de aprendizagem dos alunos, pontuando alguns aspectos que julgamos centrais na
discussão tratando da polêmica temática: relação escola e família. O primeiro ponto de reflexão
versa sobre a relação família e escola, apontando variáveis a serem analisadas de modo que a
influência do contexto familiar sobre a aprendizagem do aluno seja positiva. O segundo ponto de

reflexão é uma apreciação mais aprofundada do contexto familiar, de modo a vencer um grande
obstáculo que se interpõe na relação escola família que são os preconceitos mútuos. Com esse
propósito três aspectos do contexto familiar serão discutidos: os desafios de educar na sociedade
contemporânea, a crise da autoridade e a falta de conhecimento. O último ponto de discussão se
refere a alguns desafios aos professores. Fundamentados nos resultados de nossas pesquisas,
pensamos que é possível atuar no estabelecimento de relações cooperativas entre escola e família,
que serão antes de tudo, exemplo e modelo de relações pessoais fundamentadas em respeito mútuo
para as crianças e para os jovens, sejam eles filhos e ou alunos.
Palavras-chave: família; preconceito; aprendizagem

O DIFÍCIL JOGO DA PARTICIPAÇÃO ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE

Soraia Ansara

Fala 2: Entre os temas emergentes da educação contemporânea encontramos a difícil parceria entre
escola-comunidade, marcada ainda pela forma autoritária pela qual a instituição escolar se relaciona
com a comunidade. O presente trabalho analisa os fatores que impedem um trabalho articulado
entre escola e comunidade, tendo como referência as contribuições de autores como Vitor Paro
(1998; 2005) e Libâneo (2005), bem como da psicologia política que analisa os aspectos micro e
macroestruturais presentes nas relações entre individuo e sociedade. Entre os fatores que dificultam
a participação da comunidade na escola analisamos aqueles que se encontram no interior da escola,
que Paro chama de condicionantes internos da participação - que dizem respeito ás próprias
dificuldades materiais e de utilização das estruturas da escola; a hierarquia escolar e a
burocratização da direção; os conflitos de interesses de todos os envolvidos na escola. Analisamos
os condicionantes externos à participação da comunidade, que se referem às reais condições de vida
da população, ou seja, as condições materiais e disposição pessoal para participar; os aspectos
culturais e institucionais, ou seja, os mecanismos coletivos, institucionalizados ou não, que estão
presentes em seu ambiente social mais próximo, dos quais a população pode dispor para
encaminhar sua ação participativa. Tal análise permite refletir criticamente sobre a natureza
complexa e multideterminada das relações interpessoais e dos fenômenos psicossociais presentes na
atuação da escola junto à comunidade, bem como propor algumas estratégias que incentivem a
participação de todos na construção de um projeto comum e coletivo fundamentado no
compromisso com a formação do cidadão.
Palavras-chave: escola-comunidade; participação; gestão democrática.

A FORMAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Denise D. Áurea Tardeli

Fala 3: A proposta inicia com a reflexão sobre a concepção do “formador” que está
fundamentalmente pautada por uma visão interacionista, que valoriza a construção do sujeito acima
de tudo, que compreende o processo de desenvolvimento e aprendizagem a partir da integração com
o seu entorno, de suas vivências e trocas de experiências. Esse trabalho coletivo em formar nem
sempre é tranquilo e fácil. Algumas vezes, pode parecer difícil encarar o ‘outro’ formador como
verdadeiramente um parceiro, em suas potencialidades, como por exemplo, as barreiras históricas
que dificultam o diálogo entre o professor e o aprendiz, entre a escola e a família, a escola e a
comunidade. Portanto, falar do processo de formação de crianças e jovens depende de referenciais
teóricos que privilegiam os processos de aprendizagem e desenvolvimento numa perspectiva
construtivista e inclusiva. Fechando as discussões, esta reflexão pretende tratar da construção do
plano ético de crianças e adolescentes, desenvolvidos em comunidades democráticas e solidárias.
Palavras-chave: formação; construção; plano ético

ESCOLARIZAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO: HISTÓRIAS DE
PRECONCEITO E HUMILHAÇÃO SOCIAL

Lygia de Sousa Viegas

Resumo geral: O presente simpósio tem por objetivo analisar criticamente o preconceito e a
humilhação social no âmbito da educação, à luz de três aspectos fundamentais: a escolarização, a
institucionalização e a medicalização. O primeirotrabalho, intitulado “A patologização e
biologização da inteligência e do comportamento: o diagnóstico como instrumento de dominação”,
realiza um traçado histórico dos processos de biologização da inteligência e do comportamento,
partindo das teorias racistas de caráter criacionista até alcançar as explicações contemporâneas no
bojo das neurociências, apontando para o impacto dos preconceitos sociais na construção, condução
e análise de pesquisas ao longo da histórica, bem como para os desdobramentos políticos de tais
pesquisas, por exemplo na construção de políticas eugenistas. O segundo trabalho, intitulado “A
legitimação do preconceito no processo de escolarização na adolescência”, pretende atentar para o
modo como o preconceito vinculado à adolescência atravessa o processo de escolarização de jovens
alunos de classes populares, a partir de uma perspectiva crítica em Psicologia Escolar; para tanto,
baseia-se em pesquisa de campo que pode conhecer em profundidade a perspectiva de jovens
estudantes da oitava série do Ensino Fundamental de uma escola estadual em São Paulo sobre a
experiência escolar na adolescência. O terceiro trabalho, intitulado “Processos de desumanização da
adolescência em conflito com a lei” analisa as formas pelas quais a adolescência em conflito com a
lei é concebida e tratada em nossa sociedade, valendo-se, para isso, da análise de discursos sociais e
de dados de pesquisa empírica realizada em uma instituição de privação de liberdade, espaços nos
quais, tradicionalmente, os adolescentes recolhidos são tratados de forma humilhante e violena.
Espera-se, com a discussão aqui realizada nos três trabalhos apresentados, fomentar o debate crítico
em torno dos processos de silenciamento das diferenças e ocultamento das desigualdades, que
encontram no preconceito e na humilhação uma forma de expressão.

A PATOLOGIZAÇÃO E BIOLOGIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA E DO
COMPORTAMENTO: O DIAGNÓSTICO COMO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO

Lygia de Sousa Viegas

Fala 1: O debate em torno da medicalização dos modos de se comportar e aprender ganhou
notoriedade nos anos 2000, sobretudo por meio do trabalho militante do Fórum sobre
Medicalização da Educação e da Sociedade. O olhar biologizante que dá contorno à patologização
do aprendizado e do comportamento, no entanto, não é recente; em realidade, ele acompanha as
interpretações acerca das diferenças individuais e culturais e das desigualdades sociais ao menos
desde o século XIX, revelando uma história de preconceito e humilhações. Nesta apresentação, o
tema da biologização da inteligência e do comportamento será analisado tomando como base o
traçado histórico realizado por S. J. Gould: partindo da craniometria de cunho criacionista (pré-

darwiniana) até culminar na criação dos primeiros testes psicológicos para medir inteligência, o
autor tece críticas, sobretudo, aos seguintes aspectos: o caráter especulativo dos resultados; a
reificação da inteligência; o mito do progresso linear da ciência; acentuada presença do
determinismo biológico e a influência dos preconceitos sociais na construção do método e análise
das pesquisas. Tais teorias sempre tiveram impacto social, uma vez que dão sustentação a políticas
públicas implantadas pelo poder público de caráter eugenista ou apaziguador, sustentando processos
de humilhação. A crítica dessa história deve servir como instrumento na luta contra a continuidade
dos processos de medicalização, biologização e criminalização das diferenças e desigualdades, na
direção da ampliação da garantia dos direitos humanos.

A LEGITIMAÇÃO DO PRECONCEITO NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NA
ADOLESCÊNCIA

Ana Karina Amorim Checchia

Fala 2: Com base na concepção vigente e hegemônica no campo da Psicologia acerca da
adolescência, este fenômeno é compreendido como uma fase da vida naturalmente atravessada por
inevitáveis turbulências, conflitos, crises e instabilidades que são atribuídas ao funcionamento
psíquico dos jovens. Por meio de tal concepção naturalizante e patologizante, fundamenta-se
teoricamente a atribuição de estereótipos aos adolescentes, a quem são vinculadas características
tidas como típicas a essa fase, como irresponsabilidade, rebeldia, vandalismo e desequilíbrio
emocional. Ao associar estes estereótipos à imagem socialmente difundida (reproduzida pela
opinião pública) sobre os jovens, tais teorizações propiciam a legitimação científica do preconceito
em relação aos adolescentes. Neste trabalho, pretende-se atentar para o modo como o preconceito
vinculado à adolescência atravessa o processo de escolarização dos jovens, a partir de uma
perspectiva crítica em Psicologia Escolar, com base no discurso de estudantes de classes populares
sobre a experiência escolar na adolescência. Estes adolescentes revelam um processo de
escolarização atravessado pelo preconceito, referindo-se à relação entre os participantes do contexto
escolar marcada por humilhação, desrespeito, não-escuta e rotulações, em que se associam
estereótipos vinculados à condição de alunos, adolescentes e de classes populares. A partir do
discurso desses jovens, evidencia-se a necessidade e relevância de se questionar e romper com os
estereótipos que lhes são socialmente atribuídos, veiculados pela opinião pública e endossados pela
produção acadêmica, tendo a Psicologia como forte aliada para a legitimação do preconceito.

PROCESSOS DE DESUMANIZAÇÃO DA ADOLESCÊNCIA EM CONFLITO COM A LEI

Marcelo Domingues Roman

Fala 3: Adolescentes em conflito com a lei são historicamente tratados por meio do encarceramento
em nosso país. Isso permite que cárceres juvenis mostrem-se tradicionalmente como espaços de
humilhação e sevícias: denúncias de tortura, maus tratos e condições precárias de trabalho insistem

em perdurar. Como é possível que práticas tão bárbaras permaneçam durante nossa história? Esta
apresentação aponta mecanismos que apóiam e concretizam a desumanização com que são vistos e
tratados adolescentes em conflito com a lei. Estes mecanismos podem ser divididos em três
modalidades: ideológicos, institucionais e cotidianos. Assim, a imagem do adolescente autor de ato
infracional é construída de tal forma que o coloca como doentio, cruel e responsável pelo
incremento da criminalidade. Esse preconceito justifica e fomenta um tratamento institucional que
conjuga desprezo e violência como princípio programático de uma medida que deveria ser sócioeducativa. Contudo, a imagem de uma delinqüência degenerada e o tratamento desprezível a ela
dispensada não poderiam se sustentar caso não houvesse, no centro do fazer social, mecanismos
básicos de desumanização: vivemos diariamente e contribuímos para a reprodução de uma
sociedade inerentemente mutiladora da existência humana. Este trabalho visa, enfim, relacionar a
problemática da adolescência em conflito com a lei com o funcionamento básico de nossa
sociedade.

ESTIMULAÇÃO DOS TALENTOS E EXCELÊNCIA NAS ESCOLAS

Solange Wechsler

Resumo geral: A identificação de talentos intelectuais e criativos e a sua expressão na excelência
depende de uma séria de variáveis, não só em nível individual como também em nível pedagógico.
O preparo de professores é considerado essencial para que isto aconteça, ressaltando - se assim a
necessidade de sua formação e de uma assessoria por um psicólogo escolar para que as condições
estimuladoras de aprendizagem sejam mantidas . Por sua vez, a estimulação da motivação para
aprender vai decorrer de estratégias adequadas por parte do professor para o despertar da mesma,
demonstrando-se assim a relevância da tarefa e a necessidades das condições específicas para a
autoregulação da motivação. A proposta e validação de uma bateria para avaliação das altas
habilidades em diferentes áreas e de uma escala para observação de professores destas habilidades
será comentada demonstrando que é possível a identificação da excelência em crianças e jovens na
escola.

RECONHECIMENTO DA EXCELÊNCIA CRIATIVANAS ESCOLAS

Solange Wechsler

Fala 1: O reconhecimento da excelência criativa nas escolas esbarra na dificuldade dos professores
de identificar as diferentes expressões da criatividade. Pode ser atribuída à fraca formação do
docente este desconhecimento, pois a criatividade para os mesmos só aparece nas aulas de Artes, ou
seja por meio de desenhos. Entretanto, a criatividade pode ser identificada nas palavras,
movimentos, interesses e produtos diversos dos alunos nas mais diferentes áreas. É necessário,
portanto, um trabalho com o docente explicando as conceituações e auxiliando-os na compreensão
da criatividade e suas diferentes formas de expressão no cotidiano do aluno. A noção de altas
habilidades e excelência é essencial para que estas sejam fomentadas no ambiente escolar. Os
resultados deste reconhecimento são visíveis na motivação do aluno, na melhoria da sua auto-estima
e também no rendimento acadêmico..O acompanhamento de docentes para este trabalho torna-se
fundamental, requerendo a presença de um psicólogo escolar que possa lhe ajudar como consultor
em desenvolvimento de talentos.

COMO MOTIVAR OS ALUNOS? TECENDO CONSIDERAÇÕES PARA A PRÁTICA
PEDAGÓGICA

Evely Boruchovitch

Fala 2: A motivação para aprender é um tema de destaque entre pesquisadorese profissionais da
Psicologia Educacional e Educação, nos dias de hoje. Evidências convergem quanto: a inexistência
de umateoria compreensiva da motivação no contexto educativo, ao seu caráter multidimensional,
ao fato de ela ser mediada por um conjunto diverso de crenças e cognições. Nesse sentido, o
objetivo dessa apresentação é refletir sobre as estratégias existentes para melhorar a motivação de
estudantes, tendo em vista colaborar para um melhor aproveitamento dessas estratégias por parte de
professores, psicólogos escolares, psicopedagogos e gestores. Conclui-se pela necessidade de que
haja um conhecimento maior das teorias sociocognitivas da motivação e das estratégias de como
motivar os alunos por parte de professores em formação e em exercício, bem como que se faça um
trabalho de conscientização de alunos e professores no que concerne à importância da
autorregulação da motivação para aprendizagem, tendo em vista a construção de uma cultura
direcionada a promoção da qualidade motivacional mais favorável ao processo de ensinoaprendizagem.

BATERIA PARA AVALIAÇÃO DAS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES BRASILEIROS

Tatiana de Cássia Nakano

Fala 3: Ainda que a avaliação de indivíduos com altas habilidades/superdotação constitua-se em
uma temática bastante importante para a identificação de talentos, estando prevista em lei, a área
tem se mostrado carente de estudos em nosso país. Definidos como “aqueles que apresentam um
alto potencial, combinado ou isolado, nas áreas intelectual, acadêmica, de liderança e
psicomotricidade, além de manifestar uma elevada criatividade, um alto envolvimento com a
aprendizagem e também com a realização de tarefas de seu interesse, de acordo com definição do
Ministério da Educação, os alunos considerados portadores de altas habilidades tem sido
prejudicados em relação ao atendimento adequado dada a inexistência de testes específicos para a
avaliação do fenômeno. Diante dessa lacuna, a construção de uma bateria para avaliação das altas
habilidades / superdotação foi iniciada em 2012, composta por subtestes que avaliam os construtos
inteligência (por meio de provas de raciocínio: verbal, numérico, lógico e abstrato) e criatividade
(figurativa e verbal), além de uma escala para professores (de identificação de comportamentos
relacionados às cinco áreas que compõem o fenômeno: capacidade intelectual geral, habilidades
acadêmicas específicas, liderança, criatividade, talento artístico). Os resultados, favoráveis, indicam
o potencial da bateria para avaliação do fenômeno, de modo que outros estudos estão sendo
finalizados visando-se sua disponibilização para uso profissional.

EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS NO ENSINO SUPERIOR COM A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR

Denise D. Aurea Tardeli

Resumo geral: A identidade profissional do professor configura a projeção de si mesmo no futuro,
com a incorporação de saberes especializados e profissionais que vinculam, ao mesmo tempo, uma
ética profissional, uma concepção de mundo e uma maneira de situar-se nele. Numa perspectiva
identitária, a aprendizagem para a docência é um processo complexo que cada sujeito constrói de
modo próprio e singular, a partir de sua trajetória de vida, que possa reconstruir e dar sentido de um
modo particular ao que aprende. A construção de uma identidade profissional é então, um processo
contínuo sobre um todo social, familiar, e especialmente a partir da longa história escolar que marca
a socialização básica. O objetivo desta Mesa Redonda é apresentar um painel de experiências no
ensino superior com a formação de professores, de instituições da cidade de Santos, que
trabalharam o desenvolvimento crítico e ético na construção da identidade profissional. Uma
primeira experiência trata da utilização de filmes sobre perfis de professores em sala de aula pois o
filme se configura uma boa ferramenta para trabalhar a temática “Professor”, mostrando realidades
diferentes, relacionamentos, convivência, metodologia e escolas de contextos variados. Foram
envolvidos 54 alunos de curso de pedagogia nas aulas de Psicologia da Educação. A segunda
experiência se refere à pesquisa de temas emergentes na escola como as relações interpessoais e
com análise de subtemas como a importância da relação professor-aluno sobre a aprendizagem,
estereótipos e preconceitos, bullying e manifestações de conflitos visando propiciar o
desenvolvimento da autonomia intelectual de uma turma de Licenciatura que agrupa cursos
variados nas aulas também de Psicologia da Educação. A terceira experiência envolve 52 alunos
bolsistas do curso de Pedagogia no PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência, do Governo Federal - que realizaram o trabalho na área da Língua Portuguesa com 3
escolas municipais de ensino básico, com o foco num tema gerador – a Paz – proporcionando uma
vivência que os mobilizou a fortes sentimentos de afeição pelas crianças atendidas, como também, o
desejo de investir, cada vez mais, no árduo e prazeroso trabalho do cotidiano escolar. Com estas
experiências, os alunos envolvidos perceberam que atualmente a educação precisa de professores
inovadores, que busquem a transformação das crianças, que possibilitem “novos olhares” e
perspectivas de mundo e, sobretudo, que incentivem a autonomia e a individualidade.
Palavras-chave: ensino superior; professor; experiências; formação.

FILMES NA SALA DE AULA - TRABALHANDO A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO
PROFESSOR

Denise D. Aurea Tardeli

Fala 1: A identidade profissional do docente não surge automaticamente como resultado da
obtenção do título de professor, mas ao contrário, é preciso construí-la. Esta construção requer um
processo individual e coletivo, é de natureza complexa e dinâmica e se mantém durante toda a vida
profissional, o que permite ao sujeito a configuração de representações subjetivas e coletivas acerca
da profissão docente. Por isso, a formação inicial universitária também desempenha um papel
primordial na configuração da identidade profissional de base, dependendo de como se aprendem os
conhecimentos teóricos e os modelos de ensino e de como se adquire uma primeira visão da prática
profissional. É neste sentido que uma discussão mais significativa sobre estas questões se faz
necessária e o filme é uma boa ferramenta para estas manifestações. Com uma turma do curso de
Pedagogia de uma instituição de nível superior da cidade de Santos, com 54 alunos, foram
selecionados três filmes que tratam da temática “Professor”, mostrando realidades diferentes,
relacionamentos, convivência, metodologia e escolas de contextos variados para o trabalho:
Sociedade dos Poetas Mortos, A Onda, Escritores da Liberdade. As discussões foram feitas
inicialmente em pequenos grupos e depois uma plenária era aberta para a discussão de questões
referentes a cada filme. Na comparação e reflexão sobre os diferentes perfis de professores dos
filmes, os alunos perceberam que atualmente a educação precisa de professores inovadores, que
busquem a transformação das crianças, que possibilitem “novos olhares” e perspectivas de mundo
e, sobretudo, que incentivem a autonomia e a individualidade.
Palavras-chave: identidade; professor; filmes.
A INTERNET COMO RECURSO DE ENSINO – ENSINANDO O ALUNO A BUSCAR
INFORMAÇÕES

Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira

Fala 2: A preparação dos alunos que escolhem um curso de Licenciatura deve propiciar o
desenvolvimento de sua autonomia intelectual. A disciplina Psicologia da Educação, parte de sua
formação, não aborda apenas o conhecimento de diferentes pontos de vista sobre o desenvolvimento
e a aprendizagem. Inclui a discussão de temas que possam instrumentalizar os alunos para uma
compreensão dos mesmos e um posicionamento crítico. Neste sentido, foram escolhidos temas, um
deles “Relacionamentos interpessoais na escola”, com análise de subtemas como a importância da
relação professor-aluno sobre a aprendizagem, estereótipos e preconceitos, bullying. Cada grupo de
alunos ficou responsável por um subtema e as tarefas consistiam em entrevistar um professor
atuante a respeito do assunto, ler um artigo científico a respeito, confrontar as respostas do
professor com a teoria e, em sala de aula, comunicar à classe, dividida em grupos, o que haviam
obtido. Os grupos deveriam discutir e, no final de cada aula, socializar as discussões. Entendia-se
que, desta forma, todos os alunos poderiam rever sua compreensão sobre o tema. Além disso,
esperava-se que os alunos aprendessem a buscar nos sites considerados confiáveis as informações
que pudessem orientar sua atuação. Esta forma de trabalho propiciou a construção do conhecimento
pelos alunos e permitiu que conhecessem e refletissem sobre as representações dos professores a
respeito dos temas abordados o que propiciou autonomia intelectual.
Palavras-chave: professor; relacionamentos; autonomia.

PIBID- ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA DESENVOLVIDAS POR
ESTUDANTES DE PEDAGOGIA

Sandra Lia Rodrigues

Fala 3: O PIBID-Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, do Governo Federal, é
desenvolvido, em Santos-SP, pela parceria entre a Secretaria da Educação-SEDUC e a Universidade
Católica de Santos, por meio dos cursos de Licenciatura. Dentre esses cursos, encontra-se o de
Pedagogia que, por ser o curso responsável pela formação de professores da escola básica, recebe,
anualmente, o maior número de bolsas, isto é, cinquenta e duas. Como o número de bolsistas é
relativamente alto para ser coordenado por um só docente da universidade, optou-se por dividi-lo
em três frentes: Língua Portuguesa, Ciências e Matemática. Este trabalho tem, por objetivo, relatar
algumas ações da frente Língua Portuguesa desenvolvidas pelos alunos de Pedagogia junto aos
alunos dos 2º., 3º., 4º. e 5º. anos, de três escolas municipais da Cidade de Santos-SP: Olavo Bilac,
Vinte e Oito de Fevereiro e Mário de Alcântara. Nos três estabelecimentos contemplados, o projeto
teve, como tema, a Paz; e as atividades desenvolvidas foram embasadas na articulação da Língua
Portuguesa, tanto em questões relativas à escrita como à oralidade. As atividades, que envolveram
caça-palavras, cruzadinhas, cartazes, leitura de poemas, etc., foram elaboradas pelos estudantes
bolsistas e aplicadas, mensalmente, junto aos alunos das salas de aula atendidas. Por meio da
utilização desses recursos pedagógicos, verificou-se que as crianças apresentaram melhora na
escrita, na leitura e, em especial, participaram ativamente do processo ensino-aprendizagem,
auxiliado pela discussão intergrupos. Verificou-se, ainda, que o tema Paz, embora considerado
conhecido das crianças, levou-as à reflexão de situações familiares e escolares que podem ser
geradoras de conflitos, mas que, por outro lado, quando refletidas e trabalhadas em conjunto, podem
levar ao respeito mútuo nos vários ambientes em que se inserem. No que tange à formação de
professores, verificou-se que, mesmo havendo lacunas em sua formação, dificuldades também
provindas da história de vida de cada bolsista, este trabalho foi capaz de mobilizar fortes
sentimentos de afeição pelas crianças atendidas, como também, o desejo de investir, cada vez mais,
no árduo e prazeroso trabalho do cotidiano escolar.
Palavras-chave: PIBID; professor; formação.

EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS EM EDUCAÇÃO E SUAS PERSPECTIVAS
POLÍTICAS

Beatriz de Paula Souza

Resumo geral: Este simpósio pretende apresentar experiências educativas de diferentes tipos e em
diferentes lugares e tempos, que têm em comum o fato de estruturarem-se a partir de paradigmas
que se distinguem daqueles que constituem as escolas de modelo hegemônico, desvelando e
discutindo projetos de Humanidade que as inspiram, para as quais apontam ou que buscam.
Vivemos uma crise de modelo na Educação, em que as raízes e os compromissos das escolas
comuns com o ideário que remete à Revolução Francesa e, posteriormente, o fordismo/taylorismo,
vem dando mostras de esgotamento mesmo para o capitalismo. Experiências diferentes, com maior
capacidade de formar indivíduos mais reflexivos, com maior capacidade de trabalhar em equipe e
que deem mais conta e melhor aproveitem a riqueza da diversidade humana têm ganhado terreno
em todo o mundo e no Brasil, terra de Paulo Freire, em especial. Neste contexto, faz-se
especialmente importante pensar suas perspectivas políticas, pois a clareza sobre estas pode evitar
capturas de movimentos de emancipação do Homem por forças capitalistas, a quem interessa
apenas formar mão de obra mais adequada e qualificada para as empresas contemporâneas e seus
meios de produção em que o trabalho mecânico vem sendo substituído, com vantagens, por
máquinas e equipamentos, entre outras diferenças do modelo da linha de montagem. Serão
apresentadas e discutidas instituições escolares transformadoras contemporâneas no Brasil e no
mundo; experiências educacionais que se caracterizam por abranger territórios que transcendem o
espaço escolar e se estendem por comunidades, bairros e cidades e uma rede de Educação infantil
que teve seu nascedouro na Cuba revolucionária, tendo o projeto de uma sociedade solidária,
igualitária e justa por orientador, buscando a formação do Homem Novo, seu sustentáculo a partir
da subjetividade.
Palavras-chave: educação; território educativo; políticas públicas.

ESCOLAS INOVADORAS

André Ricardo Dantas dos Santos Gravatá

Fala 1: Em vez de abordar a crise na educação com os preconceitos que inevitavelmente
carregamos, ao falarmos sobre educação há o desafio de nos despirmos das certezas para ser
preenchidos por histórias que ampliem os horizontes do olhar. Se observarmos o momento presente
com atenção, encontramos experiências de educação muito inspiradoras, então é possível olhar o
lado cheio do copo em busca dos sinais do futuro no presente – como o amanhã é feito de um
material chamado hoje, legitimar o futuro que está no presente é cultivar o que já existe de
promissor. Para a pesquisa do livro Volta ao mundo em 13 escolas, escolheu-se visitar espaços de
aprendizagem para crianças, jovens e adultos. Cada um desses espaços têm pelo menos três anos de

existência, ou seja, já carregam um histórico. Cada um se relaciona diretamente com o principal
critério de seleção definido por nosso coletivo: a diversidade – o livro foi escrito pelos
pesquisadores André Gravatá, Camila Piza, Carla Mayumi e Eduardo Shimahara. Encontramos
experiências que inspiram um olhar mais criativo para a educação: desde a escola no Capão
Redondo, na periferia de São Paulo, que não fecha seus portões, até a escola na Indonésia, onde
alunos do mundo inteiro aprendem em aulas que estimulam a aprendizagem com todos os sentidos.
Temas como empreendedorismo, jogos, sustentabilidade, cultura e arte são explorados com bastante
sensibilidade nesses espaços. E a escolha da diversidade como o corte transversal da pesquisa é uma
maneira de propor que se imagine um mundo em que diferentes metodologias e abordagens
convivam paralelamente, onde a linearidade dos caminhos é substituída pela sinuosidade da
criatividade.
Palavras-chave: escolas; mundo; criatividade; inspiração.

TERRITÓRIOS EDUCATIVOS

Helena Singer

Fala 2: No Brasil, nas últimas décadas, tem se desenvolvido, ainda que de forma fragmentária,
experiências que podem ser chamadas de territórios educativos: um conjunto de estratégias
articulado por comunidades e governos para garantir os direitos básicos das novas gerações. Em
comum, a visão de que a escola sozinha não é capaz de oferecer as condições necessárias para o
desenvolvimento das pessoas em suas dimensões intelectual, física, afetiva e social. Em um
território educativo estão garantidas as condições para a emancipação dos indivíduos, com o
fortalecimento da sua capacidade associativa e de participação ativa na sociedade. Para tanto, um
território precisa se organizar garantindo algumas condições básicas: gestão democrática, escolas
alinhadas com os princípios democráticos, rede de proteção social integrada e diversificação das
oportunidades educativas. Em síntese, os territórios educativos integram poder público, famílias,
escolas, rede de proteção e agentes da cultura em torno de um projeto comum voltado para à
transformação do lugar em um ambiente que favoreça o pleno desenvolvimento de todos. Diversas
organizações, comunidades, cidades e também o governo federal criaram programas que, de algum
modo, promovem e fortalecem estas condições. Especialmente significativa é a agenda da educação
integral, que propõe a articulação dos diversos tempos, agentes, recursos e políticas de um território
para o desenvolvimento pleno dos indivíduos. Esta apresentação focará uma proposta de definição
de territórios educativos e algumas experiências brasileiras neste campo. Neste momento, os valores
que pautam tais projetos não têm encontrado obstáculos diante de governos de diferentes cores
políticas, mesmo os que não se pautam por condutas democráticas, certamente por sua efetividade
em superar as instituições convencionais, que tem sérias dificuldades para atingir objetivos
governamentais de desenvolvimento das pessoas.
Palavras-chave: democracia; educação; território; educação integral; escolas democráticas.

LOS CÍRCULOS INFANTILES, BASES PARA UN DESARROLLO PLENO E INTEGRAL
DEL SUJETO

Guillermo Arias Beatón

Fala 3: El análisis se referirá a la labor educativa que se realiza en Cuba desde la décadas de los 60s
del siglo pasado. Los círculos infantiles y jardines, primero y hoy, la educación inicial y pre-escolar,
es un resultado de estudios e introducción de sus resultados en las prácticas educativas de los
centros y del Programa para las familias: Educa a tu hijo. Toda educación del ser humano es para su
plena e integral humanización y el Enfoque Histórico Cultural en el que se apoyan estos programas,
posee esta orientación, dado que evita explicaciones reduccionistas que resultan de leyes biológicas
fijas, inmutables y deterministas. Se aportan ideas, basadas en la importancia de considerar la
diversidad humana, la integralidad y flexibles del desarrollo humano. Se destacará, que la educación
produce desarrollo cuando esta basada en esos principios y concepciones, porque lo conduce y
arrastra a nuevos momentos; por eso la Educación Infantil desde las edades mas tempranas se
constituye en una labor esencial y no solo puede ser para cuidar y proteger, sino y sobre todo, para
educar y promover el desarrollo. Se insistirá que la Educación Infantil debe realizarse en un
ambiente emocional positivo, flexible y de amplia participación y colaboración entre educadores y
educandos, que facilite el vínculo afectivo entre niños y educadoras para que esto, garantice el
desarrollo de las diferentes actividades educativas que se necesitan para satisfacer el deseo y la
necesidad de hacerlas, promoviendo la participación activa del educando y por lo tanto el
aprendizaje y desarrollo propio del sujeto. De esta manera se garantiza, la independencia, la
autonomía y la emancipación, conjuntamente, con el intercambio y la colaboración entre los
educandos, futuros ciudadanos.
Palabras claves: educación infantil; desarrollo; independencia; estado emocional positivo.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DIVERSIDADE EM UM CONTEXTO E EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

Laura Marisa Carnielo Calejon

Resumo geral: A educação que pretende ser inclusiva destina-se para todos e deve ser de
qualidade, enfrentando um cenário de diversidade na organização do ensino em uma sociedade
regida pela injustiça e desigualdade social. Uma das dimensões da diversidade expressa-se pelo
descompasso entre a idade do aluno e o grau de escolarização que se traduz na EJA. São inúmeras
as circunstâncias relacionadas com este descompasso, incluindo-se entre elas sujeitos com
necessidades educativas especiais que não são atendidos adequadamente por uma escola que se
proclama inclusiva, resultando na exclusão dos incluídos, a forma mais perversa de exclusão. Outra
dimensão decorre do desenvolvimento da tecnologia da comunicação e da informação que produz
por um lado a possibilidade de organizar novos contextos educativos e por outro desafia os
professores. A psicologia escolar crítica oferece subsídios importantes para compreender a
diversidade na organização do ensino e promover a formação inicial e continuada dos professores
que representam um dos pilares de uma educação de qualidade, tendo sua atividade regida por
políticas públicas que permitam uma organização adequada dos contextos de ensino. O Enfoque
Histórico-Cultural sistematizou explicações capazes e abarcar a complexidade e a integralidade do
processo de desenvolvimento humano e da relação entre os processos de aprendizagem e de
desenvolvimento, permitindo compreender o papel da família da escola e da apropriação dos
conteúdos da cultura no processo de subjetivação. A concepção de educação, de aprendizagem e de
desenvolvimento humano constitui-se em uma das variáveis relevantes para a organização da
atividade docente daqueles professores que se mostram capazes de promover o desenvolvimento de
seus alunos A mesa proposta objetiva discutir a contribuição do Enfoque Histórico-Cultural para a
qualidade da atividade docente, a possibilidade de inclusão de jovens e adultos com necessidades
educativas especiais no processo de escolarização e a análise da formação inicial de professores,
focalizando cursos de licenciatura (Pedagogia e Matemática) oferecidos na modalidade EaD, por
duas instituições particulares na cidade de São Paulo.

O PAPEL DA TEORIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E NA ATIVIDADE
DOCENTE: CONTRIBUIÇÕES DO ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL

Laura Marisa Carnielo Calejon

Fala 1: A formação inicial dos professores, assim como muitos documentos oficiais organizados
para orientar a atividade dos docentes sustentam-se em diversas teorias de aprendizagem e de
desenvolvimento humano que estão assentadas em diferentes bases teóricas e epistemológicas. Com
certa frequência encontramos os conceitos de competência, aprendizagem significativa, esquemas
associados a conceitos como zona de desenvolvimento proximal, mediação como se estes conceitos
estivessem assentados nas mesmas bases teóricas e epistemológicas. A formação inicial dos

professores contribui para o ecletismo que muitas mostra-se presente na atuação docente, ainda que
o professor não tenha consciência das concepções que sustentam sua atuação. Pesquisas
coordenadas por Arias Beatón demonstram que algumas concepções de desenvolvimento
produzidas pelo professor ao longo de sua formação inicial ou continuada estão presentes naqueles
professores que se mostram capazes de promover o desenvolvimento de seus alunos. A
comunicação objetiva descrever estas características e relacioná-las com as explicações e conceitos
sistematizados pelo Enfoque Histórico-Cultural, assim como fazer uma análise crítica dos diferentes
conceitos presentes nos documentos oficiais.

FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA E PEDAGOGIA: ANÁLISE DA MATRIZ
CURRICULAR DE CURSOS NA MODALIDADE EAD

Edna Mataruco Duarte

Fala 2: Em uma sociedade globalizada em constantes transformações comandada pelas tecnologias,
a escola deve assumir uma nova postura, nas metodologias e maneiras de ensinar, para que possa
atender aos anseios dos alunos, da sociedade e do mercado de trabalho (Leite et al., 2005). A
evolução das TICS não tem como fim a educação, e não significa uma oferta pedagógica, mas se
sustenta no uso que os agentes envolvidos lhe atribuem (Nunes, 2010), podendo contribuir para o
desenvolvimento deste indivíduo. Neste contexto de transformações os avanços das TICs dão
impulso a EAD que passa a ser reconhecido no nível superior pela LDB nº 9.394. A utilização desse
modelo, onde o saber é visto como fator capital de crescimento econômico supõe a implantação de
novas estratégias de conhecimento e de aprendizagem, adaptadas aos objetivos de uma sociedade
tornada planetária (Peixoto & Carvalho, 2010). Assim a formação inicial e continuada de
professores constitui-se em um tema relevante de pesquisa e debate que inclui como os recursos da
TIC aparecem neste cenário. Esta comunicação constitui-se em um recorte de uma dissertação de
mestrado em andamento que pretende compreender o lugar das TCIs em cursos de licenciatura em
Pedagogia e em Matemática oferecidos na modalidade de EaD por duas instituições particulares na
cidade de São Paulo. O objetivo é apresentar o resultado da análise crítica da matriz curricular dos
cursos de Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia oferecidos em um ambiente de
EaD.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO

Rosemary Aparecida Santiago

Fala 3: A inserção dos indivíduos na cultura letrada no Brasil parece ser ainda um grande desafio
diante da alta taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais que atualmente corresponde a
um número absoluto de 13,2 milhões (PNAD, 2012), um percentual de 8,7%. Diante destes índices,
ocorrem algumas iniciativas públicas e privadas com vistas a superar o analfabetismo ainda

presente na população jovem e adulta. Neste contexto, em 1995, é criado o Programa de Pesquisa
em Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), atualmente vinculado à Pró-reitoria de Graduação e
Extensão da Universidade Cruzeiro do Sul, com a finalidade de alfabetizar os funcionários da
própria instituição. Desde 2006 o PROEJA tem recebido jovens e adultos com necessidades
educativas especiais. Em dezenove anos o PROEJA vem se consolidando como lócus de extensão,
ensino e pesquisa. O Programa se concretiza por meio de ações, projetos e alternativas para a
inclusão educacional dos jovens e adultos no processo de escolarização como: a) Formação
continuada de educadores para atuação na Educação de Jovens e Adultos (EJA); b) Formação de
alunos-pesquisadores em EJA, resultando em 15 (quinze) pesquisas de iniciação científica no
período de 2002 a 2014 abordando a EJA e a Inclusão Educacional, 2 (duas) de Mestrados e 1(uma)
de Doutorado; c) Projetos educativos em EJA dentre eles: Contação de Histórias, Itinerários
Fotográficos, Coral EJA e Literatura de Cordel.

FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Marilene Proença Rebello de Souza

Resumo geral: Atualmente a formação de psicólogos no Brasil é regida pelas novas Diretrizes
Curriculares Nacionais do MEC, aprovada pela Resolução n° 8, de 7 de maio de 2004 e revisadas
em 2011, sendo assim as instituições de ensino tiveram que repensar e implementar um novo
currículo para atender as propostas destas Diretrizes. Neste sentido, alguns questionamentos nos
movem: como documentos oficiais dos cursos de formação em Psicologia expressam o
entendimento das mudanças propostas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC?; b)
no âmbito do projeto de curso, de que maneira são retratadas as mudanças na concepção de Área,
presente no Currículo Mínimo, como Psicologia Escolar e Educacional – para o conceito de Núcleo
Comum e Ênfases?; c) mudanças propostas pelas Diretrizes Curriculares produzem algum tipo de
impacto na qualidade do currículo oferecido aos futuros psicólogos? A prática desses alunos
assegura os princípios e compromissos previstos nas novas Diretrizes? d) conhecimentos da ênfase
nos processos educativos presentes nos documentos analisados atendem às exigências previstas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC e nos Critérios de Qualidade da área? Estas perguntas
norteiam a constituição desse Simpósio, apresentando pesquisa sobre a formação de psicólogos
realizada nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E AS DIRETRIZES CURRICULARES

Marilene Proença Rebello de Souza

Fala 1: Este projeto de pesquisa tem por objetivo analisar a formação dada aos futuros psicólogos
nos Cursos de Graduação em Psicologia quanto à ênfase nos processos educativos, tendo em vista
as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2004. Para tanto, participaram da pesquisa 17 IES,
sendo 05 Universidades Públicas e 12 de Rede Privada, entrevistamos 18 coordenadores de cursos
de Psicologia e 41 professores que atuam em disciplinas da Psicologia relativas ao campo da
Educação e ouvimos 761 estudantes de Psicologia. Trabalhamos com quatro dimensões de análise
dos dados, a saber: a) documentos oficiais; b) ênfase nos processos educativos no âmbito do
currículo para formação do psicólogo a partir da percepção dos coordenadores de curso; b)
percepção dos professores de psicologia sobre a formação para atuar com os processos educativos;
d) percepção dos alunos de psicologia sobre a formação para atuar com os processos educativos.
Consideramos, portanto, que este estudo contribuiu para a compreensão da formação profissional de
psicólogos no campo da educação abrindo novas perspectivas para outras temáticas derivadas das
discussões e questões que puderem ser identificadas por meio desta pesquisa.
Financiamento: CNPq.

A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E AS DIRETRIZES EM PSICOLOGIA

Roseli Fernandes Lins Caldas

Fala 2: Conhecer as implicações na formação do psicólogo, a partir das mudanças propostas pelas
Diretrizes Curriculares em Psicologia, implementadas a partir de 2004, foi o principal interesse
dessa pesquisa. O recorte aqui apresentado recai sobre a ênfase de Processos Educativos na
formação propiciada no estado de São Paulo. As informações foram obtidas por meio de análise de:
(a) documentos acadêmicos; (b) questionários respondidos por alunos em final da formação; (c)
entrevistas com coordenadores de curso e docentes de seis instituições privadas e duas públicas,
abrangendo a cidade de São Paulo, Grande São Paulo, litoral e interior do estado. O estudo aponta
algumas repercussões das DCNs na formação de psicólogos para atuação em Psicologia Escolar e
Educacional e outras práticas voltadas ao campo da educação. Dentre os principais resultados podese apontar que a formação em processos educativos ainda se mostra insuficiente para atender as
demandas sociais e coletivas da atuação profissional. A pesquisa denota que a ênfase em processos
educativos marca a relevância da educação para a compreensão do ser humano e da sociedade,
considerando que a educação é fundamental para a formação do psicólogo, independente de sua
área de atuação, uma vez que os processos psicológicos são, em última instância, processos
educativos.

A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E AS DIRETRIZES EM PSICOLOGIA

Silvia Maria Cintra da Silva
Fala 3: No estado de Minas Gerais, a pesquisa interinstitucional “A formação do psicólogo escolar
e as Diretrizes em Psicologia: concepções teóricas, bases metodológicas e atuação profissional”
investigou cinco IES e a análise de entrevistas com 13 docentes, cinco coordenadores de curso e um
ex-coordenador e 197 questionários aplicados junto a estudantes, além dos projetos pedagógicos,
mostrou que docentes e coordenadores consideram as DCN um avanço importante na trajetória de
formação do psicólogo, pois permitem aos cursos a criação de ênfases amplas quanto à área de
conhecimento e atuação; oferecem proposta de maior articulação entre teoria e prática; abarcam
demandas contemporâneas, voltadas para um aspecto social. Para os estudantes, as competências
gerais que estão sendo desenvolvidas mais intensamente são a realização de diagnóstico e avaliação
dos processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de organizações, ou seja, ações relacionadas
a uma psicologia tradicional, respostas que vão de encontro ao que disseram professores e
coordenadores e ao que aparece nos projetos pedagógicos, que defenderam uma formação crítica,
atenta às demandas da sociedade e às políticas públicas. Assim, as reformulações curriculares
advindas das Diretrizes ainda não conseguiram trazer mudanças efetivas à formação do psicólogo
para atuar no campo educativo.
Financiamento – FAPEMIG
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FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS PARA ATUAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
COMUNIDADES E EDUCAÇÃO

João Eduardo Coin de Carvalho

Resumo geral: Em meio à importância que as políticas públicas têm alcançado na realidade
brasileira pós Constituição de 1988, a formação do aluno de Psicologia tem demandado cada vez
mais da Universidade recursos sobre como aproximar e adequar a preparação profissional às
políticas públicas. Nesta mesa são apresentados e debatidos alguns dos resultados destas iniciativas
para a construção de um lugar diferenciado para a Universidade e para os profissionais de
Psicologia no diálogo entre a Psicologia Comunitária e a Psicologia Escolar. O trabalho da Profa.
Mônica Cintrão (UNIP) apresenta os critérios de triagem para serviços de atendimento psicológico
a queixas escolares em duas instituições (Serviço de Psicologia da Universidade de São Paulo e
Clínica Psicológica dos Centros de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista) e debate o
atendimento realizado por estagiários do último ano do curso de psicologia às queixas escolares no
âmbito da clínica, com foco no indivíduo atendido em sua relação com a instituição escolar. O Prof.
HelioBraunstein (UFMS), a partir da análise de práticas das instituições de cuidado e de
pseudocuidado, discute a atuação de estagiários em Conselhos Tutelares na Grande São Paulo em
meio a lógicas de exclusão, punibilidade, preconceito em relação à população negra e parda,
associada às condições de baixa renda e baixa escolarização. O Prof. João Carvalho (UNIP) discute
o desenvolvimento de competências para o diagnóstico de processos grupais e de demandas
psicossociais no contexto de exclusão e de sofrimento social para o planejamento de intervenções
críticas para promoção de autonomia e cidadania junto a indivíduos e grupos em contextos
comunitários e institucionais, como a escola. Os resultados falam das dificuldades e ganhos gerados
neste processo de formação para todos os atores envolvidos, e da importância do estreitamento da
relação entre a formação acadêmica e a inserção profissional para uma participação ativa e
compromissada dos psicólogos na implementação, manutenção e desenvolvimento de políticas
públicas.

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO PARA ATUAÇÃO NA QUEIXA ESCOLAR: REFLEXÕES
SOBRE NOVAS PRÁTICAS EM PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO

Mônica Cintrão França Ribeiro

Fala 1: A educação brasileira tem enfrentado nas últimas décadas vários problemas e isso se
refletiu nos serviços de atendimento psicológico oferecidos pelos equipamentos de saúde à
população. Estudos mostram que a maior parte dos encaminhamentos feitos pelas escolas ou pelos
profissionais de saúde, para Unidades Básicas de Saúde ou Clínicas-Escola das Faculdades de
Psicologia referem-se não a distúrbios emocionais ou problemas familiares, mas a problemas no
processo de escolarização do aluno em relação à aprendizagem da alfabetização e as dificuldades de
comportamento. Da mesma forma, o atendimento psicológico oferecido tem se reduzido a um

fenômeno psicopatológico: concepção que entende a queixa escolar como um problema individual,
de pertencimento à criança encaminhada. São recentes as pesquisas que apontam um trabalho de
atendimento visando a não redução dos problemas de escolarização à criança, mas aos
funcionamentos escolares e sua relação com o fracasso e sofrimento dos alunos. Esse trabalho tem
dois objetivos: apresentar os critérios de triagem para serviços de atendimento psicológico a queixas
escolares em duas instituições: Serviço de Psicologia da Universidade de São Paulo e Clínica
Psicológica dos Centros de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista; e apresentar o
atendimento realizado por estagiários do último ano do curso de psicologia às queixas escolares no
âmbito da clínica, com foco no individuo atendido em sua relação com a instituição escolar. Os
resultados deste trabalho indicam procedimentos de atendimento à queixa escolar na perspectiva
que se opõe às práticas tradicionais, considerando os pertencimentos sociais para além do próprio
sujeito ou grupo familiar.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO NA ARTICULAÇÃO COM AS
POLÍTICAS PÚBLICAS E NA INSTITUIÇÃO DE REDES DE CUIDADO

João Eduardo Coin de Carvalho

Fala 2: Em meio à importância que as políticas públicas têm alcançado na realidade brasileira pós
Constituição de 1988, a formação do aluno de Psicologia tem demandado cada vez mais da
Universidade um debate sobre como aproximar e adequar a preparação profissional a políticas
nacionais de desenvolvimento social. O Curso de Psicologia da Universidade Paulista tem se
empenhado em desenvolver um projeto que dê conta destes desafios desde os primeiros anos de
curso até os estágios dos últimos semestres. A área de Estágios Grupos e Comunidades: Intervenção
Psicossocial procura desenvolver competências para o diagnóstico de processos grupais e de
demandas psicossociais no contexto de exclusão e de sofrimento social, na interface com a
educação, a saúde pública e a promoção social (“a rede”), assim como para o planejamento de
intervenções críticas para promoção de saúde, autonomia e cidadania junto a indivíduos e grupos
em contextos comunitários e institucionais. Neste trabalho são apresentados e analisados alguns dos
resultados destas iniciativas para a construção de um lugar diferenciado para a Universidade e para
os profissionais de Psicologia. São discutidos o lugar das parcerias com a sociedade, a preparação
dos alunos, as modalidades de intervenção conduzidas, a construção e manutenção de rede sociais.
Os resultados falam das dificuldades e ganhos gerados neste processo para todos os atores
envolvidos, sugerindo a importância da construção de projetos de pesquisa e intervenção (extensão)
de médio e longo prazo como organizadores destas ações formativas. Concluímos que construção
de estratégias para o estreitamento da relação entre a formação acadêmica e a inserção profissional
é fundamental para uma participação mais ativa e compromissada dos psicólogos na
implementação, manutenção e desenvolvimento de políticas públicas.

DO PRECONCEITO; DA EVASÃO ESCOLAR À EXCLUSÃO E ENCARCERAMENTO
NO BRASIL

Helio Roberto Braunstein

Fala 3: Esta reflexão é decorrente de experiência profissional, acadêmica em supervisão de estágio,
e de pesquisas realizadas (Mulher Encarcerada: trajetórias entre a indignação e o sofrimento por
atos de humilhação e violência. FEUSP. 2007; Ética do cuidado: das instituições de cuidado e
Pseudo cuidado. IPUSP. 2012), que envolveram um universo de análise crítica sobre as trajetórias
de vulnerabilidade social, de exclusão social, de punibilidade e encarceramento. As referidas
pesquisas tiveram por objetivos descrever quem são as mulheres que estão em privação de liberdade
no sistema carcerário no estado de São Paulo; e posteriormente em outra pesquisa, uma análise
Institucional a respeito de quem são os adolescentes institucionalizados sob pena de privação de
liberdade; e em condição e vulnerabilidade bem como das práticas das instituições de cuidado e de
pseudocuidado, ou, de exclusão e punibilidade. Outro dado advém da experiência de supervisão de
Estágio em Grupos e Comunidades e Psicologia Jurídica (UNIP – 2013), em que se identificou o
papel e atuação dos Conselhos Tutelares de dois municípios da Grande São Paulo. Verificou-se que
as lógicas de exclusão e punibilidade e encarceramento de adultos e adolescentes no Brasil, estão
diretamente ligados às lógicas preconceituosas em relação à população negra e parda, associada às
condições de baixa renda e baixa escolarização, no que se refere à baixa escolarização verificou-se a
grande incidência de evasão escolar precoce em razão de queixa escolar sem mediação adequada
por parte da comunidade escolar. Esta realidade sugere discutir as demandas múltiplas que
envolvem a interface entre educação, saúde e assistência, bem como o papel social da comunidade
escolar e dos conselhos tutelares e da rede de proteção e inclusão social, além da intensificação de
ações comunitárias de empoderamento e conscientização de direitos; e da necessidade de formação
de profissionais em Psicologia escolar e Comunitária capazes de compreender e atender tais
demandas.

FORMADORES DA CRIANÇA E DO JOVEM: INTERFACES DA COMUNIDADE
ESCOLAR

Denise D. Aurea Tardeli

Resumo geral: A formação das crianças e jovens é um desafio compartilhado por pais, professores
e sociedade. Esta tarefa não precisa ser uma responsabilidade assumida de forma solitária, mas sim
solidariamente. A formação para o desenvolvimento integral do indivíduo ao longo da vida envolve
vários aspectos - físicos, afetivos, cognitivos, sociais - os quais também perpassam o processo de
educação formal. Mesmo que parte do cuidado a esses aspectos seja da competência primordial de
uma das fontes de apoio à formação, ainda assim, haverá um sujeito em desenvolvimento, para o
qual os esforços convergem. Quando esse esforço é pensado em parceria, compartilhado, negociado
e planejado em cooperação, maior o benefício que advêm do esforço coletivo. Esta Mesa pretende
abrir uma discussão que pode auxiliar a identificar e ampliar a rede de suporte em que a escola pode
se apoiar para alcançar seus objetivos de promoção do desenvolvimento e de formação escolar dos
alunos, assim como para a resolução de problemas que possam ocorrer no processo educacional.
Uma primeira discussão aborda a influência do contexto familiar no processo de aprendizagem dos
alunos, bem como diferentes aspectos da delicada relação entre família e escola. A discussão
seguinte apresenta uma revisão da literatura que discute os aspectos que envolvem a gestão
democrática e os sujeitos envolvidos, buscando um aprofundamento das questões políticas que
envolvem esses pares no ambiente escolar e as relações de dominação e poder nestas relações para,
em seguida, analisa os fatores que impedem a parceria entre escola e comunidade, bem como
analisa dialeticamente os aspectos micro e macroestruturais presentes nas relações entre indivíduo e
sociedade. E por fim, a reflexão final aponta para um modo de pensar e planejar a formação escolar
condizente com uma visão sistêmica, que implica: identificar quem são os formadores, que
concepção de desenvolvimento humano sustentam e sobre que tipo de contribuição têm a oferecer;
como se percebem como parte desta formação em relação aos demais formadores; como o processo
de formação escolar é afetado pelas configurações sócio-culturais do nosso tempo, como a
qualidade da relação entre estes diferentes formadores interfere na aprendizagem escolar e no
desenvolvimento global de crianças e jovens.

A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO FAMILIAR NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
DOS ALUNOS

Luciana Maria Caetano

Fala 1: O principal objetivo dessa apresentação é refletir sobre a influência do contexto familiar no
processo de aprendizagem dos alunos, pontuando alguns aspectos que julgamos centrais na
discussão tratando da polêmica temática: relação escola e família. O primeiro ponto de reflexão
versa sobre a relação família e escola, apontando variáveis a serem analisadas de modo que a
influência do contexto familiar sobre a aprendizagem do aluno seja positiva. O segundo ponto de

reflexão é uma apreciação mais aprofundada do contexto familiar, de modo a vencer um grande
obstáculo que se interpõe na relação escola família que são os preconceitos mútuos. Com esse
propósito três aspectos do contexto familiar serão discutidos: os desafios de educar na sociedade
contemporânea, a crise da autoridade e a falta de conhecimento. O último ponto de discussão se
refere a alguns desafios aos professores. Fundamentados nos resultados de nossas pesquisas,
pensamos que é possível atuar no estabelecimento de relações cooperativas entre escola e família,
que serão antes de tudo, exemplo e modelo de relações pessoais fundamentada s em respeito mútuo
para as crianças e para os jovens, sejam eles filhos e ou alunos.

ESCOLA E COMUNIDADE

Soraia Ansara

Fala 2: Entre os temas emergentes da educação contemporânea encontramos a difícil parceria entre
escola-comunidade, marcada ainda pela forma autoritária pela qual a instituição escolar se relaciona
com a comunidade. O presente trabalho analisa os fatores que impedem um trabalho articulado
entre escola e comunidade, tendo como referência as contribuições de autores como Vitor Paro
(1998; 2005) e Libâneo (2005), bem como da psicologia política que analisa os aspectos micro e
macroestruturais presentes nas relações entre individuo e sociedade. Entre os fatores que dificultam
a participação da comunidade na escola analisamos aqueles que se encontram no interior da escola,
que Paro chama de condicionantes internos da participação - que dizem respeito ás próprias
dificuldades materiais e de utilização das estruturas da escola; a hierarquia escolar e a
burocratização da direção; os conflitos de interesses de todos os envolvidos na escola. Analisamos
os condicionantes externos à participação da comunidade, que se referem às reais condições de vida
da população, ou seja, as condições materiais e disposição pessoal para participar; os aspectos
culturais e institucionais, ou seja, os mecanismos coletivos, institucionalizados ou não, que estão
presentes em seu ambiente social mais próximo, dos quais a população pode dispor para
encaminhar sua ação participativa. Tal análise permite refletir criticamente sobre a natureza
complexa e multideterminada das relações interpessoais e dos fenômenos psicossociais presentes na
atuação da escola junto à comunidade, bem como propor algumas estratégias que incentivem a
participação de todos na construção de um projeto comum e coletivo fundamentado no
compromisso com a formação do cidadão.

A FORMAÇÃO DA CRIANÇA E DO JOVEM

Denise D. Aurea Tardeli
Fala 3: A proposta inicia com a reflexão sobre a concepção do “formador” que está
fundamentalmente pautada por uma visão interacionista, que valoriza a construção do sujeito acima
de tudo, que compreende o processo de desenvolvimento e aprendizagem a partir da integração com
o seu entorno, de suas vivências e trocas de experiências. Esse trabalho coletivo em formar nem

sempre é tranquilo e fácil. Algumas vezes, pode parecer difícil encarar o ‘outro’ formador como
verdadeiramente um parceiro, em suas potencialidades, como por exemplo, as barreiras históricas
que dificultam o diálogo entre o professor e o aprendiz, entre a escola e a família, a escola e a
comunidade. Portanto, falar do processo de formação de crianças e jovens depende de referenciais
teóricos que privilegiam os processos de aprendizagem e desenvolvimento numa perspectiva
construtivista e inclusiva. Fechando as discussões, esta reflexão pretende tratar da construção do
plano ético de crianças e adolescentes, desenvolvidos em comunidades democráticas e solidárias.

IMPLICAÇÕES DO DISCURSO PSICOLÓGICO ÀS PRÁTICAS ESCOLARES:
PERSPECTIVAS CRÍTICAS

Katia Cristina Silva Forli Bautheney

Resumo geral: Analisar o movimento de psicologização da pedagogia pela via discursiva, e sua
implicação às práticas escolares. Apresentar como uma sucessiva importação de conceitos e ideias
articulados num campo outro, o da psicologia,quando empregados para normatizar a complexidade
dos fenômenos escolares, produz um impacto de esvaziamento do ato educativo, lançando muitos
profissionais da educação num lugar angustiante de não saber/não poder/ não querer intervir numa
determinada situação referente ao processo de escolarização, pois sentem-se despreparados,
despotencializados, desautorizados (o que de certa forma explicaria o aumento em progressão
geométrica da oferta de cursos de especialização em psicopedagogia para professores, bem como o
encaminhamento de alunos para avaliação e atendimento com profissionais “psi”).Facilita-se assim
a atribuição do saber pedagógico a um especialista que muitas vezes encontra-se fora das
instituições escolares, e nada sabe sobre seu cotidiano.A importação de conceitos articulados em um
determinado locus teórico(a psicologia) na tentativa de explicação de fenômenos que ocorrem em
outro espaço (escola) tem produzido algo que Scheffler(1978) indicava como uma superficialização
do discurso de educadores sobre os processos escolares, muitas vezes reduzidos a slogans e rótulos
(como a problemática distorção pseudo-construtivista: “o aluno constrói sozinho seu próprio
conhecimento”). Paradoxalmente esse movimento aniquila a assimetria necessária entre mestres e
alunos, comprometendo a posição de autoridade que o educador deve desfrutar devido à sua posição
diante do conhecimento; crise na autoridade, crise na educação, como bem destacou Arendt (2000).
Destacar um movimento de crítica/reação a esse processo, articulado no interior do próprio campo
da psicologia, como apresentado por Patto (1990, 1997, 2006,) e Souza (2002, 2004).
PSICOPEDAGOGIA E “ORTOPEDIA” PEDAGÓGICA

Katia Cristina Silva Forli Bautheney

Fala 1: O presente trabalho tem como objetivo ampliar a discussão acerca das especificidades de
um campo teórico e clínico denominado « psicopedagogia ».Para tanto, partimos da «
desproporcionalidade » existente entre o aumento da demanda por formação nesta área (bem como
a proliferação no oferecimento de cursos de psicopedagogia) e a não diminuição do número de
alunos considerados portadores dos ditos problemas de aprendizagem, movimento esse que faz eco
em um processo maior de psicologização do cotidiano escolar.Num primeiro momento, buscamos
uma definição conceitual da fundamentação e prática dita psicopedagógica, utilizando como suporte
nesta tarefa a análise de alguns artigos publicados na Revista Psicopedagogia (entre os anos de 2010
e 2014). Dentre a pluralidade de definições encontradas; uma delas se destaca; a da psicopedagogia
enquanto uma prática que poderia prevenir futuros problemas de aprendizagem. Auxiliados por
Scheffler (1978) analisamos as implicações desta orientação do trabalho psicopedagógico no campo

da educação, que acaba se manifestando como um mecanismo auto-engendrado para produção do
insucesso escolar. Tal vertente coincide com o que chamamos de ‘ortopedia psicopedagógica’.Na
sequência, seguindo a estratégia de trabalho proposta por Foucault, apontaremos como esta
orientação ortopédica no campo da psicopedagogia surgiu, através da articulação de conceitos
provenientes do campo da medicina, do direito, da psicologia e da pedagogia.Numa perspectiva
genealógica, pesquisamos uma ascendência simbólica existente entre a história da loucura e o
surgimento da ideia do fracasso escolar enquanto manifestação psicopatológica sujeita à
intervenção dos saberes médicos e “psi”.Foucault nos ajuda a pensar como esse movimento só foi
possível dentro da articulação de um novo campo constituinte na Modernidade denominado
“Ciências Humanas”.
“OS PROFESSORES DEVEM ADAPTAR O ENSINO ÀS CARACTERÍSTICAS DOS
ALUNOS”: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DE UM ENUNCIADO RECORRENTE NA
PSICOLOGIA EDUCACIONAL.

Ana Laura Godinho Lima

Fala 2: Um dos enunciados fundamentais da psicologia educacional estabelece que os professores
devem adaptar o ensino às características dos alunos. Essa recomendação, que se tornou um dos
princípios fundamentais da Escola Nova, costuma ser associada ao respeito pelo aprendiz, assim
como a melhores resultados do trabalho docente. Desse modo, apresenta-se como um preceito cuja
observância permite aos professores exercer uma autoridade simultaneamente legítima e eficaz,
porque baseada no conhecimento do próprio aluno, suas necessidades, capacidades e motivações.
Tendo em vista esse objetivo, a psicologia educacional busca criar meios de tornar visíveis,
mensuráveis e administráveis as diferenças individuais em sala de aula. Oferece procedimentos para
a avaliação das inteligências e cria parâmetros para a identificação do estágio de desenvolvimento
do aluno, por meios dos quais se pode localizar cada aluno em uma determinada posição de uma
linha do tempo evolutiva. Os dados obtidos dessas maneiras permitem distribuir os alunos em
diferentes classes, identificar aqueles que, por suas dificuldades ou comportamento atípico,
demandam uma atenção especial, um programa de atividades adaptado aos seus casos particulares
ou outras formas de tratamento. Em suma, a psicologia educacional promete auxílio aos professores
para compreender o que se passa com seus alunos e para tomar decisões informadas em relação a
eles. A partir do exame de manuais de psicologia destinados à formação docente, publicados ao
longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, busca-se verificar como esse enunciado
aparece, repete-se, transforma-se e com que outros enunciados articula-se ao longo do tempo.
Entende-se que a caracterização dos modos de emergência desse enunciado no discurso da
psicologia desde as primeiras décadas do século XX pode contribuir para a compreensão das suas
peculiaridades e efeitos nos discursos contemporâneos que a psicologia da educação dirige aos
professores. A psicologia educacional desenvolveu-se em torno da aposta na desigualdade das
inteligências e da expectativa de que todos os alunos adquirissem, ao final da escolaridade
obrigatória, os conhecimentos e capacidades necessários a sua adaptação à sociedade. Em função
disso, os discursos da disciplina repetidamente enunciaram a necessidade de se adaptar o ensino às
capacidades individuais das crianças, de modo a, progressivamente, promover o ajustamento entre
suas aptidões naturais e as ocupações disponíveis na sociedade. De tão insistente, esse enunciado

parece ter adquirido o efeito de uma evidência indiscutível nos discursos pedagógicos. Atualmente,
comparece na Deliberação n. 126 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, de 2014, a qual
estabelece que o ensino da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem deve se tornar
conteúdo obrigatório nos currículos dos cursos de formação de professores. No relatório
circunstanciado que acompanha a deliberação, afirma-se que uma das principais dificuldades
enfrentadas pelos professores recém-formados é a insuficiência de “conhecimento e experiência do
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos”, saber considerado ainda mais necessário quando se
trata de adequar o ensino aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem (2014, p. 8). E, no
entanto, talvez seja este um bom momento para questioná-lo, compreendê-lo em suas origens e suas
implicações.

PROFESSORES: DEUSES OU MORTAIS?

Marcelo Ricardo Pereira

Fala 3: Hoje em dia há uma clara tendência de fazer com que cada professor seja nivelado à mesma
condição de seus alunos, a ser tão-somente um mediador, um tutor ou um facilitador, quase mais
um entre eles. Seja deixado à sua própria sorte, produzindo estratégias para lidar com confrontos e
apatias, ou seja, ainda, driblando o cinismo social, próprio desses tempos pós-republicanos tidos
como desiludidos, não podemos deixar de reconhecer como tem sido cada vez mais difícil exercer o
ofício de mestre, escapar desse cinismo e contornar a atual crise política de sua autoridade. Mas
como dar aos professores o sentido nostálgico de serem mestres da tradição e do saber, quase
transcendentes, e, ao mesmo tempo, dar-lhes um sentido essencialmente terreno e proletarizado de
um profissional que deve se encarregar de levar a boa nova do processo civilizador às massas? Em
outras palavras, como hoje ser deus e mortal ao mesmo tempo?

INCLUSÃO E EDUCAÇÃO: O VISITANTE, A POLÍTICA DO CONTÁGIO E O
BRINCAR

Adriana Marcondes Machado

Resumo geral: Os termos inclusão escolar, inclusão na escola, educação inclusiva, criança de
inclusão são hoje expressões que rondam os corredores escolares. Termos que foram construídos
em um processo histórico em que declarações, documentos, políticas públicas, movimentos sociais
fizeram parte. Uma característica presente nesse processo é a mudança de um discurso que não mais
defende que os direitos devem ser exercidos por todos, mas sim pressupõema exclusão como
existente, como condição social, como direção de nosso funcionamento social. A existência do
excluído é condição no discurso da sociedade inclusiva. Os excluídos se tornaram pessoa, número,
percentagem e o trabalho com eles se tornou, dominantemente, técnica e instrumento. Visando a
enfrentar essas questões e fortalecer a dimensão ética e estética que a questão do processo de
inclusão pode despertar, problematizaremos aprodução da vida escolar e seu compromisso com uma
educação que sustente as diferenças humanas em nós

A INCLUSÃO COMO PRINCÍPIO DE SUSTENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS HUMANAS
NO ESPAÇO ESCOLAR

Carla Biancha Angelucci

Fala 1: João Cabral de Melo Neto, em seu poema "Fábula de um Arquiteto", afirma o trabalho da
arquitetura como o "... construir portas, de abrir, ou construir o aberto". Pois, nesta apresentação,
dialogaremos com o princípio produzido pelo poeta, de que as construções devem permitir
passagem, encontro e morada e, a partir disso, exercitaremos o pensar sobre o princípio da inclusão
escolar nessa mesma perspectiva. Não se trata, portanto, de discutir quais os elementos técnicos que
devem reger as ações sobre determinados sujeitos alvo da inclusão, mas de refletir sobre o que está
implicado na constituição de sistemas de ensino que permitam passagem, encontro, morada para
toda e qualquer pessoa humana. Aliás, defendemos que debater a inclusão de maneira instrumental
assemelha-se à construção de apêndices que explicitam que o lugar não foi concebido para todos(as)
e que também não foi replanejado para acolher a todos(as). Pelo contrário, os(as) outros(as),
aqueles(as) que chegaram depois, ainda são recebidos como visitantes, aqueles(as) que não têm
direito natural à escola. E os apêndices que construímos para recebê-los(as) têm servido mais para
disfarçar o desconforto diante das novas presenças do que para assegurar o sentimento de morada
em todos(as), antigos e novos setores populacionais que têm o direito à educação. Assim, partimos
de uma discussão que é ética e estética sobre a produção da vida escolar e seu compromisso com a
educação conjunta de todas as pessoas, bem como questionamos a redução dos processos de
inclusão a ações que não se proponham, de fato, a restituir ao espaço educacional seu caráter
coletivo e universal de sustentação das diferenças humanas em nós, em todos(as) nós.

QUANDO A DEMANDA SE TORNA UM VERBO NO INFINITIVO: INCLUIR

Adriana Marcondes Machado

Fala 2: O que queremos incluir quando falamos em Educação Inclusiva? Fazer caber o quê? Como
lutar contra as práticas produtoras de normalização que em nossos dias se referem aos processos de
produção de individualização, de remeter ao indivíduo, o que é produção social? Para isso é
necessário decompormos essa produção e restituir ao coletivo aquilo que se descolou dessa
produção. Embora nos princípios do que seja educação pública, a prática inclusiva seja princípio – é
educação para todos, para cada um, para qualquer um – temos agora um termo respaldado por lei
que nos possibilita repensar a Educação. Nosso desafio é aproveitar a entrada e permanência de
crianças e jovens com deficiências como dispositivo para problematizarmos a escola e a relação da
saúde com a educação. Poderíamos pensar que processos de inclusão e de exclusão seriam opostos:
movimento para dentro e movimento para fora, como se houvesse ou um ou outro. A discussão que
pretendemos apresentar visa a uma mistura desses termos não apenas com o intuito de mostrar que
ambos ocorrem ao mesmo tempo, mas que em cada um deles, o outro está inserido, revelando que
não se trata de um verbo/ação isolado, mas algo em constante tensão e luta. Traremos algumas
tensões presentes nesse campo a partir de trabalhos realizados na interface entre psicologia e
educação.

A DIMENSÃO INCLUSIVA DO BRINCAR

Marie Claire Sekkel

Fala 3: O brincar é uma fonte inesgotável para inaugurar novos modos de existência, inventar
mundos e se deixar surpreender pelas possibilidades que se apresentam. A brincadeira pode ser
pensada como um movimento de incluir-se numa vida prenhe de sentido, e essa é a dimensão mais
radical da inclusão, que une criatividade e formas de agir no mundo. A partir das concepções de
brincadeira de Walter Benjamin e Donald Winnicott, pretendo refletir sobre as possibilidades de
uma educação inclusiva que considere a atenção para os momentos em que, nas situações cotidianas
(seja nas brincadeiras ou em outras atividades quaisquer), se vislumbra algo novo, fugidio, que
escapa ao pensamento e nos transporta no fazer criativo de possíveis realizações. A intensidade
desses momentos marca a vida do indivíduo e é fonte de narrativas que transmitem algo dessa
experiência e fortalecem o sentimento de pertencer ao mundo em que vivemos. Podemos pensar que
esse sentimento é fundamental na dimensão subjetiva dos processos inclusivos.

INTERAÇÕES SOCIAIS EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS E PROCESSOS DE
RESILIÊNCIA

Josafá Moreira da Cunha

Resumo geral: Discute-se muito sobre a capacidade de ajuste às demandas ambientais de algumas
pessoas as quais, mesmo diante de adversidades conseguem superar os obstáculos e dar
continuidade a seus projetos de vida. A capacidade de superar as dificuldades foi denominada
resiliência e passou a receber atenção de profissionais de várias áreas da ciência, sendo analisada
sob diferentes vieses teóricos. Pensar na Escola para todos remete a análise de tão complexo
conceito, uma vez que fatores das mais diversas naturezas impactam e podem vir a constituir
amarras que dificultam o acesso ou a manutenção de alunos na escola, ou mesmo do professor no
seu fazer docente. Discute-se sobre o papel da formação de professores e como os pares podem
influenciar esse processo, tanto desenvolvendo elementos que favoreçam a resiliência do professor,
quando tal aspecto se fizer necessário, como dando instrumentos para que ele possa melhor
compreender e auxiliar os alunos sob a sua responsabilidade. A abordagem do papel de pares como
possíveis agentes promotores da resiliência é também abordada. Refletir sobre abordagens teóricas
na educação, fazendo um recorte que permita analisar especialmente processos de resiliência diante
de situações de risco, é o objeto da presente mesa redonda.

É POSSÍVEL ENTENDER RESILIÊNCIA A PARTIR DE VYGOTSKY?

Tania Stoltz

Fala 1: Como principal representante da abordagem histórico-cultural, Vygotsky entende a mente
humana como social em sua origem. Nesse processo, que tem na relação social e na mediação seu
principal motor, desenvolvem-se as funções psicológicas superiores, as quais distinguem o homem
de outros animais. O que levaria, a partir de Vygotsky, à capacidade de ser resiliente? A proposta
deste estudo volta-se ao entendimento da resiliência como função psicológica superior,
desenvolvida a partir do processo de internalização, da passagem de processos interpsíquicos ou
entre as pessoas para processos intrapsíquicos ou dentro da própria pessoa, considerando a
negociação do sujeito com a cultura, o que confere um papel importante à criatividade nesse
processo. Nesse movimento, os processos mediadores têm papel fundamental para o
desenvolvimento da resiliência e se configuram como participação guiada para lidar com situações
adversas e estressantes, bem como para o desenvolvimento do sentimento de segurança e de
confiança na própria capacidade. Nesse sentido, o desenvolvimento da resiliência, a partir de
Vygotsky, pode ser entendido como processo de conversão de relações sociais em função mental
superior pela mediação semiótica.

RESILIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

Suzane Schmidlin Lohr

Fala 2: Skinner (1989/2002) cita que a palavra escola em sua origem etimológica significava
descanso, ou o que se fazia nos momentos de lazer, onde se conversava. Ou seja, escola remetia a
algo agradável, um momento de trocas, de aprendizado, em que inúmeros reforçadores eram
liberados. Aos poucos a escola foi incorporando estratégias coercitivas, tornando-se uma obrigação
para o estudante e um desafio para o professor que é cobrado no sentido de engajar os estudantes no
aprendizado sistemático. Quando estimulação aversiva é apresentada, o organismo emite diferentes
respostas. Pode antecipar o que irá acontecer e esquivar-se, pode fugir quando não apresentou
comportamentos anteriores de esquiva e depara-se com a condição aversiva, ou pode manter-se na
situação, lutando para modifica-la. Professores resilientes são aqueles que ao encontrarem
dificuldades em seu fazer docente, mantem-se na profissão, não desistem, tentando encontrar
caminhos mais produtivos. Alunos resilientes não se evadem da escola, mesmo quando esta lhes
parece um ambiente inóspito. É fundamental à ciência entender o que faz algumas pessoas
suportarem as adversidades e continuarem lutando. Uma explicação baseada na análise do
comportamento aponta para a história de aprendizagem de pessoas denominadas resilientes para
explicar esta força pessoal para a luta. Quando uma pessoa é submetida a esquemas de reforçamento
intermitente, em que altas taxas de respostas são exigidas para a liberação do reforço, é provável
que ela se mantenha emitindo o comportamento, mesmo quando as consequências imediatas não
são favoráveis. Pode-se dizer que tais pessoas aprenderam a suportar estimulação aversiva, que tem
alto grau de tolerância à frustração. A meta de disponibilizar escola para todos precisa estar apoiada
em discussões que conduzam ao resgate da função inicial da escola, recuperando seu papel de
aprendizado com prazer, mas precisa também analisar as características daqueles que nela se
mantém mesmo quando tantos estímulos aversivos são apresentados. Tal compreensão permitirá
que políticas públicas relacionadas á educação sejam estruturadas tendo por base dados científicos
consistentes e não simples apelos demagógicos momentâneos.
CHILDREN AND THEIR FRIEND’S SELF-CONTINUITY ARE LINKED: AN
EXAMINATION OF HOW SELF-CONTINUITY THEN MODERATES THE
ASSOCIATION BETWEEN PEER VICTIMIZATION AND DEPRESSED AFFECT

Jonathan Santo

Fala 3: Peer victimization is consistently associated with depressive symptoms during adolescence.
One important moderator of this relationship may be adolescents` strategies for personal
persistence. This construct reflects the degree to which a person feels that they remain the same
person over time, regardless of how specific things about them may change. The current study was
designed to assess the moderating association of personal continuity on the link between depression
and peer victimization while simultaneously assessing the role of the friend’s self-continuity on that
of the child. Data were collected from 180 early adolescents in grades five and six (meanage=10.67,
S.D.=.55) in Montreal, Quebec, Canada. We measured self-reported personal continuity (α=.75) and

discontinuity (α=.79). Moreover, twice over six months we collected peer assessments of
victimization (αT1/T2=.90/.85) and self-reported depression (αT1/T2=.81/.80). Finally,
reciprocated friendships were assessed at both time points to indicate whether the friendship was
stable. Structural equation modeling was used to explore the hypothesized associations. Children
who’s friend had higher self-continuity had lower self-discontinuity (β=-.16). More interesting
though was that a modest friendship stability by friend self-discontinuity interaction was observed.
To explain, friends’ self-discontinuity was associated with increased child self-discontinuity only
within stable friendships. All told, the predictors explained 5.1% of the variability in child selfdiscontinuity. As expected, peer victimization was also significantly positively associated with
depressed affect at the end of the school year (β=.20) even controlling for early depression levels
(β=.54). Moreover, self-discontinuity was associated with higher depression levels (β=.15). The
most interesting finding however is that the depressive effect of peer victimization was stronger
among children high is self-discontinuity. The hypotheses were supported in that children’s selfcontinuity was correlated with their friends’ and it moderated the association between victimization
and depression. The full paper will also explore gender differences.

INTERSETORIALIDADE: EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

André Itire Takano

Resumo geral: A discussão sobre intersetorialidade ganha relevância à medida que se tem buscado
a efetivação de políticas públicas pautadas na universalização do atendimento e na garantia de
direitos dos cidadãos por elas atendidas. Trabalhar de forma intersetorial pressupõe a articulação de
diferentes campos do saber e conseqüentemente práticas diversas, com o objetivo de ganhar
efetividade na resolução de demandas complexas e ampliar o acesso dos usuários aos seus direitos.
Práticas intersetoriais supõem trocas pautadas na horizontalidade de ações dos técnicos, dos
gestores e das ações políticas, com o propósito de garantir o princípio da integralidade. As políticas
de saúde e assistência social já contam com um acúmulo de experiência na construção dessas
práticas, que são fundamentais para estabelecer a rede de serviços. Porém, percebe-se que para a
educação há um caminho mais longo a percorrer. Temos inúmeros psicólogos atuando,
principalmente nas políticas de saúde e assistência social, recebendo diariamente demandas
oriundas das escolas. Diante disso é importante discutir os desafios que são postos para o trabalho
destes profissionais no acolhimento e na compreensão destas demandas e na construção do fluxo de
atendimentos na rede. Além disso, é fundamental discutir o papel desempenhado pelos profissionais
da psicologia na compreensão dos fenômenos que causam sofrimento aos indivíduos e a
importância de políticas direcionadas à efetivação de um estado democrático e à garantia de
direitos.
Palavras-chave: intersetorialidade; psicologia escolar; políticas públicas.

EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: UMA INTEGRAÇÃO POSSÍVEL

André Itire Takano

Fala 1: Paraíba, sendo que numa delas a atuação se dá no Departamento de Assistência Social e na
outra, na Secretaria da Educação. Versará sobre algumas iniciativas de integração do trabalho dos
psicólogos das três áreas em cidade do interior paulista, durante alguns meses do ano de 2013,
quando, por iniciativa dos secretários, instados pelos profissionais de psicologia da cidade, houve
um início de aproximação e de desenvolvimento de atividades conjuntas. Será foco da fala uma
breve apresentação dos processos desenvolvidos nesses meses e o andamento dos trabalhos
posteriores. Busca-se com a exposição, uma aproximação da temática da mesa com vistas a propor
possibilidades, problematizar a integração e verificar as dificuldades e possibilidades de tal ação.
Na apresentação pretende-se ainda contextualizar e problematizar a atuação profissional,
destacando a metodologia proposta para o trabalho intersetorial, no que diz respeito a definição de
fluxos, treinamento de agentes comunitários de saúde e campanhas temáticas sincronizadas. Por
fim, serão apresentadas as principais dificuldades encontradas pelo grupo de trabalho e algumas
reflexões acerca da experiência no campo da intersetorialidade.

INTERFACE SAÚDE E EDUCAÇÃO: COSTURANDO NOVAS REDES DE CUIDADO A
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Marília Sper Albuquerque Olivares

Fala 2: Esse trabalho apresenta a experiência de intersetorialidade entre saúde, educação e
assistência social, configurada a partir de reuniões com representantes de trabalhadores de Escolas,
Centro de Saúde, Organização não governamental (ONG), Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), desde junho de 2010 e recentemente com a participação do Centro de Atenção
Psicossocial infantojuvenil (CAPSi), no território da região sudoeste da Cidade de Campinas-SP. O
projeto iniciou-se com a aproximação da Unidade Básica de Saúde (UBS) com as escolas da região,
a partir de inúmeros encaminhamentos com pedido de atendimento médico e psicológico para
crianças nomeadas com “transtornos de comportamento”. Os encontros inicialmente tinham a
proposta de discussão de casos e temas relacionados ao desenvolvimento infantil, com a presença
do psiquiatra infantil, psicóloga e terapeuta ocupacional que trabalhavam na UBS. A presença do
psiquiatra infantil foi importante no início, pois despertou interesse nas escolas em conversar com
um médico e compreender o que a escola denominava “desvio de comportamento”. Após a saída
deste profissional em outubro de 2010, a parceria que já estava estabelecida, permaneceu,
configurando uma maior participação das escolas. O CRAS inicia participação nas reuniões,
permanece durante um ano e depois precisa ausentar-se. O grupo passa a fazer reflexões no sentido
de realizar o projeto em parceria, de maneira a dividir as responsabilidades e o compartilhamento
dos casos. As escolas começam a criar um movimento de divulgação das reuniões para outros
profissionais em espaços coletivos da educação, de maneira a agregar novos parceiros. No Centro
de Saúde, a própria equipe começou a valorizar mais este espaço e solicitar o comparecimento dos
profissionais da educação nas reuniões. Em 2012, ONG do território também passou a participar.
Em 2013, o CAPSi se inseriu com um representante nas reuniões (a partir da saída de psicóloga da
UBS e sua mudança para o CAPSi), psicóloga continuou no projeto de maneira a realizar o
matriciamento no território. Esse trabalho tem como referencial teórico conceitos da
intersetorialidade, educação em saúde e clínica ampliada. O objetivo deste trabalho foi favorecer a
ampliação e a articulação da rede de cuidados na infância e na adolescência, promovendo
integralidade da atenção e efetivação do trabalho em rede, possibilitando troca de saberes e
experiências a partir do trabalho intersetorial. A metodologia utilizada foram reuniões quinzenais
com duração de 2 horas, onde é realizado levantamento da demanda e o planejamento das ações,
conforme a necessidade de cada serviço. As pautas são alternadas onde se discutem casos e temas
de interesse dos profissionais. Percebeu-se a aproximação entre os serviços, fortalecimento do
compartilhamento e responsabilização pelos casos. Houve maior empoderamento das escolas para
lidarem com as dificuldades dos alunos desmistificando e despatologizando os sintomas percebidos
nas crianças. O educador parece valorizar mais o seu papel de referência para o cuidado,
aprimorando o vínculo tanto com as crianças quanto com os pais e familiares. O trabalho
intersetorial fortaleceu e efetivou o trabalho em rede, costurando laços e saberes.

EDUCAÇÃO E POLÍTICAS INTERSETORIAIS: AVANÇOS E POSSIBILIDADES

Mara Rosana Pedrinho

Fala 3: A complexidade dos problemas sociais que estão postos ao Estado Brasileiro impõe a
necessidade de uma nova forma de entendimento e enfrentamento, que superem as lógicas setoriais
de funcionamento autônomo e específico de gestão governamental. A intersetorialidade na gestão
pública articula saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações visando o
desenvolvimento social e superando a exclusão social (Junqueira e Inojosa, 1997). As políticas,
quando setoriais, muitas vezes atuando de forma paralela, atendem às necessidades sociais de forma
fragmentada, incorrendo no risco de fragilizar aquele que é objeto da atenção. As políticas públicas
intersetoriais, aplicando os conceitos de transversalidade (ao entender a realidade em seus múltiplos
sentidos) e a intersetorialidade (que busca alcançar resultados mais significativos na articulação,
sem anular os saberes singulares setoriais) permite o estabelecimento de espaços compartilhados,
considerando o cidadão em sua totalidade e utilizando parceria e participação nos processos de
decisão. Exemplo de política intersetorial é o Programa Bolsa Família (PBF), que integra o Plano
Brasil sem Miséria, implementado pelo governo federal, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que conta com o envolvimento de outros Ministérios
(entre eles, Saúde e Educação). Dentre as Políticas Públicas da Educação, merecem destaque, por
representarem iniciativas que vão além da universalização do ensino, especialmente no que diz
respeito a melhoria da formação dos professores e condições de aprendizagem, o Programa
Nacional para Alfabetização na Idade Certa – PNAIC e o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino
Médio. Importante salientar a necessidade da problematização destes modelos integrativos e do
diálogo entre os atores sociais dos diversos setores envolvidos na busca da superação da
verticalização e da burocratização das ações. Para além do ingresso e permanência da criança e do
jovem na escola, impõe-se como desafio à Educação, em interface com outras áreas envolvidas na
concretização de tais políticas, promover a concretização dos direitos fundamentais desses alunos.
Diante desse cenário, são muitos os desafios a serem enfrentados no campo escolar/educacional em
defesa de uma Educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos e todas. Portanto, são
muitos e diversos os processos educacionais/sociais envolvidos em tais configurações que
reivindicam a necessária compreensão, reflexão e intervenção, quando pensamos no aluno como
cidadão portador de direitos.

MANUTENÇÃO E REFORMA - TRAÇOS ARQUITETÔNICOS DO PROJETO
EDUCACIONAL NEOLIBERAL PARA A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE
PROFESSORES NO ESTADO DE SÃO PAULO

Denise Trento Rebello de Souza

Resumo geral: As duas últimas décadas de hegemonia partidária e política no Estado de São Paulo
foram marcadas, na esfera educacional, pela manutenção de uma lógica discursiva centrada na
formação de professores e suas repercussõesno tocante àcrônica baixa qualidade do ensino público.
Simultaneamente foram levados a termo sucessivos programas e ações de reforma educacional de
cunho neoliberal, voltados ora para a formação docente, ora para intervenções diretas na prática
pedagógica ou no currículo escolar. Esta mesa apresenta resultados de pesquisas que, articuladas em
seu conjunto, discutem diferentes aspectos de algumas das políticas educacionais implantadas pela
SEE/SP e cuja ênfase esteve voltada para os problemas relativos à formação inicial e/ou continuada
de professores, à prática docente e às reformas curriculares. O trabalho de Ivani Ruela investiga um
curso de formação de professores oferecido aos docentes ingressantes à carreira do magistério via
concurso público e analisa as concepções adjacentes a ele, bem como suas intencionalidades. O
trabalho de Caio Penko investiga a implantação e utilização do programa São Paulo fazescola,
debruçando-se principalmente no que diz respeito aos professores da disciplina de Filosofia e
atuantes na rede estadual de ensino, bem como sobre a repercussão do programa na prática
pedagógica desses professores. Por fim, o trabalho de Luciano Cores analisa o Programa Bolsa
Alfabetização, identificando suas concepções e proposta de formação inicial de professores, bem
como as repercussões originadas durante a participação nele, presentes no discurso de alunas
egressas de um curso de licenciatura em Pedagogia e que atualmente trabalham como professoras
alfabetizadoras na rede pública de ensino.

POR UMA DOCÊNCIA MELHOR QUE A ENCOMENDA? GOVERNAMENTALIDADE E
ARGUMENTO DA INCOMPETÊNCIA NO CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
PROFESSORES DA SEE/SP

Ivani Ruela de Oliveira Silva

Fala 1: No bojo das políticas implantadas por governantes do mesmo partido político nas duas
últimas décadas, orientadas pela lógica neoliberal, o governo do Estado de São Paulo instituiu um
concurso público para professores, que prevê um processo de formação como uma de suas etapas.
Designado Curso de Formação Específica do Concurso Público para Provimento de Cargos de PEB
II do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, tem como objetivo
proclamado assegurar a implantação do currículo oficial na rede estadual de ensino. Pautada pelo
ensino de competências, essa nova forma de inserção na carreira faz parte de um conjunto de ações
articuladas e integradas com outras políticas, notadamente as de cunho avaliativo e meritocráticas.
Esta apresentação pretende identificar o que move a execução dessa ação e compreender porque

surge, em que contexto se dá, qual é o seu propósito e qual é a concepção de professor que tem o
Estado quando propõe esse tipo de preparação para o exercício da função. Para tanto utiliza a
categoria governamentalidade, tal como delineada por Foucault como ferramenta conceitual, bem
como o conceito de argumento da incompetência, desenvolvido por Souza.

A RESISTÊNCIA COMO CRÍTICA? UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOCENTE
ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA SÃO PAULO FAZ ESCOLA

Caio Penko Teixeira
Fala 2: Gostaria de pensar a respeito de um problema teórico fundamental – a relação entre a
política pública e a prática docente – que, além de interesse e urgência intrínseca aos estudos
educacionais em geral, sugere inúmeras questões teóricas e práticas para discutir as políticas
públicas de educação. O tema para o debate e análise nesta apresentação, que abrange as discussões
relativas às políticas públicas educacionais na efetivação do direito à educação em São Paulo, incide
mais precisamente na interface dos estudos sobre a prática docente, o cotidiano escolar e o ensino
da filosofia. Com efeito, procuro analisar particularmente a percepção dos professores de filosofia
sobre sua prática pedagógica, a partir da sua percepção sobre a implantação dos cadernos de
filosofia,adotados pela política pública “São Paulo faz Escola”. Uma razão importante da
abordagem que se propõe, aqui, nesta apresentação, consiste em contribuir ao debate de pesquisas
sobre o cotidiano escolar, a partir do referencial de Heller, até porque a atenção ao tema,
academicamente, se deva em parte pelo direcionamento de algumas políticas públicas que acabam
por constituir-se como um esforço de intervenção no cotidiano escolar, e por vezes, de modo mais
específico, buscando influenciar mais diretamente a própria dinâmica da prática docente em sala de
aula. Por fim, procuro dirigir reflexões sobre a apreensão analítica do empírico, que tem no
professor sua dimensão central e clara de foco empírico. Importa, então, aqui, que se dê a tônica ao
fenômeno da resistência, com base nas contribuições de Giroux, a partir de um estudo qualitativo
sobre a percepção docente em relação ao programa São Paulo Faz Escola.

SOBRE DOCÊNCIAS (IN)CONFORMADAS E O PROGRAMA BOLSA
ALFABETIZAÇÃO:INTERVENÇÃO ESTATAL EASTÚCIAS DO FRACO EM UMA
EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

Luciano Nunes Sanchez Cores

Fala 3: Este trabalho apresenta os resultados de pesquisa que analisou o Programa Bolsa
Alfabetização, desenvolvido em modelo de parceria entre a Secretaria de Estado da Educação de
São Paulo e Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas. Ele é parte do programa “Ler e
Escrever”, que contempla um conjunto de ações de formação, acompanhamento, avaliação e
difusão de materiais didáticos com vistas, segundo o discurso oficial, à melhoria da qualidade do
ensino. O Programa Bolsa Alfabetização possibilita a atuação de estudantes dos cursos de Letras e

Pedagogia das IES – identificadas como alunas-pesquisadoras –, em classes de alfabetização da
rede estadual de ensino, como auxiliares do professor regente.A primeira parte da discussão aborda
as concepções e disposições vinculadas ao programa, identificadas e interpretadas a partir da análise
de materiais impressos e digitais relativos à política, com base nos referenciais bourdiesianos, em
especial os conceitos de habitus e campo. A segunda parte aborda as repercussões percebidas por
alunas egressas do curso de Pedagogia da Universidade de Mogi das Cruzes, que tivessem
participado do Programa Bolsa Alfabetização e atuassem como alfabetizadoras;para tanto se
utilizou dos conceitos de estratégias e táticas, elaboradas por Michel de Certeau.

MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO E PESQUISA HISTÓRICA EM
PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL

Bruno Peixoto Carvalho

Resumo geral: Esta atividade tem como objetivo discutir o método do materialismo históricodialético na pesquisa em História da Psicologia. Reúne, assim, três pesquisas que partiram da teoria
social de Marx e de seus continuadores. A primeira pesquisa apresenta, a partir de uma pesquisa de
doutorado, a discussão da fundamentação filosófica em História da Psicologia e esboça uma crítica
àquelas pesquisas em História da Psicologia que têm orientado-se por uma discussão puramente
historiográfica; delineia, ainda, o materialismo histórico-dialético como base para uma filosofia da
história capaz de superar a esterilidade filosófica de certa tradição da pesquisa histórica. O segundo
trabalho resulta de uma pesquisa de mestrado e parte do Materialismo Histórico-Dialético para
investigar eventos que aconteceram em São Paulo no início da década de 1980 voltados à psicologia
escolar e educacional, tendo como aporte a micro-história italiana, uma vertente da história social
que surge vinculada à tradição marxista e que apresenta alguns princípios metodológicos de grande
valia para o campo da historiografia. E, por fim, a terceira, fruto de uma pesquisa de doutorado,
também baseada no materialismo histórico-dialético, parte das contribuições da Psicologia
Histórico-Cultural para discutir a relação das ideias psicológicas, Educação e suicídio no período
colonial do Brasil, tendo em vista a historicidade desses fenômenos e seu desenvolvimento no país.
Palavras-chave: história da psicologia; filosofia da história; micro-história italiana; psicologia
histórico-cultural; materialismo histórico-dialético.

NOTAS SOBRE O MÉTODO HISTÓRICO-DIALÉTICO NA PESQUISA EM HISTÓRIA
DA PSICOLOGIA

Bruno Peixoto Carvalho

Fala 1: A pesquisa em tela teve por objetivo analisar o debate em torno das questões
historiográficas presente em textos de referência ao estudo da História da Psicologia. Pretende, com
isso, ser um contribuição à fundamentação filosófica de pesquisas em História da Psicologia que se
fiam no método de Marx. A disposição dos resultados desta pesquisa organiza-se em torno de três
momentos: a) inicialmente, as questões historiográficas são apresentadas a partir da eleição de um
texto-síntese de Hilgard, Leary e McGuire - intitulado "A história da psicologia: panorama e
avaliação crítica" e publicado em 1998 -, da exposição do debate historiográfico ali presente e do
cotejamento com outras obras de circulação no campo da história da psicologia; b) no momento
seguinte, discute-se, no campo da ciência histórica, o sentido deste subcampo dos historiadores
nomeado historiografia bem como os limites que encontra a pesquisa histórica que se encerra neste
debate, não avançando à articulação da forma (historiografia) com o seu substrato (filosofia da
história); c) por fim, aponta-se os limites do debate historiográfico (centrado em questões formais) a

partir da discussão de uma filosofia da história orientada pelo materialismo histórico-dialético como
possibilidade de suprassunção do formalismo historiográfico.
Palavras-chave: filosofia da história; história da psicologia; historiografia; marxismo; pesquisa
histórica.

PESQUISA HISTÓRICA EM PSICOLOGIA ESCOLAR: APONTAMENTOS
METODOLÓGICOS A PARTIR DA MICRO-HISTÓRIA ITALIANA

Eduardo Freitas Prates

Fala 2: Este trabalho pretende apresentar uma proposta historiográfica construída a partir de uma
pesquisa de mestrado em História da Psicologia, que tem como fundamento histórico-filosófico o
Materialismo Histórico-Dialético e como orientação teórico-metodológica a Micro-História Italiana,
vertente da história social surgida na Itália na década de 1970, tendo como percussores Carlo
Ginzburg e Giovanni Levi. A investigação teve como foco os Encontros de Psicólogos da área de
Educação (1980-1982), conjunto de três eventos esquecidos e pouco citados na bibliografia
acadêmica, identificados como um marco importante na História da Psicologia em São Paulo,
produto de um projeto político da categoria e concomitantemente, produtor de um projeto político
de psicologia escolar. A pesquisa tem como apoio pesquisa bibliográfica e pesquisa documental,
tendo como fontes primárias: Anais dos eventos, Atas do Conselho Regional de Psicologia da 6ª
Região (1978-1983), Jornal do CRP-06 (1981-1985) e depoimentos de participantes da época.
Tendo como aporte uma concepção materialista de história esboçada por Karl Marx e Friedrich
Engels no século XIX e três princípios metodológicos advindos da Micro-História Italiana, a saber,
a mudança de escala de observação, análise intensiva do universo micro-histórico e o paradigma
indiciário, objetiva-se contribuir para uma historiografia da Psicologia Educacional e Escolar em
São Paulo.
Palavras-chave: história da psicologia; psicologia da educação; projeto político; marxismo;
historiografia

PENSAMENTO PSICOLÓGICO E EDUCAÇÃO NO BRASIL COLONIAL E SUAS
RELAÇÕES COM A MORTE VOLUNTÁRIA: UMA PESQUISA EM HISTÓRIA DA
PSICOLOGIA

Nilson Berenchtein Netto

Fala 3: Pretende-se com esta exposição apresentar os resultados de uma pesquisa de doutorado, em
História da Psicologia, que se dedicou a estabelecer as relações entre ideias psicológicas (ou
pensamentos psicológicos), Educação e suicídio no Brasil colonial. Tal pesquisa partiu do método
materialista histórico dialético e das contribuições específicas da Psicologia Histórico-cultural para

analisar e encontrar as relações estabelecidas entre os mencionados fenômenos. Compreendendo
que nenhum desses fenômenos surgiu neste local, nem mesmo neste período histórico e tampouco a
relação entre eles, buscou-se identificar a gênese (ou pelo menos o ponto mais próximo dela) dessa
relação, a história de seu desenvolvimento e o ponto específico do início dessas relações no Brasil,
que deve servir de ponto de partida para novas pesquisas sobre o desenvolvimento desses
fenômenos nesse país. O suicídio é um fenômeno exclusivamente humano, que exige, portanto,
algumas características psíquicas para existir, por exemplo uma determinada forma de consciência,
que implique uma consciência de si, da vida e da morte. O trabalho é a condição central e necessária
da humanização, todavia, a Educação é responsável pela transmissão, cada vez mais sistematizada,
dos conhecimentos historicamente produzidos e acumulados até um determinado momento do
desenvolvimento de uma sociedade, o que possibilita a apropriação, pelas novas gerações, das
características já desenvolvidas pelos membros daquela sociedade. Entretanto, é mister afirmar que
cada um desses fenômenos tem sua própria história e estabelece suas próprias relações com a
totalidade da vida humana, emcada momento histórico, em cada sociedade e em cada cultura.
Assim, as relações entre os três fenômenos mencionados se encontra na própria origem do suicídio
e apresenta distintas configurações no decorrer do seu desenvolvimento, sendo que no Brasil
colonial, a educação fundamentalmente religiosa, teve o papel de incutir nos indivíduos,
principalmente nos indígenas e africanos escravizados, a ideia de que tirar a própria vida era o pior
dos pecados, o que permitiu, às classes dominantes daquele período, explorar a força de trabalho
desses sujeitos até a morte, sem correrem o risco de perderem prematuramente a sua propriedade e
com isso serem economicamente lesados.
Palavras-chave: história da psicologia; pensamentos psicológico; suicídio; morte voluntária; Brasil
colonial.

MEDICALIZAÇÃO: INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR E
CONTRIBUIÇÕES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

Roseli Fernandes Lins Caldas

Resumo geral: Críticas ao fenômeno da medicalização na educação tem ocupado espaço de grande
relevância nas discussões em diferentes concepções teóricas da Psicologia. A escola tem se tornado
espaço de diagnósticos e suspeitas de doenças, descaracterizando os processos educacionais, que
passam a ser vistos como problemas biológicos a serem resolvidos no campo da medicina,
reduzindo à saúde do indivíduo as causalidades de seu fracasso na escola. Esta mesa tratará dos
processos de medicalização sob três diferentes prismas: a) a correlação entre as “doenças
escolares”, notadamente TDAH e Dislexia e os sintomas descritos no DSM (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders), à medida em que ampliam-se os questionamentos sobre a
adoção deste manual médico de doenças mentais como crivo para dificuldades escolares; b) a
discussão crítica sobre uso do modelo médico na determinação do comportamento, entendendo-se
que o comportamento não pode ser explicado com originário unicamente de processos internos, mas
como fruto da interação entre sujeito e meio; c) a função da psicologia escolar na luta contra
políticas públicas medicalizantes, considerando-se que este é um espaço por excelência de atuação
do psicólogo voltado às demandas educacionais. É nas decisões dos poderes legislativo e executivo
que as práticas educacionais se concretizam na perspectiva medicalizante ou não. Assim, é
fundamental a luta política da psicologia nestes espaços, por uma educação de qualidade e não
medicalizante.

A PSICOLOGIA NA LUTA CONTRA A MEDICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Roseli Fernandes Lins Caldas

Fala 1: A doença, como elemento explicativo das dificuldades escolares, aparece repetidamente nos
discursos tanto internos como externos à escola. Suspeitas e diagnósticos de doenças são elementos
comuns nas histórias escolares de alunos com dificuldades nos processos de escolarização. O
questionamento a essa maneira de compreensão da educação tem alcançado amplo espaço de debate
entre profissionais das áreas de saúde e educação e a psicologia tem sido protagonista na luta por
políticas públicas que não fortaleçam os processos medicalizantes, fazendo-se presente nas
diferentes instâncias públicas, na militância por educação de qualidade e desmascaramento de
políticas falsificadas e excludentes. Nas últimas décadas muitos profissionais de psicologia têm tido
assento em audiências públicas nas Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas e salas de
senadores produzindo debates e posicionando-se diante de Projetos de Lei que negam direitos e
transferem responsabilidades do poder público para os indivíduos, sejam eles os alunos ou
professores. Os psicólogos têm participado, juntamente com outros profissionais, da elaboração de
protocolos de atendimento nos serviços de saúde que passam a restringir a entrega e prescrição de
medicação a crianças tidas como portadoras de doenças do não aprender, bem como da construção

de referências não medicalizantes para se lidar com as questões escolares. Diferentes ações têm sido
realizadas junto aos poderes executivo e legislativo por meio de ofícios, manifestos, cartas, moções
de apoio e de repúdio com o objetivo de informar os parlamentares que não há hegemonia quanto
ao posicionamento sobre TDAH, Dislexia e outros supostos distúrbios que vêm sendo atribuídos
aos estudantes. Temos conseguido revogar leis ou o adiamento de Projetos de Lei, manifestandonos com veemência nos plenários, pois entendemos que cabe à Psicologia a participação na luta
para que os impasses educacionais não sejam reduzidos a patologias, desconsiderando-se os
gravíssimos problemas de estrutura e funcionamento do ensino público em nosso país.
Palavras-chave: medicalização; educação; psicologia.

MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: CORRELAÇÕES ENTRE TDAH, RITALINA E
ABORDAGENS DO THE DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL
DISORDERS ÀS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Ana Carla Cividanes Furlan Scarin

Fala 2: A medicalização é um fenômeno que tem ganhado força junto à sociedade, comparecendo
em especial junto a setores ligados à educação. Como fatores assinaladores desta situação social
contemporânea, observamos um retorno a leituras do entendimento de saúde mental semelhantes às
que se faziam na Idade Média, quando se correlacionava homem doente como homem pecador.
Hoje, a leitura (superficial) de homem doente vem acompanhada da imagem de homem estragado,
que precisa ser “consertado” por algo externo. E mais do que homens doentes, estamos hoje em
contato com conceitos que sustentam a perspectiva de crianças doentes e que, por estarem assim,
precisam ser curadas e, portanto, medicadas. A partir desta ótica, está perceptível uma dificuldade
em captar a dimensão do fenômeno psicológico, através do reducionismo do entendimento do que
sejam processos psicológicos, notadamente os referentes à situação de ensino-aprendizagem. Novas
psicopatologias têm comparecido junto aos meios acadêmicos e profissionais, e ganham crédito
junto a educadores e pais de alunos como justificativa para a exploração da medicalização como
saída para a problemática instaurada tendo essa leitura como ponto de partida. Autores como
Thomas Szasz, Michel Foucault, e mais recentemente, Marilene Proença Rebello de Souza, Beatriz
de Paula Souza, Lygia de Souza Viegas, Maria Aparecida Affonso Moyses, Cecília Azevedo Lima
Collares, Leon Benasayag, Gisela Ontoiglich, Steven L. Strauss nos alertam para esta situação, em
especial no referente ao aumento exponencial no número de diagnósticos de crianças em idade
escolar, notadamente Ensino Fundamental I e II, de TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade, levando a um consumo absurdo da medicação Ritalina, droga esta prescrita por
médicos neurologistas e psiquiatras como a indicada para solucionar a questão, que assim seria
entendida como resultante de aspectos fisiológicos. Paralelamente, observamos uma ampliação nas
definições de traços de caráter subjetivo que explicariam causas de dificuldades de aprendizagem
dados pelo The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ao longo de suas
edições, corroborando a ideia de que existam, de fato, patologias que expliquem e justifiquem o
fenômeno da medicalização. A Psicologia busca, no contato aprofundado com a prática do
profissional engajado, o aprimoramento do processo psicodiagnóstico, o entendimento cabal de
dados trazidos por avaliações e a compreensão do fenômeno psicológico, que muito tem ainda por

ser desvendado, mas que se encontra pulsando na rotina do exercício profissional de cada psi.
Desvelar o itinerário de nossa compreensão e atuação é preparar o futuro do fenômeno psi que hoje
se apresenta enquanto prática.
Palavras-chave: diagnóstico; dificuldades na aprendizagem; psicologia.

A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO TEM O QUE DIZER SOBRE A
MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO?

Fátima Regina Pires de Assis

Fala 3: As discussões sobre a Medicalização da Educação tem se caracterizado pela formação de
seminários, encontros, produção escrita, discussão de projetos de lei e esclarecimento à comunidade
científica ou professores e pais. Também tem organizado psicólogos, pesquisadores e profissionais
da Educação pertencentes a diferentes grupos, universidades e abordagens, que apresentam
argumentos diversos fundamentando sua presença nessa luta. Apesar de analistas do
comportamento não terem participação formal nessas discussões, a Análise do Comportamento tem
muito que dizer notadamente: quanto ao uso do Modelo Médico na explicação do comportamento e
quanto à produção de pesquisas sobre efeitos de drogas sobre o mesmo. O Behaviorismo Radical,
filosofia a qual se baseia a Análise do Comportamento, postula como próprio objeto de estudo o
comportamento, rejeitando a atribuição de variáveis internas hipotéticas na sua explicação (Skinner
1953/65). Dessa forma a posição contra o Modelo Médico ocorre já pela definição do seu objeto de
estudo. Entendemos comportamento como uma relação entre sujeito e seu ambiente, ou relação
entre respostas que são atividades do organismo e estímulos também chamados de eventos do
ambiente. Não há restrição metodológica alguma aos termos resposta que pode ser aberta ou
encoberta; e estímulo que pode ser físico ou social, público ou privado (Serio, Micheletto e
Andery,2009) . Por sua vez o conceito de ambiente refere-se ao contexto em que o responder
ocorre: aos estímulos que ocorrem antes da resposta e aos estímulos que a sucedem. A concepção
de sujeito é de sujeito ativo, que participa na construção de seu ambiente e é modificado por ele.
Assim, concebendo o comportamento como relação, a Análise do Comportamento opõe-se a uma
das concepções que sustentam a medicalização: a de que o desenvolvimento do organismo ocorre
independentemente de sua relação com o ambiente . Ainda concebendo o comportamento como
relação, sua análise deve ser funcional. As descrições em que se baseia aquele modelo são
topográficas. A simples descrição da topografia de uma resposta para explicar o comportamento é
um equivoco, pois a resposta é apenas um aspecto do comportamento: pode haver respostas com
topografia igual e funções diferentes ou respostas com diferentes topografias e mesma função
(Leonardi, 2008). Um segundo aspecto que nos opõe à medicalização é nossa rejeição à concepção
de que o comportamento é manifestação ou sintoma de processos internos subjacentes como psique,
cérebro, personalidade, o que é pouco útil na explicação e intervenção em comportamentos
clinicamente relevantes. O diagnóstico, assim, considera a existência de uma estrutura subjacente,
inerente àquele individuo e assim pouco passível de mudança. (Leonardi, 2008). Além da rejeição
aos princípios que norteiam o uso do Modelo Médico, a Análise do Comportamento apresenta
produção em que são analisados efeitos de drogas sobre o comportamento, dentre elas o
metilfenidato, oferecendo assim novos argumentos para a discussão.

MEDICALIZAÇÃO DA QUEIXA ESCOLAR

Iracema Neno Cecilio Tada

Resumo geral: A medicalização da queixa escolar tem sido um tema muito debatido por
pesquisadores e educadores, mas com pouca alteração no cotidiano escolar, onde há ainda muitos
alunos com laudos de distúrbios de aprendizagem como possível justificativa para histórias de
insucesso escolar. Além dos laudos há a prescrição de medicamentos que buscam controlar o
comportamento destes alunos. Nesse sentido é preciso refletir sobre o que está por trás desta prática
de adoecimento deste aluno saudável e, discutir estratégias de intervenção na escola que minimizem
os encaminhamentos de alunos para consultórios médicos, psicológicos, fonoaudiológicos,
psicopedagógicos, entre tantos outros, sendo este o objetivo desta mesa redonda assim organizada:
primeiramente apresentaremos a compreensão de neurologistas sobre os distúrbios de aprendizagem
e a sua prática diante do paciente encaminhado com queixa escolar. Em seguida apresentaremos o
caso do João que com 9 anos de idade foi encaminhado para o consultório psicológico com
diagnóstico médico de TDAH que depois foi alterado para TOD. Por último exporemos a
experiência como supervisora do Estágio Curricular em Psicologia Escolar frente à demanda de
crianças e adolescentes encaminhados com laudos de TDAH e de instabilidade emocional para o
nosso atendimento pautado na Psicologia Histórico-Cultural.
Palavras-chave: medicalização; psicologia escolar; rede pública de educação; neurologia.

A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA VERSÃO DOS NEUROLOGISTAS

Iuna Pereira Sapia

Fala 1: Essa fala exporá parte dos resultados de uma pesquisa que buscou descobrir caminhos para
estabelecer um diálogo entre a Neurologia e a Psicologia, por meio da investigação dos elementos
teóricos e práticos norteadores dos diagnósticos de distúrbios de aprendizagem – deficiência
intelectual, Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e dislexia – realizados pelos
médicos, que levam à intensificação da chamada medicalização da Educação. Tendo como teoria
norteadora a Psicologia Escolar Crítica, denuncia as práticas hegemônicas e patologizantes perante
as queixas de insucesso escolar e propõe a consideração da complexidade escolar. Participaram da
pesquisa dois neurologistas que atuam diretamente atendendo crianças e adolescentes com
problemas de aprendizagem, no município de Porto Velho-RO. Constatou-se através da pesquisa
que na formação inicial e continuada dos entrevistados em nenhum momento os distúrbios de
aprendizagem foram abordados, de modo que eles tiveram que criar os próprios meios de
investigação e para completar as informações solicitam exames neurológicos que não diagnosticam
os distúrbios em si, mas que são úteis em alguma medida para cada um deles. Evidenciou-se
consenso entre eles no que diz respeito ao poder do tratamento medicamentoso para TDAH. Essas e

outras descobertas curiosas serão expostas e discutidas visando apontar soluções para que a
medicalização da queixa escolar seja combatida.

MEDICALIZAÇÃO E A INFÂNCIA APRISIONADA

Luanna Freitas Johnson

Fala 2: João tem 9 anos e vem acompanhado da mãe que traz um laudo do neurologista, que afirma
sua condição de portador de transtorno de hiperatividade, além de muitas queixas escolares sobre o
comportamento de João. A própria mãe, traz suas queixas. Relata que João é cheio de energia e que
para ela é difícil chegar em casa, depois de uma jornada de trabalho e ter que entrar no “pique” do
filho. Ele quer brincar, ela quer que ele faça a tarefa da escola. Ela quer descansar, ele quer sua
atenção. Durante as sessões de ludoterapia, João chora quando fala das culpas que lhe imputam na
escola, diante de uma “arte” feita por outros alunos, chora quando relata os castigos da mãe e as
palavras negativas que ouve. João escolhe jogos, interage comigo, monta quebra-cabeças e brinca
com jogos de construção. Diante de modelos de construção complexos, ele não desiste! Só para
quando consegue completar o desafio. Após algumas sessões, converso com a mãe e reflito junto
com ela sobre o laudo do médico. Relato que, durante as sessões não percebi traços de
hiperatividade. Ela concorda e diz que tem uma nova consulta agendada com o médico que emitiu o
laudo e que irá questioná-lo. Na sessão seguinte, ela retorna e diz que o médico reconheceu que
João não tem mais TDAH, mas está num período de transição para o TOD. Sendo assim, as
recomendações para a medicação continuam necessárias. O presente relato retrata a realidade
enfrentada por milhares de crianças. Vivenciar a infância nos dias de hoje não é tarefa fácil, pois
criança arteira, cheia de energia, criativa parece fugir do padrão estabelecido pela sociedade atual.
Uma criança com tais características está doente. É preciso, então diagnosticar a doença. TDAH,
TOD, Dislexia? Devidamente diagnosticada, é preciso tratá-la e, doença se trata com medicamento.
Temos então a “cura” para a expressão do comportamento infantil. O resultado é uma infância
aprisionada. Aprisionada a um padrão de comportamento determinado pelo transtorno, pelos efeitos
dos medicamentos e, principalmente pelos rótulos. Nesse contexto, urge a necessidade de
problematizar tais ações, construir práticas nos mais diversos segmentos profissionais e
institucionais que possibilitem às crianças exercerem o seu direito de ser criança.

O ESTÁGIO EM ESCOLAR FRENTE À MEDICALIZAÇÃO DA QUEIXA ESCOLAR

Iracema Neno Cecilio Tada

Fala 3: Em minha prática como supervisora de Estágio Curricular em Psicologia Escolar tenho
presenciado a rotina de encaminhamento feito pelos gestores escolares ou pela equipe pedagógica,
de alunos com laudos de TDAH, déficit cognitivo, instabilidade emocional para serem atendidos
pela nossa Clínica-escola, bem como por nossos estagiários que trabalham nas escolas públicas
estaduais. Em geral, a escola aguarda um atendimento psicológico clínico, mas desenvolvemos

ações que busquem desmistificar o rótulo envolvendo todos os atores escolares envolvidos nesse
processo. Quando o aluno com queixa é encaminhado para nossa Clínica-escola, o estagiário
dialoga com os responsáveis sobre o motivo de eles buscarem o nosso serviço. Em seguida
conversam com o aluno e buscam resgatar o aluno concreto que ali está por meio de sua história de
vida escolar. O próximo passo é ir à escola para entender a vida escolar deste aluno, buscando além
de observar o seu cotidiano escolar compreender como as relações são constituídas com o aluno.
Conversam com o professor e a equipe escolar a respeito do processo de escolarização do aluno e
após ouvirem as diversas versões que centram no laudo, os estagiários contra argumentam com base
nos dados coletados, resgatando a condição de normalidade do aluno. Com relação aos estagiários
que encontram-se inseridos diretamente nas escolas públicas do estado, quando o gestor lhes
entregam o laudo de algum aluno, o estagiário analisa a pasta escolar do aluno, conversa com
alguns professores sobre o seu processo de aprendizagem para depois dialogar com o aluno sobre
sua vida escolar e sobre a sua percepção a respeito do laudo. Depois é ouvido o responsável. Na
maioria dos casos, verificamos crianças que não foram alfabetizadas promovidas para o 2 ou 3 ano
do Ensino Fundamental, com diagnóstico de TDAH e deficiência intelectual, bem como
adolescentes com ótimo desempenho nas disciplinas de Sociologia, Filosofia, Artes, ou em
atividades de balé, banda com diagnósticos de TDAH e instabilidade emocional. Por meio do
Estágio Curricular em Psicologia Escolar temos contribuído para o resgate da normalidade do aluno
no contexto escolar.

MODELO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA ALUNOS COM TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Resumo geral: Introdução: alunos com necessidades educacionais especiais (NEE), como aqueles
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) precisam de ambientes criteriosamente planejados.
Desde 2009 na Rede Municipal de Barueri a equipe desta mesa redonda junto a outros
pesquisadores desenvolve ações interdisciplinares de pesquisa cuja finalidade tem sido o
diagnóstico da realidade do atendimento educacional a alunos com NEE com propostas de
intervenção pedagógicas e educacionais, tanto junto a alunos como educadores e gestores com alvo
nos alunos com TEA. Objetivo: apresentar um modelo de avaliação baseado em ações de
atendimento educacional e de saúde para alunos de Educação Infantil e Fundamental (EIF) com
suspeita de TEA. Os objetivos específicos são: a) apresentar um modelo de validação da condição
diagnóstica de TEA dos alunos, assim como ações para verificação de possíveis causas biológicas e
ambientais associadas a TEA; b) apresentar modelo de avaliação e mapeamento de indicadores de
funcionamento intelectual dos alunos; d) apresentar um modelo de verificação do perfil de
competências sociais, escolares, funcionamento sócio adaptativo e problemas de comportamento
dos alunos. Método: o estudo foi desenvolvido na Rede Educacional Municipal de Barueri, região
metropolitana de São Paulo, com 60.000 alunos matriculados em escolas regulares. A amostra foi
formada por 150 alunos com TEA da EIF dos 1200 alunos com NEE matriculados na rede.
Principais resultados: a partir dos diagnósticos dos prontuários escolares, 1200 alunos foram
reclassificados nos cinco grupos de condições de NEE de acordo com a legislação brasileira. Os
componentes da mesa abordaram cada uma das ações separadamente com os principais resultados
decorrentes das avaliações dos 151 alunos com TEA. Serão apresentados também os impactos
positivos do projeto em termos de ações educacionais e pedagógicas adotadas em relação ao TEA
pela Equipe de Atendimento Educacional Especial da rede municipal e as transferências de
tecnologias à essa equipe.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ESCOLARES COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO
AUTISTA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARUERI

Decio Brunoni

Fala 1: A aprovação do projeto Políticas Públicas e Educação Especial no Município de Barueri da
Grande São Paulo: Diagnóstico da Realidade do Atendimento Educacional às Crianças e Propostas
de Intervenção submetido ao Programa de Apoio à Educação Especial – PROESP, iniciativa do
Ministério da Educação / SEESP em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES, desencadeou uma série de projetos de pesquisa explorando problemas
relativos à psicologia, educação e saúde de escolares com TEA. A série de ações que deveriam ser
desenvolvidas, se entrelaçavam e exigiam uma método que garantisse a inclusão de crianças com o

diagnóstico correto. As crianças matriculadas na rede publica municipal do ensino fundamental com
diagnóstico ou suspeita diagnóstica de Autismo faziam parte de uma listagem que nos foi fornecida
pela Secretaria de Educação do Município (SME) e pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (SDPD). Na primeira listagem, em 2010, foram fornecidas informações sobre 89
crianças regularmente matriculadas e 12 usuários da SDPD. Assim tínhamos em torno de 100
indivíduos com possível diagnóstico de Autismo. Posteriormente o número de crianças
incorporadas cresceu atingindo em 2014, 200 crianças. A experiência acumulada por nossa equipe
na Clinica TEA-MACK que a partir de 2005 realiza avaliações clínicas de pacientes encaminhados
com o diagnóstico ou suspeita diagnóstica de Autismo, a literatura internacional e a experiência
compartilhada com outros profissionais da área mostram que entre 20 a 30% dos indivíduos
referidos com suspeita diagnóstica de TEA acabam tendo este diagnóstico descartado. Ficava claro
assim que tínhamos que avaliar todos os casos. No período de setembro de 2011 a dezembro de
2014, 151 escolares do ensino fundamental da rede municipal do município de Barueri, referidos
com suspeita ou com o diagnóstico de TEA, foram avaliados. Todos os casos foram registrados por
pelo menos um médico com experiência no diagnóstico de transtornos do desenvolvimento, através
de: a) ficha clínica resumida com anamnese perinatal, etapas do desenvolvimento e histórico de
saúde; registro de comorbidades segundo protocolo estruturado (principais: anoxia perinatal,
infecções congênitas, malformações congênitas, síndromes genéticas, deficiência intelectual,
epilepsia) e exames laboratoriais pertinentes; b) observação do fenótipo morfológico, características
clinicas gerais e do comportamento. Além disso foram aplicados instrumentos de triagem para
TEA, documentação fotográfica e assinatura do termo de consentimento. A conclusão desta
observação resultava em: 1- Diagnóstico de TEA confirmado; 2- Diagnóstico de TEA suspeito ; 3Diagnóstico de TEA descartado; 4- Diagnóstico indefinido. As crianças nas categorias 2 e 4 eram
agendadas, de acordo com a disponibilidade dos pais, para avaliação mais detalhada na Clínica
TEA-MACK, em São Paulo. Além destes procedimentos de triagem, avaliações neuropsicológicas e
comportamentais foram realizadas em sub-amostras especiais.

USO DE INSTRUMENTOS PADRONIZADOS DE AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL
PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INCLUÍDOS EM
CONTEXTO ESCOLAR

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Fala 2: A avaliação comportamental de indicadores clínicos compatíveis com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) tem sido prioridade em diversos projetos de pesquisa nacionais e de outros
países no intuito de desenvolver sistemas padronizados de avaliação de sinais precoces de TEA.
Esse tipo de avaliação é eficiente em contextos nos quais é necessário avaliar grupos populacionais
com queixas de TEA. Por exemplo, em alunos com necessidades educacionais especiais em nível de
secretarias municipais de educação. A apresentação tem como objetivo apresentar um modelo de
avaliação de perfil de competências sociais, escolares, funcionamento sócio adaptativo e problemas
de comportamento dos alunos de Educação Infantil e Fundamental I e II com suspeita e posterior
confirmação de diagnóstico de TEA, desenvolvido numa Rede Educacional Municipal em uma
cidade da região metropolitana de São Paulo. Essa rede consta com 60.000 alunos matriculados em
escolas regulares. Será mostrado o protocolo de avaliação comportamental aplicado junto aos 151

escolares com TEA identificando os repertórios comportamentais preservados e comprometidos e
competências adaptativas. Nesse sentido, a avaliação comportamental auxiliou na identificação de
problemas de comportamento e prejuízos sócio adaptativos do aluno para poder auxiliar o trabalho
de professores no contexto de sala de aula.

CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO DE FUNCIONAMENTO COGNITIVO EM ALUNOS
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INCLUÍDOS EM CONTEXTO
ESCOLAR

Luiz Renato Rodrigues Carreiro

Fala 3: A neuropsicologia do desenvolvimento e uma área de conhecimento se preocupam em
compreender como mudanças nos processos cognitivos durante o desenvolvimento estão associadas
à maturação e plasticidade do sistema nervos centrais. Relações deste tipo são fundamentais para
descrever marcos que estabelecem expectativas sobre o processo de desenvolvimento típico para, a
partir disso, estabelecer critérios de alterações do desenvolvimento com prejuízos cognitivos. No
contexto escolar a identificação de prejuízos cognitivos é de fundamental importância para permitir
ao professor identificar rotas de aprendizagem alternativas que facilitem o aprendizado de crianças
com transtornos do neurodesenvolvimento como o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Desse
modo, a avaliação neuropsicológica se preocupa em identificar áreas cognitivas preservadas e
comprometidas e identificar o grau desse comprometimento. No caso dos TEA, a identificação da
presença de dificuldades intelectuais é fundamental pela grande incidência de deficiência intelectual
nessa população. De acordo com o DSM-5 a DI caracteriza-se por déficits nas habilidades mentais
gerais, como raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, julgamento,
aprendizado acadêmico e aprendizado em função da experiência. Tais déficits resultam em
prejuízos no funcionamento adaptativo, em um ou mais aspectos da vida diária, como comunicação,
participação social, funcionamento ocupacional ou acadêmico e independência. Além disso, em
função dos prejuízos de comunicação e linguagem dessa população, ter instrumentos que possam
acessar as habilidades intelectuais independentemente da criança ser verbal ou não verbal é
fundamental. Nesse sentido, a avaliação neuropsicológica, em conjunto com avaliações
comportamentais auxilia na identificação de modos de funcionando da criança que podem ajudar os
professores ao lidar com seus alunos no contexto de sala de aula.

O BEM-ESTAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE
DIFERENTES PAÍSES

Jorge Castellá Sarriera

Resumo geral: O objetivo da presente Mesa Redonda é apresentar dados sobre o bem - estar de
crianças e adolescentes escolarizados a partir de um projeto internacional que pesquisa indicadores
subjetivos e analisa diferentes aspectos do bem - estar em mais de quinze países, com uma amostra
de mais de 35.000 crianças. Nesta apresentação é dada a ênfase ao mundo escolar e educacional
revelando como essa população pensa e avalia seu bem - estar ou mal-estar decorrente de suas
experiência dentro e fora da escola. Os apresentadores são os coordenadores da pesquisa em seus
países respectivos e tem elaborado relatórios sobre os dados, no caso, da Espanha, do Chile e do
Brasil. A identificação de indicadores sociais de bem - estar poderá servir para elaboração de
políticas públicas referentes aos cuidados e qualidade de vida com crianças e adolescentes em seus
contextos de vida, neste caso, a escola.

SATISFACCIÓN ESCOLAR Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN VITAL EN LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA, EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Ferran Casas

Fala 1: Utilizando como indicadores de bienestar subjetivo la escala PWI-SC de Cummins & Lau
(2005), que lo evalúa por ámbitos, y una escala de ítem único sobre satisfacción global con la vida
(Overall Life Satisfaction = OLS) se analiza la relación de dicho constructo con la satisfacción
escolar utilizando los seis ítems de satisfacción con distintos aspectos de la vida escolar de Casas, et
al. (2013), a partir de una muestra de niños y niñas de varios países que ha participado en el
proyecto internacional Children’s Worlds. El PWI muestra un buen ajuste en los Análisis
Factoriales Confirmatorios realizados con las muestras agregadas. Mediante Modelos de
Ecuaciones Estructurales (MEE) se consideran y discuten distintas opciones para estimar cuál sería
el modelo con mejor comparabilidad respecto del bienestar subjetivo entre países, al integrar la
satisfacción escolar. Finalmente, mediante MEE multigrupo se pone a prueba la comparabilidad de
correlaciones, regresiones y medias.

SATISFACCIÓN CON LA ESCUELA Y DIMENSIONES SOCIO COMUNITARIAS
(SENTIDO DE COMUNIDAD Y APOYO SOCIAL COMUNITARIO) EN ESCOLARES
ADOLESCENTES CHILENOS

Jaime Alfaro Inzunza

Fala 2: Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la satisfacción vital con la escuela
y condiciones comunitarias, entre adolescentes chilenos, en el marco de contribuir a una
comprensión ecológica del bienestar subjetivo, siguiendo las directrices formuladas por Ben-Arieh
(2008), e integrando dimensiones contextuales a la comprensión de los determinantes del bienestar,
que consideren de manera conjunta necesidades personales, y necesidades relaciónales y colectivas
(Prillelstensky, 2004). En particular se busca establecer el perfil diferencial de satisfacción con el
ámbito escolar, medido por medio del Índice General de Satisfacción por Ámbitos (Satisfacción
Domain Índice General - DSGI) de Casas, Bello, González y Aligué (2013), según condiciones de
sentido de comunidad, medido por la Escala de Sentimiento de Comunidad (Sánchez, 2001), y la
percepción de apoyo social medido por el Cuestionario de Apoyo Comunitario Percibido (ASC) de
Gracia & Herrero (2006). La muestra estará conformada por 1300 adolescentes, estudiantes de
primer a cuarto año de enseñanza media, cuyas edades van entre 14 a 18 años. Asistentes a
establecimiento educacionales de tipo municipales, particular-subvencionados y particular pagados,
de las áreas metropolitanas de Santiago y Concepción. Se discute los aportes para el desarrollo de
política pública en la materia orientadas a la reducción de la inequidad en término del capital social
de sus ciudadanos en formación. Así como promover la generación de acciones y estrategias
orientadas al desarrollo de ambientes escolares integrales que aporten a reducir brechas sociales en
educación.

O TEMPO LIVRE E SUA RELAÇÃO COM O BEM-ESTAR DE ADOLESCENTES

Jorge Castellá Sarriera

Fala 3: Os estudos sobre o Tempo Livre na adolescência são um ponto de referência do nosso
Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitária (GPPC), com artigos e livro para intervenção
psicoeducativa. Apresentamos um novo estudo dentro de um projeto internacional CAPES/DGU,
onde se verificam as relações entre a motivação, a organização e a satisfação com as atividades de
tempo livre e o bem-estar em adolescentes espanhóis e brasileiros. Os adolescentes são provenientes
da Comunidade Autônoma da Catalunha, Espanha (n = 1.280) e do Estado Rio Grande do Sul,
Brasil (n = 1.588), com idades de 12 a 16 anos. Do total da amostra (n = 2.868), 59,8% são do sexo
feminino. A coleta de dados foi feita por meio de questionários em escolas públicas e privadas e
seguiu todos os procedimentos éticos de cada país. O bem-estar subjetivo foi medido com o uso do
Índice de bem-estar Pessoal (PWI – Personal Wellbeing Index) e os aspectos do tempo livre foram
acessados por meio de diferentes medidas relativas às preferências, motivações e à estrutura do uso
do tempo livre dos adolescentes. Análises preliminares apontaram a adequação da estrutura dos
fatores dos instrumentos (análises exploratórias e confirmatórias). Após, foi proposto um modelo
com as relações entre as variáveis utilizando a técnica de Modelagem de Equações Estruturais, e o
modelo final alcançou bons índices de ajuste (χ2 (190) = 715,2, CFI = 0,965, RMSEA (0,03 [I.C. =
0,02-0,03]). Neste modelo, os aspectos que estão significativamente relacionados com o bem-estar
dos adolescentes são: a motivação intrínseca, a satisfação com atividades lúdicas e com as relações
interpessoais e também a estrutura de do uso do tempo livre. Análises Multigroupo também indicam
que o modelo apresenta bom ajuste para ambos os países (χ2 (409) = 1.052,9, CFI = 0,957, RMSEA
(0,02 [I.C. = 0,02-0,03]). Esses achados apontam para a importância de intervenções que levem em

conta esses aspectos de tempo livre dos adolescentes, considerando a sua influência sobre o seu
bem-estar.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO NO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE AS DIMENSÕES
DA GESTÃO, DA APRENDIZAGEM E DA FORMAÇÃO

Vera Lucia Trevisan de Souza

Resumo geral: O presente simpósio tem por objetivo refletir sobre a constituição identitária do
Coordenador Pedagógico com foco em sua atuação profissional e os desafios que enfrenta para dar
conta de suas múltiplas funções. Reporta a pesquisas realizadas pelas autoras nos anos recentes, em
que se buscou compreender quem é esse profissional e como vem construindo a profissão, de certo
modo recente nas redes de ensino. A primeira apresentação relata uma pesquisa que teve por
objetivo analisar os estilos de coordenação pedagógica na rede paulista de educação, em um amplo
período que vai de 1960 a 2010, em que traz contribuições para a compreensão de como essa
importante função dentro da escola vem sendo desenvolvida. A segunda apresentação, mais voltada
aos desafios que enfrenta esse profissional, apresenta acepções e reflexões sobre como o adultoprofessor aprende, profissional que é alvo das ações do coordenador no processo formativo que
deve desenvolver na escola. E a última apresentação reflete sobre a identidade profissional como
processo que se constrói nas e pelas interações que o coordenador empreende em sua profissão.
Deste modo, de uma mesma perspectiva teórica e com base em pesquisas com objetos de
investigação semelhantes, este simpósio busca oferecer subsídios para a compreensão e reflexão de
processos e práticas na direção da melhoria da qualidade da educação escolar.

ESTILOS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA REDE PÚBLICA ESTADUAL
PAULISTA NO PERÍODO 1960-2010

Laurinda Ramalho de Almeida

Fala 1: Esta apresentação reporta a uma pesquisa que teve por objetivo mapear e analisar estilos de
coordenação pedagógica na rede estadual de São Paulo, no período 1960-2010. De natureza
documental e empírica, a investigação tomou como dados documentos oficiais sobre o trabalho do
coordenador pedagógico e depoimentos de profissionais que atuaram na função ao longo desse
período. O recorte proposto, focando a atenção na coordenação pedagógica na unidade escolar,
mostrou que, bem antes de a legislação incluir o profissional responsável pela coordenação
pedagógica nas escolas estaduais, pelo Decreto 7.709/1976, ele já tivera seu desempenho, muito
satisfatório, na rede estadual de ensino. Mostrou também que, embora prevista na legislação, a
coordenação pedagógica só foi incorporada nas escolas aos poucos, em decorrência de projetos
especiais. Como resultado da pesquisa evidenciou-se que além dos estilos diversos no modo de
exercer essa prática profissional, característicos das diferentes épocas dentro do período
investigado, também são de várias naturezas os significados que os depoentes atribuem ao exercício
de sua função profissional.
Palavras-chave: coordenação pedagógica; políticas públicas; identidade profissional.

A APRENDIZAGEM DO ADULTO-PROFESSOR: DESAFIOS AO COORDENADOR
PEDAGÓGICO COMO FORMADOR

Vera Maria Nigro de Souza Placco

Fala 2: A partir da crença de que ser professor não pressupõe apenas conhecimentos técnicos, mas
também envolve outros conhecimentos e relacionamentos, construídos nas e pelas interações que se
estabelecem em sala de aula e na escola, é importante que, na formação profissional do professor,
este espectro de dimensões seja considerado e incluído. Para que esses conhecimentos e
relacionamentos sejam reconhecidos e valorizados (integrando aspectos sociais, afetivos e
cognitivos que permeiam a ação docente), é necessário que o professor, não só durante a sua
formação inicial, mas também na continuada, aprenda a desenvolvê-los. É nesse sentido que tenho
proposto o estudo e a compreensão de um conjunto de dimensões que são parte inalienável da
formação e desenvolvimento profissional do professor. Considerando o professor um adulto que
aprende, faz-se necessário considerar, ainda, em sua formação, como este aprende, quais as
especificidades de sua aprendizagem, de modo que aproprie-se de seus próprios processos de
aprendizagem e dirija suas aprendizagens na direção de uma prática docente bem sucedida, com
intencionalidade e compromisso com a melhor formação de seus alunos.
Palavras-chave: identidade profissional; coordenador pedagógico; aprendizagem do adulto.

O TRABALHO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO E A CONSTITUIÇÃO DE SUA
IDENTIDADE PROFISSIONAL

Vera Lucia Trevisan de Souza

Fala 3: Abordar a constituição da identidade profissional faz sentido na medida em que se
compreende que a imagem que o profissional tem de si o mobiliza a agir de determinada forma. No
caso dos Coordenadores Pedagógicos, que exercem função da maior relevância na escola, seja
como articulador das práticas escolares, seja como formador de professores, é fundamental que se
compreenda os aspectos envolvidos em sua constituição identitária. Esta apresentação reporta a uma
pesquisa sobre o coordenador pedagógico no Brasil, em que se constatou que é no exercício de sua
função como CP, na relação que ele estabelece com as atribuições da história da profissão, dos
outros de suas relações, da legislação, da literatura especializada e pesquisas, dos discursos
veiculados por várias instâncias, e, principalmente, das interações que empreende no espaço escolar
e com o sistema de ensino, aderindo ou não a elas, em um processo de tensão permanente, entre o
que toma para si como tarefas da função e o que lhe é demandado, que a identidade profissional do
Coordenador Pedagógico se consolida.
Palavras-chave: identidade profissional; coordenação pedagógica; políticas públicas.

O ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E SUA IMPORTÂNCIA PARA A
FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS CRÍTICOS.

Alacir Villa Valle Cruces

Resumo geral: Debates e estudos sobre a formação e atuação do psicólogo, apontam com
frequência a falta de preparo, manejo e adequação deste profissional para enfrentar e trabalhar
eficientemente com demandas que surgem em seu cotidiano e a responsabilidade que as instituições
e os supervisores tem nesse sentido. Estratégias para formação de psicólogos em acordo com novas
práticas no atendimento à queixa escolar em psicologia que visam o diagnóstico e intervenção nos
funcionamentos escolares, adoecidos e adoecedores, produtores de fracasso escolar, reconhecendo o
professor como principal parceiro neste diálogo, tem sido desenvolvidas demonstrando a
possibilidade de construção coletiva de estratégias para o enfrentamento dos problemas do cotidiano
escolar. Além disso, as práticas psicológicas desenvolvidas na atuação em processos educativos tem
se mostrado importantes ao permitir que os futuros profissionais ampliem a visão dual e curativa do
atendimento clínico, para a análise institucional e para os dinamismos envolvidos na produção das
queixas escolares e demais comportamentos produtores de fracasso escolar. Este aprendizado é de
fundamental importância para que o psicólogo analise criticamente políticas públicas,
comportamentos e demais competências necessárias à inserção cidadã e integral do indivíduo nesta
sociedade capitalista, pois pode ser generalizado para outras áreas e campos de atuação, onde ele
pode atuar com maior compromisso diante da nossa realidade e diante das condições do mercado
que o tem contratado a fim de garantir direitos e promover saúde.
Palavras-chave:: estágio em psicologia escolar; formação do psicólogo; psicologia escolar e
educacional.

CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR PARA A FORMAÇÃO
DO PSICÓLOGO

Alacir Villa Valle Cruces

Fala 1: O trabalho de supervisão nos estágios obrigatórios em psicologia escolar tem como objetivo
contribuir para a formação de profissionais críticos e preparados para desenvolverem atividades
eficazes na área da prevenção e da promoção da saúde. Partimos do pressuposto de que a análise da
instituição escolar e a compreensão das relações que nela se estabelecem é a atividade inicial deste
profissional. Após observações, entrevistas e análise do cotidiano escolar com todos os seus atores,
atividades em psicologia escolar tem sido propostas, mostrando-se de importância fundamental para
a formação técnica, ética e política dos futuros profissionais, que passam a perceber com maior
clareza a determinação das condições econômicas e sociais de nossa realidade na subjetividade dos
indivíduos, na produção de sofrimento e fracasso escolar. A análise do sistema público de ensino,
das condições de seu funcionamento e das leis que o regem tem levado os estagiários a buscarem

formas de qualificar o trabalho e garantir os direitos já conquistados, tendo em vista a diversidade
existente entre as propostas e as formas como são efetivadas no cotidiano escolar e a necessidade de
construir indivíduos críticos e conscientes de suas possibilidades. Com isso, os futuros profissionais
se preparam para um trabalho institucional compromissado com a promoção de saúde e com a
garantia de direitos humanos, seja ele na educação ou em qualquer outra área, mas conscientes da
importância que a educação tem para a construção de uma sociedade mais justa. Tornam-se capazes
de analisar criticamente todas as instituições e as políticas com as quais estiverem envolvidos
pessoal e profissionalmente. Como se ampliam as possibilidades de atuação no setor público e no
terceiro setor, considera-se esse preparo essencial na formação de psicólogos, independentemente
do contexto em que venham a atuar.
Palavras-chave: estágio; psicologia escolar e educacional; formação do psicólogo; psicologia
escolar crítica.

ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR: FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO PARA NOVAS
PRÁTICAS NAS QUEIXAS ESCOLARES.

Mônica Cintrão França Ribeiro

Fala 2: Ao longo de décadas a formação do psicólogo, em relação ao atendimento às demandas
escolares, tem sido na compreensão dos problemas na perspectiva do aluno encaminhado bem como
a sua família. As explicações estão centradas em aspectos individuais ou familiares, de natureza
física ou emocional, não sendo consideradas, na avaliação e na intervenção psicológica, os
problemas de escolarização ou a dimensão institucional como origem das dificuldades do aluno
encaminhado. Sendo a escola o espaço pedagógico estruturante do psiquismo, sua condição de
promotor (ou não) de relações saudáveis parece ser um dos aspectos primordiais na investigação do
psicólogo para compreensão das queixas escolares. Nessa perspectiva, nossa proposta é apresentar
estratégias para formação de psicólogos de acordo com novas práticas no atendimento à queixa
escolar em uma perspectiva que se opõem às práticas tradicionais em psicologia, um trabalho de
atendimento que visa a não redução dos problemas de escolarização ao aluno ou a sua família, mas
no diagnóstico e intervenção dos funcionamentos escolares, adoecidos e adoecedores, produtores de
fracasso escolar, reconhecendo o professor como principal parceiro neste diálogo. Estagiários do
curso de psicologia de uma universidade na cidade de São Paulo realizam os atendimentos às
queixas escolares, do serviço-escola para as escolas públicas conveniadas, por meio de oficinas
multitemáticas e plantão institucional com a participação de toda a comunidade escolar. Os
resultados indicam que estamos acolhendo de maneira satisfatória as necessidades das escolas, há
uma desconstrução da queixa e a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento dos
problemas do cotidiano escolar. Além disso, as escolas solicitam a continuidade de nossa parceria e
os estagiários aprendem uma forma diferente de fazer ‘clínica’, ampliando as possibilidades de
atuação em psicologia.
Palavras-chave: estágio; psicologia escolar; queixa escolar; formação do psicólogo.

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO: A CONSTRUÇÃO
DE NOVOS CAMINHOS

Roberto Moraes Salazar

Fala 3: Esta apresentação pretende contribuir com algumas reflexões sobre a formação e atuação do
psicólogo, construídas a partir dos projetos elaborados nas intervenções de nossos alunos nos
estágios supervisionados em psicologia escolar e que são realizados em campo, como parte da
exigência curricular do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do SUL – São Paulo e sob a
luz das novas matrizes curriculares. Debates e estudos sobre a formação e atuação do psicólogo,
apontam com frequência a falta de preparo, manejo e adequação deste profissional para enfrentar e
superar questões específicas do seu cotidiano. Sabemos que a responsabilidade dos agentes
formadores nesta questão é incontestável quando entendemos que tal problema está diretamente
associado à qualidade dos cursos e, principalmente, dos estágios oferecidos pelas Universidades.
Pesquisas têm demonstrado que no decorrer da formação do psicólogo, tanto cursos como estágios
têm dado maior ênfase às ações constituídas no trabalho clínico realizado pelo psicólogo em
detrimento de outras formas de atuação que envolva áreas tais como escolar, trabalho, jurídica,
esporte, comunitária, hospitalar, entre outras. Esta estrutura, na qual se acomoda atualmente grande
parte dos cursos de formação, na maioria das vezes, fica a desejar, quando deixa de oferecer aos
seus alunos, alternativas de atuação que lhes permitam melhor conhecer, refletir, questionar, discutir
e escolher, de forma mais abrangente, as possibilidades e os espaços de ação da sua futura
profissão. Nesse sentido, entendemos que uma formação de qualidade não se constitui apenas por
conteúdos curriculares adotados, mas também por uma preocupação maior dos estágios
supervisionados.
Palavras-chave: estágio; psicologia escolar; queixa escolar; formação do psicólogo.

O ESTUDO DA DIMENSÃO SUBJETIVA DA REALIDADE ESCOLAR: ALIANDO
SABERES E FAZERES

Ana Mercês Bahia Bock

Resumo geral: O estudo da Dimensão Subjetiva da realidade se apresenta como uma possibilidade
apontada pela Psicologia Sócio-Histórica de superar a dicotomia objetividade/subjetividade
presente em vários estudos sobre a realidade, percebendo que ambas as dimensões se constituem e
se transformam mutuamente em um processo dialético. A proposta dessa mesa redonda é apontar
novas possibilidades e contribuições para a compreensão do fenômeno educativo/escolar a partir de
investigações que considerem a Dimensão Subjetiva como categoria potente para construção da
pesquisa em Psicologia Escolar e Educacional. Objetiva-se, portanto, refletir sobre os aspectos
epistemológicos, teóricos e metodológicos dessa categoria. A primeira exposição tem por objetivo
explicitar a necessidade e a fundamentação da Dimensão Subjetiva enquanto uma categoria, cuja
base teórico-metodológica está ancorada na Psicologia Sócio-Histórica e, por sua vez, no método
materialista histórico dialético. Pretende-se evidenciar a potência desta categoria, ainda em
construção, de contribuir para a pesquisa da subjetividade na Psicologia Escolar e Educacional. Na
sequência são apresentadas duas experiências de pesquisa que utilizam a Dimensão Subjetiva como
categoria analítica para compreensão da realidade escolar. Na primeira, serão apresentadas as
possibilidades teórico-metodológicas de estudo sobre a Dimensão Subjetiva da realidade escolar,
tendo como sujeitos educadores, professores e gestores de escolas públicas em São Paulo. Na
segunda, pretende-se apontar as possibilidades de se pesquisar a Dimensão Subjetiva da
desigualdade social e sua expressão na escola, a partir da vivência da realidade escolar de jovens
pobres e ricos na cidade de São Paulo.
Palavras-chave: dimensão subjetiva; pesquisa; psicologia escolar e educacional.

A DIMENSÃO SUBJETIVA: UMA CATEGORIA EM CONSTRUÇÃO

Luane Neves Santos

Fala 1: A proposta dessa fala é apresentar a categoria Dimensão Subjetiva como possibilidade
teórica de superação de dicotomias que marcam grande parte das análises realizadas na Psicologia e
que produzem a naturalização dos fenômenos. A partir da dialética objetividade–subjetividade
introduz-se a categoria da Dimensão Subjetiva da realidade. Fala-se então da realidade
considerando como uma de suas dimensões o sujeito que a constitui e que é, ao mesmo tempo,
constituído por ela. O sujeito nesta perspectiva faz parte da realidade e não está posto como
afastado dela, influenciado ou relacionando-se com ela; constitui a realidade. As pesquisas que
acompanham esta apresentação são esforços para compreender a realidade da escola de modo mais
amplo e sendo constituída também pelos sujeitos que ali desenvolvem suas atividades e se põem no
mundo, constituindo uma dimensão importante daquela realidade. Amplia-se a compreensão do

fenômeno da educação, na medida em que este é enriquecido pela Dimensão Subjetiva. Síntese
entre as condições materiais e a interpretação subjetiva dada a elas, o sujeito da realidade escolar
surge então em um plano importante do movimento daquela realidade. Sentidos e significados
constituídos são destacados para dar visibilidade à Dimensão Subjetiva. A historicidade está tomada
como recurso que possibilita a superação da dicotomia. Os sujeitos, pensados como constituídos e
constituintes da realidade escolar, surgem como ativos e históricos. A realidade escolar é
reconhecida em seu movimento permanente de transformação.
Palavras-chave: dimensão subjetiva; psicologia sócio-histórica, historicidade.

UM ESTUDO CRÍTICO COLABORATIVO COM EDUCADORES DA REDE PÚBLICA
DE SÃO PAULO

Elvira Maria Godinho Aranha

Fala 2: A escola é um espaço exponencial de múltiplas determinações, expressas dialeticamente na
dinâmica da Dimensão Subjetiva da sua realidade. Esta apresentação discute as possibilidades
teórico-metodológicas de estudar a Dimensão Subjetiva da realidade escolar tomando como objeto
de estudo as significações de educadores, gestores e professores, de três escolas públicas em São
Paulo, selecionadas por participarem de projetos oferecidos por grupos de pesquisa ligados à
Universidade. Nesta perspectiva, a Dimensão Subjetiva da Realidade Escolar é composta por
significações (emocionais e simbólicas) dos participantes e representam a síntese da objetividade e
subjetividade, significações estas entendidas como constituídas e constituintes desta mesma
realidade. As informações foram produzidas a partir de entrevistas, reuniões e encontros de
formação, de acordo com as especificidades de cada projeto e escola. As análises das informações
foram baseadas no procedimento teórico-metodológico “Núcleos de Significação” e mostram que:
i) as falas das participantes são expressão da realidade social, mais especificamente no caso, da
realidade educacional constituída no cotidiano alienado e alienante que as fazem considerar
aspectos históricos e sociais de maneira naturalizada. ii) o estudo da Dimensão Subjetiva da
realidade escolar possibilita uma análise das particularidades que a caracterizam, de modo a não
cairmos numa visão metafísica que anula as oposições que movimentam a história, possibilitando a
apreensão das mediações determinantes dos processos de significação, de modo a superarmos a
dicotomia objetividade/subjetividade. iii) apontam a necessidade de esforço analítico interpretativo
para sairmos da aparência do fenômeno, e um tratamento teórico-metodológico que permita a
apreensão das mediações constitutivas, de modo a não nos determos no sujeito individualizado, mas
alcançarmos teorizações que expandam nosso conhecimento sobre uma realidade concreta que
supera a ideia de sujeito como ser em si mesmo, mas que tem o sujeito como a sua unidade, o seu
motor.
Palavras-chave: dimensão subjetiva; escola pública; colaboração.

UM ESTUDO DA VIVÊNCIA ESCOLAR DE JOVENS RICOS E POBRES

Raizel Rechtman

Fala 3: O fenômeno da Desigualdade Social, presente na sociedade brasileira, se expressa de várias
formas na realidade escolar e tem sido objeto de estudo em várias áreas do conhecimento. Esses
estudos têm apontado, entre outras questões, que a pobreza e a baixa escolarização caminham
juntas: regiões e/ou estratos sociais pobres têm maiores índices de analfabetismo, uma maior
defasagem idade/série, uma média menor de número de anos de escolaridade, entre outros dados.
No entanto, há carência de estudos que evidenciem as significações constituídas pelos alunos sobre
a vivência escolar em uma sociedade marcada pela desigualdade social. Isto posto, a proposta desta
apresentação é compartilhar as reflexões teóricas e metodológicas que embasam um estudo
realizado por um grupo de pesquisa cujo objetivo é investigar a Dimensão Subjetiva da
desigualdade social e sua expressão na escola, por meio dos sentidos e significados constituídos por
jovens de diferentes classes sociais em seu processo de escolarização. Destacaremos, nesta
apresentação, como os pesquisadores vem se apropriando do uso da categoria Dimensão Subjetiva
nos estudos que realiza em Psicologia Escolar e Educacional.
Palavras-chave: dimensão subjetiva; desigualdade social; realidade escolar.

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE REPRESENTANTES EM UMA EMEF DE SÃO
PAULO

Flavio Kenji Murahara

Resumo geral: Esta mesa redonda tem o objetivo de discutir a constituição de um ambiente de
representatividade em uma EMEF de São Paulo a partir da articulação de três pesquisas de
mestrado do programa de Psicologia da Educação da PUC-SP. As pesquisas foram desenvolvida
pelo grupo ECOFAM – núcleo de pesquisas em práticas psicoeducativas e dialógicas na família,
escola e comunidade coordenado pelas professoras Heloisa Szymanski e Luciana Szymanski. As
pesquisas compõem um projeto de formação de representantes que surgiu em resposta a uma
demanda da escola para ampliar a participação das famílias no contexto escolar e foi estendido para
toda a comunidade escolar: educandos dos segmentos do Ensino fundamental I, Ensino fundamental
II, da Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI), funcionários e professores. Os projetos
tem caráter interventivo e discutem as particularidades de cada segmento possibilitando uma visão
concomitantemente ampla e específica sobre o fenômeno da representatividade em um ambiente
escolar. Os procedimentos das pesquisas se inspiraram no pensamento fenomenológico e nas obras
de Paulo Freire.

O PROCESSO DE REPRESENTATIVIDADE ESCOLAR DE EDUCANDOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Flavio Kenji Murahara

Fala 1: O presente trabalho consiste num estudo fenomenológico sobre o processo de representação
de alunos com deficiência intelectual em uma escola de educação fundamental do município de São
Paulo. Este projeto encontra-se integrado num projeto maior desenvolvido pelo grupo de pesquisa
em Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional na Família, Escola e Comunidade (ECOFAM)
do programa de Psicologia da Educação da PUC-SP. O objetivo consiste em identificar como o
processo da constituição de um ambiente de representatividade é compreendido pelos diferentes
atores envolvidos na inclusão da criança com deficiência intelectual. No referencial teórico
apresenta-se o conceito de deficiência intelectual a partir de uma ótica da fenomenologia
existencial; e discute-se a noção de educação inclusiva e práticas inclusivas nas escolas. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa que utilizou como procedimentos, encontros grupais e entrevista reflexiva.
Sobre os resultados, foram entrevistados os educandos representantes com deficiência intelectual e
a professora responsável pelo Sala de Acompanhamento e Apoio a Inclusão (SAAI), e foram
acompanhadas três reuniões do projeto maior envolvendo todos os segmentos escolares nas quais
discutiu-se entre as pautas a representação dos alunos com deficiência. Observou-se que os sentidos
atrelados á representatividade escolar dos educandos com deficiência intelectual referem-se a
necessidade da garantia de um canal de comunicação efetiva na escola, a possibilidade de
representação dos educandos com deficiência em outras instâncias da escola, e o processo de

empoderamento na formação de um educando representante. Podemos concluir que o processo de
constituição de uma ambiente de representatividade na escola constituiu-se como uma prática
inclusiva.
Palavras-chave: representatividade; deficiência intelectual; fenomenologia.
Financiamento: CAPES

A PRESENÇA REPRESENTATIVA DE FAMÍLIAS EM UMA EMEF: UMA
CONTRIBUIÇÃO DA FENOMENOLOGIA.

Debora Elianne Rodrigues de Souza

Fala 2: Trata-se de pesquisa qualitativa de base fenomenológico-existencial, vinculada a um projeto
mais amplo realizado pelo grupo de pesquisa ECOFAM do Programa de Psicologia da Educação da
PUC/SP, cujo objetivo central foi estudar a constituição de um ambiente de representatividade em
uma EMEF. Neste projeto específico, buscou-se apreender quais os sentidos que se abriram para um
grupo de familiares ao longo de um processo de formação para o exercício da representatividade.
Para tanto, buscou-se descrever o processo de formação das famílias representantes, e cotejar a
compreensão inicial com aquela do final do processo. Para compreensão previa do fenômeno
utilizou-se como referencia os principais marcos políticos e educacionais presentes na Constituição
Brasileira e as contribuições advindas do pensamento de Paulo Freire. Foram procedimentos de
apreensão, análise e compreensão do fenômeno os Encontros Grupais e a Entrevista Reflexiva. A
pesquisa foi realizada em uma EMEF da cidade de São Paulo, onde foram participantes familiares
de educandos e pessoas da comunidade. O sentido do exercício da representatividade foi desvelado
na reflexão do modo como se cuidou do modo de representar. Houve por parte da escola uma
efetiva colaboração no processo de formação de representantes; o convite aos familiares no
primeiro momento, se deu por meio de ações realizadas pelo grupo gestor onde se observou baixa
adesão inicial; desconhecimento do que seria o processo de representação; ideia inicial de ação
isolada sem consulta ao grupo; possibilidade de contribuir para melhoria da prática de ensino e
preocupação com questões do bairro. Posteriormente familiares envolvidos em outras atividades na
escola articulados a gestão escolar se disponibilizaram a pensar o sentido do grupo o que resultou
em mobilização das famílias, formação de grupo no WhatsApp, discussão de demandas do bairro
relacionadas a dinâmica escolar, participação representativa de famílias em encontros com
representantes da gestão publica de educação.
Palavras-chave: representatividade; política pública educacional; família e fenomenologia.
Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

FORMAÇÃO DE REPRESENTANTES CRÍTICOS: UM ESTUDO COM EDUCANDOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL II

Simone Aparecida Venturozo de Queiroz
Fala 3: Este trabalho é parte integrante de um projeto mais amplo desenvolvido pelo ECOFAM –
núcleo de pesquisas da PUC-SP. A presente pesquisa tem como objetivo compreender o sentido de
ser representante crítico durante o processo de formação e constituição de um ambiente de
representatividade. O pensamento fenomenológico e o de Paulo Freire inspiram os procedimentos
da pesquisa e as interpretações, esta é uma pesquisa do tipo qualitativa fenomenológica com
intervenção. O ambiente de representatividade implica em uma participação política dos educandos
expondo um modo de compreensão pedagógica, de mundo, de relações afetivas e políticas. A
prática tem sido construída na ação e reflexão pelos participantes dessa formação. Participam desta
coleta de dados 10 educandos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) de uma escola Publica da
Rede Municipal de Ensino, situada na periferia da cidade de São Paulo. São planejados encontros
reflexivos e entrevistas coletivas reflexivas. Tem-se observado inicialmente que para instaurar-se o
ambiente de representatividade é crucial o envolvimento de todos os integrantes da esfera escolar,
assim escola como um todo se abriu para a possibilidade de ser-com-o-outro no modo de uma
escuta atenta, percebendo as necessidades do outro e de articular as ideias junto às demandas
trazidas. O fazer coletivo, o diálogo e a escuta, têm confluído aos princípios constitucionais
presentes na gestão democrática da escola publica, inaugurando nesta EMEF um espaço
privilegiado de reflexão e pratica do exercício da representatividade, viabilizando a abertura de um
canal de comunicação entre todas as esferas da escola, tem-se observado a participação reflexiva e
critica dos educandos, constituindo-se a criação de um ambiente democrático e participativo.
Palavras-chave: representatividade; educação; participação critica; Paulo Freire; fenomenologia.

O PSICÓLOGO ESCOLAR E O DESENVOLVIMENTO DO PSIQUISMO: A ARTE
COMO CAMINHO.

Lilian Aparecida Cruz Dugnani

Resumo geral: A presente mesa-redonda tem por objetivo discutir de que modo o uso de
materialidades mediadoras; que é compreendida por nós como os símbolos da cultura, mais
especificamente as expressões artísticas que possibilitam acessar a subjetividade dos sujeitos,
favorecendo sua expressão e promovendo o desenvolvimento da consciência; podem contribuir para
a construção de ações do psicólogo escolar que estejam comprometidas com a construção da
coletividade como forma de se alcançar melhores resultados na objetivação dos processos de
ensino-aprendizagem, sobretudo àqueles que se referem ao domínio da leitura e da escrita pelas
novas gerações. Os três estudos que serão apresentados, sendo dois de doutorado e um de mestrado,
aproximam-se por adotarem os pressupostos teóricos e metodológicos da psicologia Históricocultural, principalmente os de Vigotski, pelo interesse das autoras em investigar empiricamente de
que modo o uso de diversas expressões artísticas em intervenções desenvolvidas no contexto
escolar, podem contribuir para a superação dos desafios que se impõem à escola atualmente, e por
serem desenvolvidos em escolar da rede pública de ensino. No primeiro trabalho intitulado “O uso
da música como materialidade mediadora no desenvolvimento do pensamento por conceito em
adolescentes” pretende discutir de que modo as intervenções que se utilizam da música como
materialidade mediadora podem favorecer a expressão do pensamento por conceitos em
adolescentes. O segundo estudo intitulado “Imaginação, linguagem e adolescência: a contação de
histórias como mediação no trabalho do psicólogo escolar”, pretende discutir de que modo a
contação de história pode contribuir para o desenvolvimento da imaginação de adolescentes. E o
terceiro trabalho intitulado: “O papel da arte no desenvolvimento da vontade coletiva” pretende
discutir de que modo as diversas expressões artísticas, como ferramenta de trabalho do psicólogo
escolar, podem contribuir para a transformação dos modos de relação estabelecidos entre os
gestores na escola e favorecer a sua transformação rumo a construção do coletivo.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; vontade; imaginação; pensamento por conceito.

O USO DA MÚSICA COMO MATERIALIDADE MEDIADORA NO
DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO POR CONCEITO EM ADOLESCENTES

Maura Assad Pimenta Neves

Fala 1: Apresenta-se parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado cujo objetivo é investigar se
a música favorece a expressão do pensamento por conceito em adolescentes. Trata-se de uma
pesquisa-intervenção desenvolvida junto a um grupo de alunos dos sétimo e nono anos, de salas de
recuperação, de uma escola estadual de um município no interior de São Paulo. Adota-se como
aporte teórico-metodológico os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, sobretudo os de

Vigotski. Compreende-se que o pensamento por conceito é uma função psicológica importante que
possibilita o desenvolvimento social e cultural do adolescente. Tendo em vista a falta de sentido da
escola para seus alunos e a potencialidade da música como materialidade mediadora capaz de tocar
o sujeito, entende-se que esta pode ser uma importante ferramenta do psicólogo como modo de
despertar o interesse do aluno pelos conteúdos escolares. O projeto contou com 18 encontros com
cada sala, onde realizou-se atividades com músicas do universo dos adolescentes e de outros estilos,
promovendo um espaço em que se envolveu a audição, discussão de letras, composições dos alunos
e o desenvolvimento de um coral. Ao final do projeto este se apresentou para a escola e produziu-se
um CD com músicas escolhidas pelos alunos criando uma coletânea. Procurou-se trabalhar o ouvir
e a postura para ouvir, com foco na percepção, na atenção, na imaginação, na linguagem, na
autorregulação e na formação de conceitos, que se encontram na base do pensamento por conceito.
Como resultados preliminares tem-se que a música favorece a expressão do pensamento por
conceito dos alunos. A partir de discussões com base nos conteúdos das letras, abordaram-se temas
como ditadura militar no Brasil, entre outros, que, a um só tempo, favoreceram a expressão do
pensamento por conceito e o interesse dos alunos pelos conteúdos escolares.
Palavras-chave: psicologia escolar; pensamento por conceito; adolescência.

IMAGINAÇÃO, LINGUAGEM E ADOLESCÊNCIA: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
COMO MEDIAÇÃO NO TRABALHO DO PSICÓLOGO ESCOLAR.

Eveline Tonelotto Barbosa

Fala 2: Trata-se de um estudo de intervenção com adolescentes, em uma escola estadual do interior
do estado de São Paulo, e que se constitui como objeto de investigação de uma tese de doutorado
em andamento, que tem como objetivo investigar o papel da imaginação no desenvolvimento do
sistema psicológico, sobretudo do pensamento por conceito de adolescentes que frequentam o ciclo
II do ensino fundamental. A intervenção foi desenvolvida com base nos pressupostos teóricos e
metodológicos da Psicologia Histórico-Cultural, sobretudo os postulados de Vigotski sobre o
desenvolvimento e interesses na adolescência. São apresentados os resultados da intervenção
realizada durante o ano de 2013 com os alunos do 8° ano do ensino fundamental em parceria com a
professora de Língua Portuguesa. A estratégia de intervenção utilizada envolveu dois momentos. Na
primeira etapa, o trabalho com contos literários de interesse dos alunos seguido de encontros
semanais de contação e reflexão das histórias, além da apresentação da biografia dos autores. Na
segunda etapa, os alunos foram convidados a escreverem suas próprias histórias. Com essa
pesquisa-intervenção evidenciou-se o desenvolvimento do interesse dos alunos por contos literários
clássicos, bem como pela biografia dos autores, o que possibilitou a ampliação do universo cultural
desses jovens e o desenvolvimento de funções psicológicas importantes nesta fase do
desenvolvimento como a imaginação e a fala. Não obstante, após escreverem suas histórias muito
dos alunos escreveram suas biografias, apropriando-se da identidade de autores. Este trabalho
também possibilitou a parceria com a professora, que tornou-se indispensável para a concretização
do trabalho.
Palavras-chave: imaginação; adolescência; psicologia histórico-cultural; psicologia escolar.

O PAPEL DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA VONTADE COLETIVA

Lilian Aparecida Cruz Dugnani

Fala 3: Apresenta-se os resultados de uma pesquisa de doutorado em que se objetiva investigar em
que medida a promoção da conscientização dos gestores escolares, sobre o seu papel na qualidade
do ensino e aprendizagem, mediadas pela arte, podem se constituir em motivos que sustentem ações
transformadoras em relação a si e ao outro. Os dados oficiais revelam que a maior permanência na
escola não tem resultado em melhor escolarização dos alunos, na medida em que há o aumento do
número de alfabetizados básicos e uma queda no número de alfabetizados plenos. Isto nos leva a
pensar que parece haver uma dissonância entre os projetos postos pelo sistema e o que ocorre
efetivamente na escola. Tomamos como fundamentos teóricos os pressupostos da Psicologia
Histórico-cultural em que se compreende que os motivos e os interesses humanos são construídos
nas condições concretas de existência, mediados pelos instrumentos da cultura, a partir das relações
estabelecidas entre o sujeito e o social e o social e o sujeito, em um movimento dialético
permanente. À luz do método materialista histórico e dialético, os dados foram construídos a partir
da gravação e transcrição de 25 encontros com 4 gestores de uma escola pública de Ensino
Fundamental I e II, a saber: um diretor, um vice-diretor e dois orientadores pedagógicos; de
observações do cotidiano dos gestores na escola registradas em diários de campo, e de entrevistas
semiestruturadas com vistas ao aprofundamento das informações, totalizando dez meses, no ano de
2012. Percebe-se por um lado, na escola a capacidade de se provocar tensões, condição inerente à
mudança, visto que nada que está na zona de conforto se move à superação, mas por outro lado, fica
evidente à fuga dos confrontos que são necessários para que estes saltos aconteçam. Desse modo
nota-se que há o início do processo de mudança, disparado pelas tensões que ocorrem mas este não
é continuado. A arte tem se mostrado uma importante ferramenta no enfrentamento destas tensões,
na medida em que permite ao sujeito expressar e elaborar as emoções.
Palavras-chave: processos de mudanças; motivação; gestores escolares; psicologia escolar e
educacional; psicologia histórico-cultural.

O PSICÓLOGO ESCOLAR E O ENSINO SUPERIOR: CONSIDERAÇÕES SOBRE UM
PROFÍCUO CAMPO DE TRABALHO

Silvia Maria Cintra da Silva

Resumo geral: Embora a Psicologia Escolar e Educacional seja um campo já consolidado em
relação às dimensões teóricas e práticas, especialmente na Educação Básica, no que se refere ao
Ensino Superior podemos considerar que a área ainda está em seus primórdios; há poucos estudos e
relatos de experiências disponíveis aos profissionais que atuam ou interessam-se por este nível de
ensino. Nesta mesa pretendemos abordar questões relacionadas a este campo. O primeiro trabalho
irá discutir o histórico de construção do ensino superior no Brasil, abordando desde a criação das
primeiras Faculdades isoladas até a fundação da primeira Universidade brasileira e a composição
geral desse nível de ensino. Conhecer esse histórico também nos permitirá verificar como se deu a
presença de psicólogos nos mesmos, inclusive para compreender as trajetórias passadas de inserção
que orientaram a construção presente da atuação psicológica no ensino superior. O segundo trabalho
apresentará um estudo desenvolvido no estado de Minas Gerais, que busca analisar a atuação do
psicólogo no Ensino Superior, procurando compreender em que medida esta se aproxima das
discussões mais recentes na seara da Psicologia Escolar e Educacional. A pesquisa propõe-se a
mapear em quais Instituições de Ensino Superior (IES) do referido estado há psicólogos atuando, e
conhecer suas concepções teóricas e as formas de atuação que têm sido desenvolvidas. O terceiro
trabalho apresenta uma proposta voltada para a formação do psicólogo por meio da arte,
desenvolvida em um projeto de estágio profissionalizante em Psicologia Escolar que acontece há 10
anos na Universidade Federal de Uberlândia. Finalizando, por meio dos três relatos, buscamos
mostrar que o Ensino Superior mostra-se um campo profícuo de pesquisa e intervenção e
destacamos a relevância de a Psicologia prover elementos importantes para o desenvolvimento de
todos os participantes do processo de escolarização no âmbito universitário.

A PARTICIPAÇÃO DOS PSICÓLOGOS NA HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR NO BRASIL

Deborah Rosária Barbosa

Fala 1: A educação formal no Brasil iniciou-se com a chegada da missão jesuíta em 1549. No que
se refere ao que hoje denominamos ensino médio, em 1837 foi criado o Colégio Pedro II no RJ com
esta finalidade. Especificamente sobre o ensino superior, em 1592 os jesuítas fundaram a
“Universidade do Brasil”, que não foi oficialmente aprovada ou reconhecida e parou de
funcionar.Com a vinda da família real portuguesa institui-se os primeiros cursos de nível superior
no país, como a Academia de Guardas da Marinha e Academia Real Militar (1808), os cursos
Médico-Cirúrgicos (futuros cursos de Medicina) na Bahia e RJ, cursos de Economia Política e de
Química no RJ. Também cursos de Agricultura na Bahia e a Real Academia de Desenho, Pintura,
Escultura e Arquitetura Civil, posteriormente chamada Escola Nacional de Belas Artes. Depois

funda-se as Escolas Normais que tinham caráter de ensino médio com características de superior. A
primeira das Escolas Normais foi a de Niterói (RJ) em 1835. A seguir vieram as de MG (1835),
Bahia (1836), Ceará (1845), SP (1846), Espírito Santo (1873), Rio Grande do Norte (1874) e
Amazonas (1882). Mas o Brasil iria esperar ainda muito tempo para a criação das universidades.
Foi criada uma primeira Universidade de SP, fundada em 19 de novembro de 1911, mas durou
apenas até 1917. E a Universidade do Paraná foi fundada em 1912 e extinguida em 1915. Então
fundou-se a Universidade do RJ, criada em 1920 que demorou a se consolidar. A Universidade de
MG foi fundada em 1927. Em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo (USP). Com a USP
institui-se novos tempos para o ensino superior. Desde os cursos Normais os psicólogos estavam
presentes primeiro como professores, coordenadores de laboratórios e depois passaram a executar
outras funções. Contemporaneamente, existem serviços de atendimento psicológico a alunos e
também psicólogos que participam de escolas-modelo ou escolas de aplicação no ensino superior.
Esta apresentação irá descortinar esse histórico do ensino superior e a presença dos psicólogos neste
nível de escolarização.
Palavras-chave: história da psicologia educacional e escolar; ensino superior; atuação do
psicólogo.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Anabela Almeida Costa e Santos Peretta

Fala 2: Os avanços teórico-metodológicos no campo da Psicologia Escolar e Educacional nos
últimos trinta anos têm mostrado uma importante mudança em relação à compreensão acerca do
fenômeno educativo e ao papel que o psicólogo escolar e educacional nele é chamado a
desempenhar. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Psicologia também indicam a
necessidade de que a formação do Psicólogo se volte para a atuação em campos diferenciados,
trazendo uma visão ampliada de educação – como um processo que não está restrito à escola - e
prevendo a necessidade de uma atuação multidisciplinar. Neste cenário, se configura a crescente
inserção do psicólogo no ensino superior. As publicações na área da Psicologia escolar no Ensino
Superior ainda são escassas, não fundamentando satisfatoriamente a atuação do psicólogo nesse
nível de ensino. Desta forma, justifica-se a necessidade de realização desta pesquisa que visa
analisar a atuação do psicólogo no Ensino Superior, buscando compreender em que medida esta se
aproxima das discussões mais recentes acerca da Psicologia Escolar e Educacional. O estudo
propõe-se a: mapear em quais Instituições de Ensino Superior (IES) do estado de Minas Gerais há
psicólogos atuando, conhecer suas concepções teóricas e as formas de atuação que têm sido
desenvolvidas; refletir acerca da atuação do psicólogo, destacando propostas que viabilizem a
permanência do estudante no Ensino Superior; identificar e analisar o caráter inovador das práticas
psicológicas realizadas nas IES, considerando as discussões sobre intervenção psicológica presentes
na literatura da área de Psicologia Escolar nos últimos 30 anos e propor algumas possibilidades de
atuação do psicólogo no Ensino Superior. Para atender a estes objetivos a pesquisa valeu-se dos
seguintes procedimentos: a) contatos telefônicos com as IES; b) questionários com os psicólogos e
c) entrevistas com os psicólogos. Pretende-se que os resultados deste trabalho constituam um

instrumento de reflexão para os psicólogos engajados com o Ensino Superior, bem como aqueles
que têm interesse em buscar subsídios para atuação nesta área.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; ensino superior; atuação do psicólogo.

PSICOLOGIA ESCOLAR E ARTE: UMA PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO DE
PSICÓLOGOS

Silvia Maria Cintra da Silva

Fala 3: A educação, bem como a arte, apresenta-se como possibilidade diferenciada para o processo
de humanização dos sujeitos. Nessa perspectiva, em 2004 foi organizado na Universidade Federal
de Uberlândia (UFU) um estágio profissionalizante em Psicologia Escolar tendo as diferentes
linguagens artísticas – música, literatura, cinema, artes visuais – como mote para a condução do
projeto. O estágio, balizado pela Psicologia histórico-cultural e pela Psicologia Escolar Crítica,
vincula-se à organização e realização da disciplina “Psicologia Ciência e Profissão”, para alunos
ingressantes no curso de Psicologia. A proposta, tanto para os estagiários como para os calouros,
tem como objetivo instigar a formação por meio da Arte o desenvolvimento de uma visão crítica e
socialmente comprometida acerca da Psicologia. Neste estágio também é realizada, semestralmente,
uma recepção aos calouros, que inclui apresentação, filmes e uma reunião com pais e familiares.
Nesta mesa a proposta será apresentada como uma possibilidade de atuação em Psicologia Escolar
no Ensino Superior vinculada à formação do psicólogo para o trabalho neste nível de ensino. Por
meio do relato dessa experiência, almejamos reafirmar a relevância da Arte como um privilegiado
instrumento para a formação crítica do profissional desde o seu ingresso na Universidade.
Ressaltamos que as distintas linguagens artísticas podem colaborar para uma formação que leve em
conta a dimensão humana em dialética harmonia com a dimensão técnica a partir da interlocução
com a Psicologia, afinal, esta também é uma das funções do universo acadêmico: o
desenvolvimento de cidadãos éticos, criativos e socialmente comprometidos.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; ensino superior; arte.

O PÚBLICO E O PRIVADO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: NARRATIVAS
DOCENTES

Mitsuko Aparecida Makino Antunes

Resumo geral: O entendimento do Ensino Superior brasileiro, como uma particularidade da
História da Educação no Brasil, revela explicitamente a universalidade de que é parte. O acesso ao
Ensino Superior no período Colonial era possível apenas aos filhos dos prepostos metropolitanos no
país e ocorria invariavelmente na Europa, vez que às Colônias não era permitido ter esse nível de
ensino. Com a criação dos Cursos Superiores no Brasil no século XIX, pouco mudou a população
que tinha acesso à formação superior. Ainda que com uma certa expansão nas décadas iniciais da
República, o acesso era privilégio para poucos. Com a Reforma Francisco Campos, que estabeleceu
o Regime Universitário, experimenta-se mais uma expansão; entretanto, o acessoseguia sendo
privilégio. Em oposição a essa situação, há um incremento do movimento estudantil, que reivindica
ampliação do ensino superior, no limite, sua universalização. Após o golpe empresarial-militar de
1964 e com os Acordos MEC-USAID, assiste-se à falácia da expansão do Ensino Superior com a
Lei 5540, mais conhecida como Reforma Universitária de 1968, que, na verdade, promoveu uma
massiva, profunda e duradoura privatização desse nível de ensino no país, aliada a mecanismos de
controle e repressão ao pensamento de alunos, professores e funcionários dessas instituições. Essa
mesa pretende trazer ao debate três perspectivas dessa questão: o controle do pensamento e a
repressão às tentativas de organização dos professores no ensino superior privado nas décadas de
1970 e 1980; o REUNI e a perseguição e ameaça a professores do ensino superior público por
poderes locais e o fortalecimento da mercantilização do ensino superior a partir da produção de
novas demandas para seu corpo discente. O debate partirá de experiências e pesquisas, expressando
o domínio do “privado” nessas experiências e o controle do pensamento como instrumento para a
banalização do saber como finalidades ocultas desse processo.
Palavras-chave: reforma universitária de 1968; ensino superior; REUNI; mercantilização da
educação.

A QUE INTERESSES SERVE O REUNI? REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE O
PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS

Nilson Berenchtein Netto

Fala 1: A quais interesses responde o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (REUNI) e quais têm sido suas consequências nas vidas de professores e estudantes dessas
instituições? Implantado em território nacional em 2007, pelo governo do Partido dos
Trabalhadores, com o pretexto de aumentar o número de vagas dessas instituições, democratizando
o acesso ao ensino superior e garantindo a permanência das/os estudantes, o REUNI tem causado

uma verdadeira devastação no ensino público superior de âmbito federal. A forma desordenada e à
revelia das discussões mais críticas das categorias, representadas por seus sindicatos e pelo
movimento estudantil, tem se expressado em precarização e intensificação do trabalho docente,
além de não possibilitar as condições mínimas de trabalho para esses profissionais, a quantidade
insuficiente de docentes e técnicos se expressa em um aumento geral do trabalho dessas categorias e
no evidente desgaste desses trabalhadores. As condições de permanência e estudo insuficientes para
os alunos tem feito com que muitos deles vivam em condições miseráveis ou sejam constrangidos a
retornar para suas casas, com o sonho de um curso superior em uma universidade federal frustrado.
Para além disso, a forma como foi feita a expansão proposta pelo REUNI possibilitou a entrada de
inúmeros interesses particulares/privados no âmbito público, que vão desde os interesses de grandes
multinacionais até pequenos interesses de políticos locais, tudo isso graças à insuficiência de verbas
destinadas pelo governo federal ao crescimento planejado das Universidades Federais e à inserção
oportunista desses setores como “salvação” desse processo, ferindo aos princípios de uma
Universidade Pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada.
Palavras-chave: REUNI; precarização; intensificação.

A LÓGICA DO MUNDO EMPRESARIAL NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO:
IMPLICAÇÕES PARA ALUNOS E PROFESSORES

Claudia da Silva Leite

Fala 2: O papel do docente do ensino superior privado vem sofrendo alterações ocasionadas por
mudanças socioeconômicas e de políticas educacionais nas últimas décadas. Analisou-se a
representação do professor no país em diferentes momentos desde a Reforma Universitária de 1968.
Ouviu-se estudantes e professores de instituições aparentemente diferentes nos modos de aplicar a
lógica empresarial. Questionários e entrevistas foram usados para obtenção de informações sobre o
papel do professor. A perspectiva histórica permitiu conhecer como a lógica empresarial foi-se
infiltrando nas instituições e em decisões do poder público na área educacional. No limite está
colocada a Reforma Universitária de 1968, porque responsável pela expansão do ensino superior
particular. Esta reforma, implantada pós-golpe empresarial-militar de 1964, permitiu a abertura de
estabelecimentos de ensino superior organizados especialmente para atender vestibulandos das
camadas médias. O ensino superior tem, agora, um público que já desempenhava atividade
remunerada e buscava crescimento profissional e empregabilidade, não se trata mais de pensar a
universidade como local de produção e crítica do conhecimento. A hipótese é que este modo de
pensar a universidade, atrelado à lógica empresarial subjacente, está levando às últimas
consequências o modo como professorese estudantes entendem seus papéis. Foi aplicado o
questionário em 269 alunos do Ensino Superior, de duas Universidades distintas, por dois
professores de Psicologia para os cursos da área de Gerenciais, sendo 78,43% para os cursos
noturnos e 21,56% para os matutinos, com o intuito de manter a confiabilidade dos dados obtidos e
a possíveis diferenças entre os dois turnos. Foram feitas duas perguntas abertas para avaliar quais as
características valorizadas pelos alunos no professor universitário, e posteriormente, estabelecer na
segunda etapa os tipos de entrevistas realizadas com alunos e professores. As principais

características do professor universitário valorizadas pelos alunos foram qualidades pessoais, em
detrimento do conhecimento na disciplina ou de sua didática.
Palavras-chave: reforma universitária de 1968; universidade particular; ensino de massas.

MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, PROLETARIZAÇÃO DOCENTE, CONTROLE
DO PENSAMENTO E BANALIZAÇÃO DO SABER (1970/1980)

Mitsuko Aparecida Makino Antunes

Fala 3: De quatro Cursos de Psicologia existentes no Estado de São Paulo, na década de 1960, nas
instituições:Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Faculdade
São Bento e Faculdade Sedes Sapientiae, estes dois últimos fundidos na Faculdade de Psicologia da
Pontifícia Católica de São Paulo, chega-se a cerca de duas dezenas de cursos na década de 1970.
Esse processo foi decorrente da Reforma Universitária de 1968, imposta pelo governo empresarialmilitar e articulada com o Acordo MEC-USAID. Em nome da expansão do ensino superior,
promoveu-se um inequívoco processo de privatização dessa esfera, tendo como fundamento sua
massivamercantilização. Com raros professores titulados e um grupo majoritário de recémformados; horistas e com baixos salários; restritos apenas ao ensino; ausência de pesquisa e
extensão; em salas de aula que às vezes ultrapassava o número de cem alunos; cumprindo
basicamente o currículo mínimo obrigatório e com alta rotatividade de professores, assistia-se à
precarização da formação de psicólogos, à impossibilidade de trabalho na área para a maioria dos
formandos e a alta lucratividade dessas instituições. O cotidiano desses professores, marcado pelo
controle burocrático e dos conteúdos pautados, em nome de uma suposta cientificidade, pela
proibição de determinadas teorias e autores, considerados não-científicos, mas “políticos”. Qualquer
forma de organização era considerada subversão e aqueles que dela faziam parte poderiam, além da
demissão, ter seu nome inscrito numa lista que fatalmente impediria de ser contratado por outra
instituição. Nessa realidade, em que professores e alunos eram controlados e reprimidos, em que a
formação era precária e que a esperança de atuação profissional era pequena, muito as instituições
lucraram. Entretanto, foi nesse espaço e nesse tempo que a resistência política se fortaleceu. Muitos
professores e alunos desse período se politizaram e se tornaram militantes políticos e militantes da
construção de uma nova Psicologia no Brasil.
Palavras-chave: mercantilização da educação; ensino superior; proletarização docente; controle
ideológico.

O SERVIÇO-ESCOLA E A ATUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS NAS ÁREAS DA SAÚDE E
ESCOLAR

Marcos Vinícius de Araújo

Resumo geral: O Serviço-Escola de Psicologia da UPM oferece aos alunos da graduação a
oportunidade de exercitar a prática profissional através dos estágios realizados interna e
externamente às suas dependências. Oferece à comunidade, através de sua Clínica uma média de
7.105 atendimentos à comunidade da cidade de São Paulo, em psicodiagnóstico e psicoterapia,
efetivados por 576 estagiários de quarto e quinto anos do curso de psicologia, supervisionados por
27 professores. Nos estágios externos são realizadas diferentes atividades individuais e em grupo de
acordo com cada modalidade de estágio. O objetivo desta mesa é apresentar a atuação dos
estagiários do 9º e 10º semestres e as possíveis intervenções nas áreas específicas da Psicologia
Escolar, realizadas no âmbito escolar junto a crianças e professores, e na área da Saúde realizadas
nos diferentes equipamentos de assistência à saúde, com supervisão sistemática que acompanha e
prepara o estagiário para o bom desempenho de suas atribuições. A proposta de funcionamento da
clínica, parte integrante do serviço-escola integra diferentes perspectivas de intervenção clínica,
numa discussão que se volta cada vez mais para a integração de áreas e modalidades de atenção à
saúde da população. Considera-se como um dos grandes enfrentamentos da atualidade, a
implantação de práticas clínicas e pedagógicas voltadas às problemáticas emergentes na
contemporaneidade. Portanto, o método adotado refere-se ao relato do ensino de teorias e técnicas
psicoterapêuticas e de psicodiagnóstico que preparem o futuro psicólogo para atuar em consultórios
privados, mas também em serviços de saúde mental públicos e não governamentais. Conclui-se que
o ensino aos estagiários de psicologia remonta a uma tradição da própria formação, devendo estar
especialmente atento às vicissitudes que caracterizam a formação do psicólogo no século XXI.
Desta maneira, é preciso voltar-se à subjetividade do paciente possibilitando-lhe dar voz ao seu
sofrimento assim como voltar-se à subjetividade dos estagiários, permitindo-lhe expressar suas
inseguranças, por meio de suas supervisões.

SERVIÇO-ESCOLA E O ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR

Susete Figueiredo Bacchereti

Fala 1: Através das experiências dos estágios, tem-se percebido uma demanda cada vez maior das
escolas em trabalhar com crianças que apresentam queixas escolares, sejam estas voltadas aos
comportamentos inadequados, às dificuldades de aprendizagem ou, apenas, por não se enquadrarem
no perfil da escola. Embora a dimensão do trabalho do psicólogo na escola seja institucional,
voltado a propostas de coletivização das práticas, percebe-se que muitos dos problemas encontrados
estão voltados a um grupo de alunos que não se molda a filosofia institucional. O objetivo do
trabalho é apresentar o desenvolvimento dos estágios realizados no âmbito da Psicologia Escolar da
Universidade Presbiteriana Mackenzie o qual tem sua ênfase nos Processos de Prevenção e

promoção de Saúde Coletiva. Método: Inicialmente o estagiário realiza um mapeamento
institucional através de escutas, conversas informais, observações, entre outros recursos, para
compreender a dinâmica institucional, sua filosofia e as relações que se estabelecem neste espaço.
Constata-se um sofrimento muito grande tanto por parte dos alunos que não acompanham o ritmo
das turmas, ficando muitas vezes excluídos do contexto, como por parte do professor, que por não
estar capacitado para trabalhar com a diversidade acaba por não investir nesta clientela. Frente a
esta demanda o estagiário volta seu olhar para estes alunos, geralmente alvos de humilhações de
colegas e professores. Os acompanhamentos quando realizados em sala de aula, espaço no qual é
verificado em que local senta-se esta criança, o que seus cadernos revelam de suas vivências
cotidianas e, através de conversas informais, busca-se compreender o pensamento latente em sua
ação cotidiana, para então criar-se estratégias de ações possíveis neste contexto. Conclui-se que
para o atendimento da queixa escolar é necessário levar em conta as ações gerais, coletivas e
políticas, para a superação do fracasso e sofrimento observado hoje na educação. Assim a
intervenção individual tem potência transformadora na medida em que atuam na produção e
sustentação do coletivo.
Palavras-chave: fracasso escolar; problemas de aprendizagem; exclusão.

SERVIÇO-ESCOLA E O ESTÁGIO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE

Sandra Ribeiro de Almeida Lopes

Fala 2: A disciplina de psicologia da saúde, na grande maioria das instituições de ensino superior
abrange tanto o conhecimento teórico e metodológico, que norteia a atuação do profissional da área,
quanto à oportunidade do aluno vivenciar a prática da psicologia em diferentes equipamentos de
saúde. O objetivo principal deste trabalho é discutir a formação do graduando de psicologia na área,
além de propor alternativas que possam ajustar a formação acadêmica à realidade institucional. Os
elementos constituintes desta reflexão foram extraídos dos relatos das atividades desenvolvidas
pelos alunos- estagiários em órgãos de assistência em saúde, pública ou privada, conveniados à
universidade, no contexto da supervisão acadêmica e através do conteúdo programático das aulas
teóricas. Observa-se que os motivos que levam o aluno a escolher a área, em sua grande maioria,
estão apoiados em uma visão idealizada e até certo ponto romântica quanto às possibilidades de
atuação do profissional. Os alunos iniciam suas atividades tentando transportar o modelo clínico
tradicional para o contexto de saúde. Apresentam dificuldades na priorização das demandas
institucionais como também na manutenção de um diálogo com os demais profissionais. Sentem-se
por vezes frustrados, decepcionados e impotentes diante de seu saber, uma vez que este não dá
conta de solucionar todas suas dúvidas e inquietações. Mostram-se sensibilizados e impotentes com
a realidade de sofrimento, dor e morte que presenciam. Assim sendo, conclui-se que a formação
acadêmica deve priorizar o aprimoramento do raciocínio clínico articulado aos conceitos teóricos e
técnicos da psicologia, estimular o pensamento reflexivo, crítico e criativo sobre a realidade das
instituições de saúde de modo a desenvolver novos e mais eficientes programas de atenção à saúde
da população. Cultivar a sensibilidade para as demandas psíquicas daqueles que procuram ajuda e
acolher os medos e angústias do graduando de modo que a experiência seja um desafio produtivo e
não paralisante.

Palavras-chave: psicologia da saúde; formação; atuação profissional.

O SUCESSO NO CONTEXTO EDUCATIVO: CONTRIBUIÇÕES DA PERSPECTIVA DA
APRENDIZAGEM AUTORREGULADA

Evely Boruchovitch

Resumo geral: Pesquisadores agregaram evidências sólidas acerca dos fatores que promovem ou
inibem a aprendizagem, nos diferentes segmentos da escolarização. Nesse sentido, a aprendizagem
autorregulada é um construto multidimensional que vem ganhando destaque na Psicologia
Educacional na contemporaneidade, uma vez que engloba vários aspectos imprescindíveis à
aprendizagem de qualidade e dá grande ênfase ao papel ativo do aluno, merecendo atenção de
educadores, pesquisadores e das políticas públicas em Educação. Em linhas gerais, a perspectiva da
aprendizagem autorregulada parte do pressuposto de que todo aluno, em princípio, tem o potencial
de tornar-se um estudante bem-sucedido e autorregulado. Reconhece que é possível “ensinar a
aprender” e “aprender a aprender”, embora sejam investimentos educacionais a longo prazo. Vários
modelos de aprendizagem autorregulada foram propostos para explicar como os estudantes se
tornam responsáveis pela sua própria aprendizagem Embora existam algumas divergências entre os
teóricos, eles convergem quanto à relevância das variáveis cognitivas, metacognitivas e afetivomotivacionais nos processos autorregulatórios referentes ao aprender. O presente simpósio tem
como objetivo apresentar fundamentos teóricos e evidências provenientes de pesquisa no que
concerne aos fatores que contribuem para o sucesso no contexto escolar e acadêmico, tendo como
referencial teórico a perspectiva daautorregulação da aprendizagem, tanto do ponto de vista do
aluno quanto do professor. Ênfase será dada a análise das diferentes dimensões da aprendizagem
autorregulada. Mais precisamente, trará evidências acerca de como os componentes cognitivos,
metacognitivos, motivacionais e afetivos interagem na promoção da aprendizagem de qualidade.
Espera-se contribuir para a reflexão e o avanço na compreensão da multiplicidade de fatores que
atuam de forma integrada para a construção do sucesso no ambiente escolar e acadêmico.

Palavras-chave: sucesso escolar; autorregulação da aprendizagem; motivação; afeto.

ALUNOS QUE APRENDEM: QUEM SÃO? O QUE FAZEM? COMO FAZEM?
CONSIDERAÇÕES DA PERSPECTIVA DA AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Evely Boruchovitch

Fala 1: A literatura mostra que estudantes autorregulados são proativos. Utilizam vários processos
autorregulatórios, como o estabelecimento de metas, a auto-observação, a autoavaliação, alinhados
tanto com estratégias relativas à tarefa quanto com as autocrenças motivacionais. Mais
precisamente, esses alunos são bons processadores da informação. São também intrinsecamente
motivados e apropriadamente confiantes. Monitoram seu desempenho, analisam o seu progresso.
Avaliam constantemente se estão entendendo ou não o que leem, se estão se lembrando daquilo que

estudaram e se estão comunicando claramente suas intenções. Acreditam na importância do
investimento de esforço para o alcance do sucesso escolar e acadêmico. Atribuem seus sucessos no
contexto educativo a fatores que estão dentro do seu controle. Usam estratégias e recursos para a
regulação da motivação e das emoções, de forma a assegurar seu engajamento. Consideram que o
autoaperfeiçoamento é possível e desejável. Não desistem diante de obstáculos e fazem do fracasso
um momento de análise e modificação de estratégias de aprendizagem. Essas características são
essenciais à aprendizagem de qualidade, mas nem sempre são encontradas de forma espontânea nos
estudantes. Todavia, evidências sugerem que são passíveis de serem fomentadas durante a
escolarização formal.O poder explanatório do construto motivação para aprender na compreensão
da aprendizagem acadêmica e do engajamento do aluno em comportamento estratégico e
autorregulado, cada vez mais, se confirma.De modo semelhante, destaca-se a importância das
emoções e das interações sociais para a compreensão da aprendizagem autorregulada, pelo seu
poder preditivo do desempenho escolar e acadêmico. Nesse sentido,o objetivo desta apresentação é
examinar, em detalhes, as características favorecedoras da aprendizagem de qualidade à luz da
perspectiva autorregulada e contextualizar o aluno que aprende em termos cognitivos,
metacognitivos, motivacionais, afetivos e sociais. Tem-se em vista contribuir para o fortalecimento
da capacidade de aprender na escolarização formal e para a promoção da aprendizagem
autorregulada, em ambientes naturais de sala de aula.
Palavras-chave: estratégias de aprendizagem; motivação; afetividade.

MOTIVAÇÃO , UM COMPONENTE ESSENCIAL DA APRENDIZAGEM
AUTOREGULADA DO ALUNO

José Aloyseo Bzuneck

Fala 2: A autorregulação nas aprendizagens está intimamente ligada com motivação, embora se
trate de conceitos distintos. Os processos autorreguladores são fatores intrapessoais que contribuem
para a motivação e a aprendizagem, ou seja, para a qualidade das aprendizagens e do desempenho.
Entre autorregulação e motivação há uma influência recíproca. Por um lado, a motivação para
atingir metas de longo prazo exige uma autorregulação em termos de estabelecer metas
intermediárias, adoção de estratégias eficazes e de monitoramento da trajetória. Por outro lado,
autorregulação promove aprendizagem, uma experiência que alimenta autopercepções de
capacidade e, como consequência, a motivação. A característica fundamental da autorregulação da
motivação é a possibilidade de escolhas e de controle. A autorregulação sobre tais aspectos
motivacionais fazem parte da exigência mais ampla de que todo aluno assuma o controle de seus
processos de aprendizagem, em vez de ser simplesmente controlado por pessoas ou eventos. A
literatura contemporânea tem apontado que muitos alunos apresentam deficiências possíveis na
autorregulação que incluem, além da seleção e uso de estratégias de aprendizagem, aspectos
motivacionais. Assim, em relação à motivação, há alunos que falham por evitar tarefas, ou por
interrompê-las por ocasião de dificuldades, ou quando não buscam ajudas quando necessárias. Esses
problemas surgem quando o aluno é carente do conhecimento de como ser autorregulado em
relação à motivação, ou quando ele acredita que suas abordagens já bastam. Em síntese, a regulação
da motivação inclui o estabelecimento de metas nas tarefas, aumentar as crenças de autoeficácia

diante de dificuldades percebidas (por exemplo, mediante diálogo interno), descobrir o valor da
tarefa em termos de importância e utilidade, além de identificar interesse pessoal pelos conteúdos
ou saber tornar interessantes certas tarefas. Também faz parte do controle da motivação o
desenvolvimento de estratégias adaptadoras por sucesso ou fracasso. Alguns autores demonstraram
como os alunos até podem adotar incentivos extrínsecos para dar continuidade a tarefas que lhes
pareçam mais penosas e com a tentação da desistência. Ainda em relação á motivação,
autorregulação incidirá igualmente no controle de emoções negativas como medo, ansiedade e
sentimentos de humilhação por eventual baixo rendimento. Entretanto, não se pode esperar que
todos os alunos, mesmo em cursos superiores, desenvolvam sozinhos a autorregulação da
motivação, mas normalmente dependem de estratégias de ensino que os levem a desenvolver
crenças de autoeficácia e de controle de seus comportamentos, afetos e cognições.
Palavras-chave: processos autoregulatórios; autopercepções de capacidade, metas.

MOTIVAÇÃO, UM COMPONENTE ESSENCIAL DA APRENDIZAGEM
AUTORREGULADA: UM OLHAR PARA O TRABALHO DO PROFESSOR

Sueli Edi Rufini

Fala 3: A motivação é um tema relevante para a compreensão dos fenômenos educacionais. Uma
importante consideração da motivação escolar sob o aspecto qualitativo apoia-se no senso de
autonomia. A Teoria da Autodeterminação propõe que os seres humanos são agentes orientados
para o crescimento e naturalmente inclinados para a integração de seus elementos físicos num senso
unificado de self e capazes de se integrarem numa estrutura social. todo comportamento é
intencional, ou seja, dirigido para algum objetivo. Entretanto, os comportamentos intencionais
podem ser ou autônomos ou controlados externamente. A motivação controlada é preditora de uma
variedade de consequências indesejáveis como, por exemplo, uso de estratégias de enfrentamento
não adaptadoras - procrastinação, evasão, processamento superficial de informações - baixo uso de
estratégias metacognitivas como a concentração e gerenciamento do tempo. Ela é frequente em
ambientes ameaçadores, caóticos, negligentes ou controladores. Pesquisas realizadas em ambientes
de trabalho, com base na Teoria da Autodeterminação têm indicado que a motivação autônoma e os
ambientes de apoio à autonomia levam a resultados positivos de desempenho além de bem-estar
psicológico. Nesse aspecto, para atuarem de modo eficaz no ensino os professores necessitam, além
de outras condições, contar com boa saúde. A saúde física e mental do professor é um tema que tem
despertado o interesse de pesquisadores, destacando-se os estudos relativos ao Burnout, um estado
de esgotamento dos recursos energéticos pessoais, resultando em sensação de cansaço físico,
cognitivo e de exaustão emocional. Pesquisas recentes têm associado a motivação e as crenças de
eficácia de professores com variáveis positivas como entusiasmo, criatividade, bem-estar, entre
outras. Propõem-se apresentar o andamento de uma pesquisa com professores do ensino
fundamental, médio e superior, no qual são investigadas as relações recíprocas entre a qualidade
motivacional, a saber, a motivação autônoma versus motivação controlada para o trabalho; as
crenças de eficácia coletiva e o Burnout. Será empregada uma abordagem centrada no indivíduo
(análise de cluster) para identificar os perfis de professores em relação às crenças de eficácia
coletiva e motivação, agrupados de modo natural, comparando-os com os resultados da avaliação

do Burnout. A confirmação da hipótese de que a motivação de qualidade e as crenças na eficácia
coletiva de professores sejam opostas aos sintomas do Burnout indicará que fortalecê-las deve ser
uma das metas das escolas e das políticas públicas para a melhoria da educação. O conhecimento
científico da área permite uma série de alternativas de intervenção como, por exemplo, promover
um ambiente de autonomia, no qual o professor se sinta valorizado e se perceba como origem das
próprias ações; melhoria das condições de trabalho e de capacitação dos professores para que estes
tenham fortalecidas as suas percepções de competência ou de autoeficácia; criar um clima de
comunidade, no qual cada professor se sinta incluído e valorizado; trabalhar com projetos voltados
a resultados, os quais poderão servir como experiências de sucesso pessoal ou vicária para cada
profissional na escola.

OLHARES PARA FORMAÇÃO DOCENTE: APORTES DA PSICOLOGIA E DA
EDUCAÇÃO

Laurinda Ramalho de Almeida

Resumo geral: O debate sobre formação de educadores vem ganhando terreno na última década,
evidenciando a escola como ambiente complexo, no qual coexistem as diferenças e os modos de os
profissionais se relacionarem com elas. Diante desse contexto, torna-se cada vez mais necessário
buscar alternativas que se mostrem adequadas e satisfatórias para promoção da aprendizagem dos
alunos. Paralelamente, pesquisas têm mostrado o esvaziamento de significados e sentidos de
professores e gestores quanto ao papel da formação inicial e continuada, requisitos essenciais para
uma boa atuação pedagógica. Esta mesa propõe-se a apresentar possibilidades para processos
formativos, priorizando algumas questões: a importância de partir da trajetória do próprio sujeito e
de sua atuação, para identificar necessidades formativas. Nessa perspectiva, serão discutidas duas
propostas: uso de incidentes críticos e tematização da prática. Será discutida, também, alternativas
que podem apoiar o professor no favorecimento da inclusão de crianças e jovens com altas
habilidades no contexto escolar.
Palavras-chave: formação continuada; incidentes críticos; tematização da prática; altas habilidades.

UM OLHAR PARA IMPULSIONAR PROCESSOS FORMATIVOS: INCIDENTES
CRÍTICOS

Laurinda Ramalho de Almeida

Fala 1: É recorrente na literatura sobre formação de educadores que um ensino de qualidade para o
desenvolvimento do aluno tem como pré-requisito a formação inicial e continuada de professores e
gestores. Estudos sobre formação inicial de educadores apontam que esta não tem dado conta de
desenvolver aspectos fundamentais para uma boa atuação na docência e na coordenação
pedagógica. O mesmo sucede com a formação continuada. Via de regra, ocorre uma desvalorização
das contribuições que possam ser trazidas da formação inicial, da formação continuada e das
fundamentações teóricas oferecidas nos cursos. Embora se aceite que não existem estratégias que
valham para todos os contextos, quando se trata de processos formativos, será explorada nesta
comunicação a proposta de incidentes críticos como modalidade para impulsionar tais processos.
Incidentes críticos são acontecimentos-chave que determinam decisões ou rumos nas trajetórias
pessoais ou profissionais, ou seja, situações marcantes atribuídas pelo próprio sujeito a
acontecimentos por ele vivenciados. Trabalhar com incidentes críticos tem-se mostrado uma boa
forma de começar por fatos que dizem respeito ao próprio formando e a eles adicionar reflexões,
teorias, pesquisas para fortalecer sua atuação. Será relatada uma pesquisa com coordenadores
pedagógicos empregando a técnica de incidentes críticos.

Palavras-chave: incidentes críticos; formação de educadores; afetividade.

UM OLHAR PARA ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
TEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA

Jeanny Meiry Sombra Silva

Fala 2: No âmbito da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Resolução SE 75, de 3012-2014 regulamenta as funções do coordenador pedagógico, dentre elas destaca-se como principal
a formação continuada dos professores. Apesar de ter sua função regulamentada, pesquisas apontam
as dificuldades enfrentadas pelo coordenador pedagógico e a necessidade que esses profissionais
têm de subsídios que possam ajudá-los na organização dos momentos de formação coletiva na
escola. Algumas estratégias formativas estão sendo estudadas e identificadas como boas situações
de aprendizagem para os professores, dentre elas, uma que vem ganhando destaque é a tematização
da prática. Essa estratégia consiste em documentar a atuação didática do professor em sala de aula,
para, posteriormente ser analisada pelos demais professores nos momentos de formação continuada
que ocorrem no contexto escolar. A análise reflexiva da atuação docente, acompanhada por estudos
e investigação teórica, pode contribuir para a ressignificação da prática pedagógica do professor.
Este trabalho propõe um olhar para tematização da prática, bem como discutir em que medida essa
estratégia formativa pode apoiar o coordenador pedagógico em sua função educacional.
Palavras-chave: tematização da prática; formação de professores; situação de aprendizagem.

UM OLHAR PARA UMA DEMANDA POUCO ATENDIDA: ALTAS HABILIDADES /
SUPERDOTAÇÃO

Luana de Andre Santana

Fala 3: Iniciativas governamentais e não governamentais em prol da identificação e do apoio a
alunos com Altas Habilidades / Superdotação datam de 1924. Em dezembro de 1996 a LDB (Lei de
Diretrizes e bases da Educação Nacional) passou a mencionar a obrigatoriedade do atendimento a
esta população compreendida como “Educandos com Necessidades Especiais” (estando
contemplados nos programas de inclusão educacional). Ainda assim, em 2015, a carência de apoio
às crianças com Altas Habilidades / Superdotação assume grandes proporções, sendo urgente um
olhar atento a esta demanda. O principal motivo pela frequente negligência no apoio a tal população
é a escassez de treinamento nos olhares dos docentes e dos gestores educacionais que, com
frequência, não identificam seus alunos superdotados e quando o fazem, não sabem como agir em
relação a estas crianças. Apesar da ausência de formação específica, professores atentos,
observadores, acabam identificando alguns de seus alunos como superdotados ou ao menos
suspeitando da existência de superdotação em suas salas de aula. Uma “Pesquisa de Demanda da

Educação Especial” realizada em 2010 com profissionais do magistério atuantes no Estado de São
Paulo, registrou 1.531 pedidos de formação continuada (especialização em educação especial) sobre
as Altas Habilidades / Superdotação de um total de 17.558 respostas. É possível que este número
fosse ainda maior caso os docentes e gestores das escolas tivessem mais informações sobre as
especificidades da população em questão, ampliando seus olhares para as diversas formas de
superdotação registradas na literatura. Este trabalho pretende alertar educadores para a importância
de um olhar atento às necessidades das crianças com Altas Habilidades / Superdotação e convidálos a buscar conhecer as alternativas de inclusão desta população no contexto educacional como:
Enriquecimentos, Compactações Curriculares e Acelerações.
Palavras-chave: altas habilidades/superdotação; inclusão; educação especial.
Fonte de financiamento: CNPq

PARA ALÉM DA SURDEZ HISTÓRICA: EM DEFESA DOS PROCESSOS DE
HUMANIZAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NA RELAÇÃO ENTRE PSICOLOGIA E
EDUCAÇÃO

Tatiana Platzer do Amaral

Resumo geral: O objetivo desta mesa é compreender historicamente a relação entre Psicologia e
Educação, bem como analisar os processos que potencializam a aproximação das áreas e não a
superação do distanciamento histórico. Busca-se mobilizar as contradições de uma relação marcada
pela hierarquização de saberes e práticas. As raízes históricas das relações entre Psicologia e
Educação estão vinculadas à estruturação da sociedade capitalista cuja finalidade maior envolve a
seleção e classificação dos sujeitos com potencial de adaptabilidade da ordem social desigualdade.
Evidencia-se uma longínqua cumplicidade que remota aos primeiros trabalhos científicos que se
baseiam em conhecimentos psicológicos e que tinham como mote a busca para explicação dos
problemas escolares. É bastante conhecido no interior da Psicologia Escolar que as críticas e
denúncias sobre as explicações tradicionais para o fracasso escolar inauguraram um movimento
teórico que buscou romper com as concepções que excluem as questões escolares da análise desse
fenômeno. Destarte, construir modelos teórico-práticos que se alinhem ao compromisso de
construção de uma educação emancipatória ganha força no interior da Psicologia Escolar. Orientase a discussão pelo reconhecimento de que Pedagogia e Psicologia são áreas de conhecimento
distintas e com especificidades e papéis diferenciados, que se instrumentalizam de forma dialética.

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: ANÁLISE DOS PROCESSOS HISTÓRICOS

Tatiana Platzer do Amaral

Fala 1: Parte-se da premissa de que a análise da relação entre Psicologia e Educação envolve um
sentido e caráter histórico, de forma que seja possível reconhecer os processos que engendram
diferentes implicações aos sujeitos envolvidos. Essa relação remonta ao momento histórico de
constituição de uma nova ordem econômica e social, o capitalismo, o que requer clareza de que não
é uma relação neutra e objetiva. Neste contexto, a Psicologia assume a função de selecionar e
orientar os sujeitos ao mundo do trabalho, bem como de explicar a desigualdade social com ênfase
em aspectos particulares dos indivíduos, das famílias ou do meio sociocultural, carregando, assim,
uma forte marca ideológica ao legitimar e justificar a própria sociedade classista. Já a educação
entendida como uma necessidade para a formação de mão-de-obra qualificada e empregável, em
virtude da nova ordem social e econômica, estrutura-se de forma conservadora e contraditória. É
uma educação comprometida com pensamento hegemônico, que ao mesmo tempo, oferece os
instrumentos fundamentais de enfrentamento da própria desigualdade, por meio da apropriação do
conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. A articulação entre Psicologia e
Educação ocorre por meio da hierarquização de saberes de forma que a Psicologia se baseia em
conceitos e instrumentos científicos de medida (testes psicológicos) que oferecem informações, por

meio de classificação e categorização, acerca das condições de adaptabilidade dos indivíduos à
sociedade capitalista. Dados sobre o funcionamento interno do aluno, seja de ordem biológica ou
social, são angariados no intuito de verificação dos impedimentos e limites de processos de
escolarização satisfatórios. No Brasil, a partir dos anos de 1980, com base em uma perspectiva
crítica, inicia-se um conjunto de questionamentos sobre: a serviço de quê e de quem a Psicologia e a
Psicologia Escolar estariam em uma sociedade de classes, além de a qual tipo prática psicológica
estariam vinculadas. O fracasso escolar passa a ser objeto de diferentes estudos tanto para a
Educação como para a Psicologia. Avanços no conhecimento se configuram a partir do
reconhecimento das implicações de práticas psicologizantes de fenômenos da educação, mais
especificamente envolvendo alunos pobres e freqüentadores de escolas públicas. Abala-se a crença
de que a psicologia escolar tem a solução para os problemas da educação, estejam envolvidos com a
aprendizagem ou ajustamento escolar e social. Os sujeitos da Psicologia e da Educação passam a ser
compreendidos atravessados pelo determinismo social e histórico, verificando-se que são práticas
que produzem humilhação, subalternidade e sofrimento a todos os envolvidos. Por fim, defende-se a
Educação como um ato especificamente humano primordial para o processo de humanização,
cabendo à Psicologia Escolar e Educacional o compromisso com uma escola democrática o que
requer um paradigma para além da perspectiva adaptacionista e biologizante.

SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: PROCESSOS QUE
OBJETIVAM O DISTANCIAMENTO

Cárita Portilho de Lima

Fala 2: A partir do resgate da historicidade das relações entre Psicologia e Educação é possível
depreender processos de distanciamento e aproximação entre essas áreas do conhecimento e atuação
profissional. Nesse contexto, buscaremos problematizar processos que se referem aos
distanciamentos que se objetivam no encontro entre esses saberes. Tais distanciamentos serão aqui
analisados como objetivações que justificam a manutenção do movimento de problematização da
ciência psicológica, pois discursos que se pretendem críticos podem ser coaptados pela ideologia
que mantém o status quo. Nesse sentido, ousamos propor a manutenção dos esforços de análise da
Psicologia Escolar junto as teorias e práticas que têm sido desenvolvidas na Educação. Para tal
intento, propomos uma análise crítica de discursos produzidos que: a) leem a postura do professor
como resistente ao trabalho do psicólogo; b) identificam a orientação–quer seja de profissionais da
educação, quer seja de familiares – como uma prática pertinente ao fazer psicológico; c) colocam o
psicólogo como mediador das relações escolares; d) entendem que o (des)preparo do professor é um
determinante dos problemas escolares; e) acreditam que a intervenção do psicólogo pode contribuir
para a desalienação dos professores e f) elegem o discurso da má qualidade da formação docente
como foco central da intervenção nos enfrentamentos do fracasso escolar. Para respaldar o debate
buscaremos recorrer aos conceitos de mediação, alienação, formação profissional, apoiando-nos
nessas mediações teóricas com objetivo de vislumbrar possibilidades de enfrentamento da
problemática apresentada. Além disso, será importante resgatar o princípio de que é a partir da
atividade de formação que os sentidos potencializadores com relação à parceria com a Psicologia
poderão ser construídos pelos professores. Justificamos a pertinência desse debate a partir da
compreensão de que tais discursos são expressões de concepções que perpetuam relações

verticalizadas entre os psicólogos e professores, situando o psicólogo como o profissional que pode
indicar a solução ou o encaminhamento necessário para superação dos problemas de escolarização.
Defendemos que analisar os professores como resistentes ao trabalho do psicólogo desconsidera os
processos que produziram as posturas desses profissionais, individualiza efeitos da própria história
da Psicologia e Educação e culpabiliza o professor por não aderir as propostas oferecidas pela
Psicologia. Assim, entendemos que para a construção de uma Psicologia Escolar que se coloque a
favor da apropriação dos conflitos que se produzem no interior das escolas por todos os envolvidos
é necessário superarmos a ideia de que o psicólogo será um profissional que trará aos professores,
submetidos às amarras ideológicas, possibilidades de superação dessa condição de alienação,
posicionando-se como o filósofo do mito da caverna de Platão que, depois de conseguir ter acesso à
realidade, volta para apresentá-la aos que ainda estão presos aos grilhões da caverna e, portanto,
submetidos às ilusões sobre a realidade, entendendo que só por meio dele os demais sujeitos
poderão ter acesso a verdade. Por fim, julgamos necessário pontuar que não se trata de um processo
de culpabilização dos psicólogos pelas práticas desenvolvidas, pois se assim o fosse estaríamos
coadunando com movimentos e concepções que pretendemos problematizar a partir dessa reflexão.

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE A DIALÉTICA
DISTANCIAMENTO/APROXIMAÇÃO

Célia Regina da Silva Amaral

Fala 3: A presente intervenção tem como objetivo abordar aspectos da relação entre psicologia e
educação e levantar elementos que nos auxiliem a refletir a respeito das possibilidades de superação
de processos que potencializem o distanciamento entre os profissionais dessas duas áreas. Para
tanto, nos cabe compreender pedagogia e psicologia como áreas de conhecimento distintas e com
especificidades e papéis diferenciados, mas que se instrumentalizam mutuamente de forma não
hierarquizada, mas sim dialética, inter-relacionando-se a partir de um ponto de intersecção que é
inerente ao processo de produção de conhecimento/intervenção em ambas as áreas. Desse modo, o
avanço da produção de conhecimento em uma interfere na outra e vice-versa, tendo em vista que
ambas, dentro de suas especificidades, enceram a possibilidade de produzir conhecimentos
científicos voltados para o aprofundamento da compreensão sobre o processo de humanização dos
indivíduos.Partindo dessas premissas, propomos alguns elementos teórico-metodológicos para uma
reflexão sobre as possibilidades de superação de processos que potencializem o distanciamento dos
profissionais da Psicologia em relação aos profissionais da Educação. Um desses elementos éa
análise dos processos e não dos produtos, pressuposto metodológico destacado por Vigotski a partir
das proposições marxianas, que nos recoloca na condição de constante análise das contradições
presentes no processo educativo, entendendo-o como fenômeno inserido na sociedade capitalista e,
com múltiplas determinações que ultrapassam o contexto educacional em si, para que possamos
superar análises simplistas que culpabilizem quaisquer envolvidos no contexto analisado.Outro
elemento a ser destacado é a indissociabilidade teoria/prática no processo de construção do
conhecimento científico, bem como a interdependência dialética entre ambas, buscando romper
com quaisquer juízos de valor que hierarquizem o papel de cada um desses aspectos no processo de
compreensão/intervenção na realidade.Sem a pretensão de esgotar o assunto, nosso intento é de
contribuir para uma análise das contradições presentes nas relações entre psicologia e educação,

tendo em vista a elaboração instrumentos que nos auxiliem a superar coletivamente os processos
que vem produzindo distanciamento entre profissionais dessas áreas, privilegiando o potencial de
contribuição que ambas encerram no que se refere aos processos de humanização dos indivíduos.

PATOLOGIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NO
ENFRENTAMENTO DE ESTIGMAS E NO PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO
SUBJETIVA

Luciana Stoppa dos Santos

Resumo geral: Historicamente a questão da Deficiência é marcada por diferentes compreensões
que determinaram, ao longo do tempo, as práticas sociais relacionadas às pessoas com deficiência e
contribuíram para a formação de um campo de expectativas sobre os indivíduos. Estas pessoas
ocuparam papeis sociais de incapazes e tornaram-se invisíveis - e consequentemente violados em
seus direitos básicos. Tal invisibilidade marcou a perspectiva de serviços ofertados às pessoas com
deficiência durante anos - práticas caracterizadas pelo assistencialismo e pela reabilitação, e muito
pouco investimento em sua inclusão escolar. Contudo, a Convenção Internacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência propõe um avanço na compreensão do fenômeno e aponta novas
perspectivas, na medida em que olha para a questão da deficiência e sua relação com os contextos e
suas possibilidades, potencializando ou impedindo a efetiva participação destes sujeitos na
sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ou seja, amplia a visão para
além de questões individuais e puramente biológicas que caracterizaram as definições,
patologizaram sujeitos e produziram estigmas. Ao fazer uma busca pela literatura, encontra-se
pouquíssima produção que problematize a questão de associar a deficiência à doença, ao défict, à
transtornos. E qual o papel da Ciência Psicológica nessa discussão? Que visão de deficiência tem
sustentado as práticas profissionais dos psicólogos nas políticas públicas, em especial na educação?
Muitas vezes sob o discurso do “cuidado” e da proteção, profissionais de diferentes frentes
(assistência social, saúde e educação) marginalizam e excluem os já historicamente excluídos.
Diante de uma dívida histórica junto a estas pessoas e também frente à várias lacunas na produção
de reflexões científicas e práticas, torna-se de grande relevância ao CRP-SP propor essa discussão.

PATOLOGIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS FUNCIONAIS

Carla Biancha Angelucci

Fala 1: Este trabalho parte de um levantamento da literatura acadêmica sobre diferenças funcionais
na base de dados SciElo, a partir do descritor “deficiência”. Tal levantamento permite-nos
reconhecer a permanência da centralidade das preocupações em torno de estudos de causalidade e
de estratégias de aprendizagem e desenvolvimento diante de populações definidas por aquilo que
não são e/ou não têm. Hegemonicamente, o olhar que define a maneira como lidamos com a
população com diferenças funcionais procura pelas ausências, pelas inferioridades em relação a
uma corporeidade e uma funcionalidade dita normal e desejável. Apresentamos, então, algumas
reflexões sobre o conceito de deficiência, segundo a Convenção internacional dos direitos das
pessoas com deficiência (2008), e o conceito de diferenças funcionais, de acordo com a proposta do
Fórum de vida independente da Espanha (2007). Por fim, discutiremos a organização das políticas

públicas na atualidade, como importante avanço na garantia dos direitos sociais da população, bem
como traremos alguns tensionamentos a respeito do condicionamento do acesso ao direito à
apresentação de um laudo confirmatório de patologia. Tensionamento que busca depreender os
movimentos de progresso e regressão, sempre conjuntamente presentes no movimento geral da
sociedade. Como exemplo exemplar, discutiremos a organização da educação especial, a partir dos
diagnósticos de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e de altas
habilidades/superdotação.
Palavras-chave: deficiência; patologização; preconceito.

DESPATOLOGIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA:O DESAFIO NA PROPOSIÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS

Antônio Carlos Munhoz

Fala 2: O trabalho parte de uma reflexão sobre equívocos históricos que marcaram a compreensão
acerca da questão da Deficiência e que inevitavelmente produziram equívocos ainda maiores no
processo de inserção e participação do deficiente na sociedade. Discute, a partir da definição de
deficiência trazida pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que
reconhece que se trata de um conceito em evolução e ressalta que Deficiência é também resultado
da interação entre pessoas nesta condição e as barreiras atitudinais e do ambiente que impedem a
sua plena e efetiva participação na sociedade, em igualdade de oportunidades com os demais.
Apresenta uma discussão pautada em experiências pessoais como deficiente e como ativista na luta
pelos direitos das pessoas com deficiência, que tem suas vidas marcadas pela invisibilidade e pela
negação dessa condição. Problematiza a inserção das pessoas com deficiência numa sociedade com
inúmeras contradições, em que a pobreza agrava o acesso à serviços e direitos que podem contribuir
com a qualidade de vida, além de apontar a importância de mudanças no contexto social, buscando
e eliminação de barreiras e a efetivação de políticas públicas afirmativas. Finaliza apontando as
ações junto à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de SP,
refletindo sobre a luta para implementar um trabalho que busca modificar a lógica no atendimento
aos vários e distintos direitos e necessidades das pessoas com deficiência.
Palavras-chave: deficiência; políticas públicas; garantia de direitos.

SUBJETIVIDADE E DEFICIÊNCIA: OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES EM
SAÚDE

Ana Rita de Paula

Fala 3: Este trabalho se propõe a ampliar as discussões no campo conceitual do direito à diferença e
do reconhecimento de identidades, relacionados à constituição subjetiva de pessoas com deficiência

e sua interface com as políticas públicas de saúde no Estado de São Paulo. Esta reflexão amplia a
discussão para além da questão dos corpos e dos indivíduos, questões puramente biológicas que
caracterizaram as definições, patologizaram sujeitos e produziram estigmas ao longo da história.
Discute também a produção destes estigmas ligada à questões estéticas, aos paradigmas de saúde e
doença: o mais saudável do ponto de vista simétrico e estético acaba sendo considerado o mais
competente em diferentes esferas da vida. Apresenta reflexões sobre o papel da Ciência Psicológica
na perpetuação da exclusão e consequentemente do sofrimento destes sujeitos ou no enfrentamento
destes paradigmas, atuando na atenção às diferentes necessidades e direitos dos indivíduos. Aponta
a importância de profissionais da saúde, entre eles o psicólogo, ampliarem o olhar nos processos de
promoção de saúde, para além de suas expertises, que tantas vezes servem aos princípios de
classificação, avaliação e disciplinarização dos corpos e dos sujeitos.
Palavras-chave: deficiência; estigmas; promoção de saúde; políticas públicas.

PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DE
CARREIRA

Liliane de Paula Toledo

Resumo geral: O campo da Orientação Profissional, tradicionalmente ligado às escolas, bem como
o da Orientação de Carreira, associado ao âmbito organizacional, tem sofrido alterações no século
XXI e alargado suas possibilidades ante um quadro complexo, heterogêneo e dinâmico do trabalho.
Autores diversos discutem o tema e propõem novas intervenções e ajustes teóricos. Que temáticas
estão presentes na Orientação ligada à formação técnica fora das grandes cidades? A respeito da
orientação realizada nas escolas, que parâmetros podem ser sugeridos a partir de um olhar crítico?
Que tipo de intervenção pode ser praticada no atendimento em carreira de trabalhadores
experientes? Esta mesa tem a intenção de discutir tais questões e apresenta pesquisas finalizadas
recentemente em nível de doutorado.

UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA NO
BRASIL

Maria da Conceição Coropos Uvaldo

Fala 1: Em geral, a Orientação Profissional no Brasil se desenvolve como atividade opcional e/ou
em horários em que nem todos os alunos possam participar. Ocorre à margem das atividades
escolares, reforçando a idéia de que a Orientação Profissional é algo a mais, desligada,
independente do processo ensino-aprendizagem, do desenvolvimento acadêmico e dos próprios
objetivos da escola. Por outro lado, já existem algumas experiências em escolas particulares de São
Paulo em que a Orientação Profissional está integrada, já há muitos anos, no projeto pedagógico,
com excelentes resultados, contudo sem a devida divulgação e por vezes sem um arcabouço teórico
que as sustente e possa validar. Mas, estas seriam exceções, existe ao que parece a tendência de
descrédito da escola na Orientação Profissional, resultante de um aparente desencontro do que a
escola deseja ou necessita e o que é oferecido pelos orientadores, evidenciando a necessidade de se
desenvolverem pesquisas para conhecer e minimizar tais diferenças, propiciar o desenvolvimento da
área, bem como a proposição de políticas públicas. Para o desenvolvimento de novos modelos
alguns parâmetros foram sugeridos por um grupo de trabalho de pesquisadores da área que
merecem destaque: 1- Ampliar o escopo da Orientação Profissional, para compreender não apenas a
escolha profissional, mas também o desenvolvimento das competências–chave requeridas na
carreira, entendida como um processo que se inicia na infância e se estende ao longo da vida. Neste
sentido, torna-se importante pesquisar intervenções diversificadas que possam ir além de grupos de
Orientação Profissional e Feiras de Profissões, atividades mais comuns na realidade brasileira; 2Desenvolvimento de pesquisas regionais buscando levantar as expectativas e representações sociais
dos integrantes das escolas no que diz respeito à Orientação Profissional, visando o delineamento
do cenário nacional, diferenças e similaridades, tendo como objetivo uma maior efetividade das

ações e o embasamento para proposição de políticas públicas; 3- Necessidade de buscar novas
formas de intervenção, bem como de modelos teóricos em consonância com os projetos
pedagógicos das escolas; 4- Pesquisas e intervenções que incluam, sempre que possível, todos os
atores da comunidade escolar: direção, orientadores, professores, funcionários e pais, além de
alunos de diversas séries e níveis de ensino;5- Estudo de propostas desenvolvidas por escolas e/ou
políticas públicas desenvolvidas em outros países, visando colaborar na estruturação de nossos
projetos e facilitar o intercambio de idéias e projetos de pesquisa.

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E PROJETO DE FUTURO DOS ALUNOS DAS
ESCOLAS TÉCNICAS DO VALE DO AÇO-MG

Shyrlleen Christieny Assunção Alves

Fala 2: Um maior número de jovens busca se inserir no mercado de trabalho rapidamente através
da qualificação profissional adquirida pelos cursos técnicos de nível médio, vivenciando, de certa
forma, uma antecipação da escolha profissional que tradicionalmente aconteceria na entrada do
ensino superior. Este estudo aponta a importância do papel social das escolas técnicas na construção
das trajetórias profissionais e projeto de futuro dos jovens. Propomos a necessidade de oferecer uma
intervenção prática de Orientação Profissional de modo assessorar os alunos que estão se
preparando para o ingresso no ensino médio ou técnicos. Assim, este estudo teve como objetivo
investigar o processo de construção da trajetória profissional e projeto de futuro em estudantes de
cursos técnicos de nível médio na região do Vale do Aço-MG. Para tanto, descrevemos o percurso
histórico do desenvolvimento da educação profissional no Brasil, assinalamos a educação técnica
em outros países e, destacamos a perspectiva micro social do Vale do Aço-MG. Analisamos a
relação entre a construção da identidade profissional com os projetos de futuro em estudantes de
cursos técnicos de nível médio. Relacionamos os aspectos psicossociais que permeiam a educação e
trabalho da juventude na atualidade. Desenvolvemos uma pesquisa de campo através da abordagem
qualitativa com caráter exploratório e natureza descritiva. Foram selecionadas três escolas técnicas
de nível médio localizadas em três cidades que compõem a região metropolitana do Vale do Aço MG. Nossa amostra consistiu de 87 estudantes, de ambos os sexos, distribuídos quase
equitativamente entre os diversos cursos técnicos. Realizamos entrevistas semiestruturadas e um
questionário sócio econômico, analisados através da análise de conteúdo proposta por Bardin (xxx).
Os resultados não indicaram diferença quanto ao tipo de escola, e, sim quanto aos períodos
frequentado pelo aluno ou modalidade de oferta dos cursos técnicos. Nossa amostra revelou uma
heterogeneidade na população que busca e valoriza os cursos técnicos. Os alunos mantêm uma
relação positiva com os cursos técnicos de nível médio afirmando que estes contribuem na
construção do projeto de futuro independentemente se irão trabalhar como técnicos ou não. Todos
possuem interesse em realizar o curso superior em algum momento do seu desenvolvimento de
carreira. Identificou-se uma relação positiva e afetiva com seus colegas de sala, professores e
funcionários nas 3 escolas. A valorização da escola enquanto espaço de socialização e
desenvolvimento da identidade pessoal e profissional favorece uma maior identificação com a
formação técnica. Os alunos pesquisados consideram que sua formação lhe dá um diferencial em
relação às escolas técnicas de outras regiões do país, principalmente aqueles que tem uma trajetória
desde o Senai, acrescida do curso técnico de nível médio e estágio no chão de fábrica das indústrias.

Assim, no Vale do Aço-MG a carreira de técnico de nível médio possui uma perspectiva de etapas e
funções do desenvolvimento vocacional que implica a construção de uma trajetória profissional e
projeto de futuro que corresponde à sua realidade social.

PARA ALÉM DA ESCOLA E DA EMPRESA: CONTRIBUIÇÕES PARA O
ATENDIMENTO EM ORIENTAÇÃO DE CARREIRA

Liliane de Paula Toledo

Fala 3: Pesquisas internacionais a respeito da orientação de carreira revelam que se trata de um
campo em fase de construção, principalmente se forem consideradas as propostas de atendimento
para adultos. Observam-se estudos com nomenclaturas, abordagens teóricas, públicos-alvo e
temáticas variadas e que, salvo exceções, não divulgam informações sobre os modelos e
procedimentos de atendimento adotados. Por outro lado, no dia a dia de certas empresas, em
instituições de ensino e no espaço clínico notam-se inquietações das mais diversas por parte de
trabalhadores acerca de sua vivência laboral. Quando se trata de executivos, há consultorias
especializadas em coaching e mentoring disponíveis para atendê-los; enquanto no caso de jovens
estudantes de certas classes sociais do Ensino Médio, vale a tradicional orientação profissional.
Porém, afora esses dois perfis - executivos e estudantes do Ensino Médio -, verifica-se a quase
inexistência de um serviço baseado na Psicologia para atender os trabalhadores que desejam
repensar suas carreiras, trajetórias laborais e escolhas profissionais. Esta investigação teve o intuito
de aperfeiçoar uma proposta de atendimento clínico em orientação de carreira, a partir de diretrizes
elaboradas por pesquisadores e integrantes do Serviço de Orientação Profissional do Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo (SOP-IPUSP). Buscou-se compreender a demanda dos
participantes em relação à orientação de carreira e as variáveis presentes no campo sociolaboral de
suas experiências para poder construir formas de intervenção que pudessem atender a seus desejos.
O método adotado foi a pesquisa de intervenção, na qual foi colocada em prática uma forma de
atender em orientação de carreira para três trabalhadores não-executivos adultos com, no mínimo,
cinco anos de experiência profissional e que procuraram espontaneamente o SOP-IPUSP, visando
testar e consolidar a prática em questão. Elementos do referencial psicanalítico nortearam a análise
e a condução dos trabalhos. Os principais resultados apontaram que a narrativa funciona como guia
da orientação de carreira, a partir da qual se planejam e organizam as intervenções do psicólogo e
todas as atividades. Consolidou-se o desenho de dois momentos da orientação, a “investigação
conjunta” e o “projeto desejante” e que constituem a proposta psicossocial em questão, integrando
as dimensões subjetivas do projeto de vida com as dimensões objetivas de um plano de ação, o que
denota a necessidade de uma proposta intervenção que articule e trabalhe com estas duas dimensões
de forma conjunta para atender as demandas de adultos em orientação de carreira. As diretrizes dos
atendimentos e pesquisas do SOP-IPUSP foram explicitadas e ampliadas e ressaltou-se a supervisão
clínica, os constantes estudos e interlocuções como suas marcas. Foram identificadas nuances
distintas no atendimento a trabalhadores dos setores privado e público de atuação. Ademais,
apresentou-se o panorama internacional das pesquisas sobre carreira.

POLÍTICAS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: LINHAS E ENTRELINHAS

Viviane Prado Buiatti

Resumo geral: Esta mesa-redonda tem como objetivo discutir e debater sobre aspectos relativos às
Políticas Públicas de Educação Especial e Educação Inclusiva, como alicerce para a construção de
uma escola para todos e da igualdade de oportunidades escolares. Refletiremos criticamente sobre
as terminologias e conceitos da educação especial, os escritos e suas diferentes interpretações.
Destacaremos o Atendimento Educacional Especializado (AEE) dentro das políticas públicas para a
inclusão de todos no sistema educacional, apontando os documentos legais, as dimensões políticas,
concepções e práticas dos profissionais. Por fim, exporemos relatos de experiências vivenciadas no
AEE por meio de entrevistas e observações em escolas públicas, discutindo a análise dos dados
destas pesquisas. Estes relatos envolvem a atuação dos profissionais na educação especial, a questão
da formação inicial e continuada destes, contrapondo os referenciais das políticas públicas com o
cotidiano escolar. Assim, acreditamos que esta mesa proporcionará um debate que se insere na
temática do Congresso, um momento importante para elucidar as políticas de inclusão e suas
características, ressaltando a responsabilidade social de todos os profissionais, educadores e
psicólogos para a efetivação do direito de todas as pessoas ao processo de escolarização.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO: DISCURSO E COTIDIANO

Viviane Prado Buiatti

Fala 1: Nesta apresentação, discutiremos sobre alguns documentos legais que permeiam a educação
inclusiva, as terminologias utilizadas e o significado das expressões, objetivando o questionamento
da interpretação desta legislação no cotidiano da escola, na atuação dos profissionais. Destacaremos
o Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o
Atendimento Educacional Especializado(AEE), trazendo suas especificidades, refletindo sobre suas
nuances, linhas e entrelinhas dos termos utilizados, ressaltando o atendimento da população da
educação especial no sistema regular de ensino. Assim, provocaremos um debate sobre a maneira
como os documentos preconizam, nomeiam, demarcam o AEE e como estes escritos se entrelaçam
com os conceitos formalizados em nossa sociedade e com a prática docente. Apresentaremos o
público-alvo da educação especial, seus objetivos e características, contrapondo ao cotidiano da
escola, por meio de um relato de pesquisa realizada em duas instituições escolares de ensino
público. Neste sentido, iremos iniciar a discussão com os escritos legais referentes à educação
inclusiva e, após, o debate da concretização destas políticas na prática docente. Concluímos que
inúmeras mudanças precisam acontecer para a consolidação das práticas inclusivas na escola, como
a interpretação das políticas públicas, a formação dos profissionais, as atitudes destes frente às
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação e altas habilidades.
Estas transformações carecem uma nova perspectiva, pois estas políticas necessitam de
questionamento para que seja desviada a concepção de uma simples inserção de todos na escola
para a efetivação da acessibilidade ao sistema de ensino e escolarização.

SUTILEZAS NO AGIR PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DO AEE: A REALIDADE
VIVENCIADA EM UMA ESCOLA PÚBLICA

Arlete Aparecida Bertoldo Miranda

Fala 2: O objetivo desta apresentação será discutir as sutilezas no agir pedagógico de professores
do Atendimento Educacional Especializado de uma Escola Pública. Analisaremos como essas
profissionais vem realizando o seu trabalho para atender as especificidades de seu alunos, público
alvo da Educação Especial. Para atender esse objetivo analisaremos a prática pedagógica das
professoras do AEE frente as diversas condições em que esse atendimento é realizado no cotidiano
da escola. Sabemos que o decreto do AEE enfatiza o caráter complementar ou suplementar do
ensino nas salas de aula comum. Discutiremos se isso está realmente acontecendo ou o AEE é
simplesmente uma aula de reforço. Destacaremos a cisão que existe entre o AEE e a sala comum.
Alunos do AEE são, muitas vezes, considerados pela escola como os alunos da “inclusão” e que o
professor do AEE deve “dar conta”, Analisaremos também a falta de interlocução dos professores
do AEE com os professores da sala comum. Assim, a responsabilidade pelo atendimento e pela
escolarização do público alvo da Educação Especial permanece exclusivamente a cargo da equipe
do AEE. O trabalho do AEE precisa sair da clausura da sala de recursos, ampliando a sua atuação
para os diversos ambientes de aprendizagem na escola. Concluiremos debatendo a prática
pedagógica de uma professora do AEE com alunos que apresentam deficiências, TGD e
superdotação/altas habilidades.

DIREITO À EDUCAÇÃO, DIREITO AO DIAGNÓSTICO: SOBRE AS CILADAS DE
PERMANECERMOS VINCULANDO A EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS DIAGNÓSTICOS
EM SAÚDE

Carla Biancha Angelucci

Fala 3: A apresentação buscará apresentar os princípios que norteiam a Política de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, vigente no país desde 2008. Buscaremos situar esta
política no contexto da educação para todos, relacionando-o ao cumprimento do direito à educação
para todos(as). Nesse sentido, a análise se debruçará no interjogo de produção de avanços e novos
obstáculos à garantia de educação com qualidade social a pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Discutiremos, em seguida, o atual
movimento de inserção de novos setores da sociedade (pessoas com diagnósticos de transtornos de
aprendizagem, de comportamento, etc.) na Política de Educação Especial com a intenção de garantir
condições adequadas de escolarização. Entendemos que se trata de um efeito da política de
educação especial que, na medida em que organiza sua oferta de apoios a partir de diagnósticos
realizados no campo da saúde e não se faz acompanhar por transformações substantivas na
educação em geral, acaba por gerar um certo aprendizado social de que a atenção às necessidades

específicas dos sujeitos só será efetivada na educação especial e mediante constatação de um quadro
de patologia. Um efeito imprevisto da Política de Educação Especial, e que merece intervenção,
portanto, tem sido a patologização das diferenças como via de acesso a serviços, docentes e
processos de atenção às necessidades específicas. Enfim, temos observado um movimento de
associações de profissionais da saúde e da educação, assim como associações de familiares que
reivindicam o "direito ao diagnóstico" posto que este supostamente justificaria a necessidade de
utilização, por parte de estudantes, dos apoios necessários à escolarização com qualidade.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA AMÉRICA LATINA: DISCURSO OFICIAL E
FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Jaqueline Kalmus

Resumo geral: O presente simpósio pretende estabelecer um debate sobre políticas educacionais
latino-americanas, abordando seus interesses políticos e econômicos e suas repercussões para os
sujeitos concretos que vivem a realidade educacional de diferentes países da região. Nesse sentido,
as exposições procuram ir além do discurso oficial, analisando as formas de implementação e de
apropriação dessas políticas, bem como indagando as reais potencialidades e os limites correntes
educativas que propõem uma educação emancipatória. Para tanto, serão abordados: a) a proposta
educativa do bolivarianismo, apontando as contradições existentes entre uma corrente que se
pretende descolonizadora mas que não rompe com a visão liberal que pressupõe ser a educação a
responsável pelas transformações sociais; b) o papel da Psicologia e da Pedagogia na configuração
da educação cubana pós-revolução e sua relação com os objetivos revolucionários; c) o caráter
privatizante reformas educacionais mexicanas das últimas décadas e suas repercussões para o
trabalho docente. Ainda, ao abordar projetos de educação tão distintos como o do bolivarianismo, o
cubano e o mexicano, o simpósio pretende indagar as homogeneidades e heterogeneidades da
região.
Palavras-chave: América Latina; políticas educacionais; políticas públicas.

REFORMAS EDUCACIONAIS NO MÉXICO: DESQUALIFICAÇÃO DOCENTE E
FORMAS DE RESISTÊNCIA

Jaqueline Kalmus

Fala 1: A partir dos anos 1990, a América Latina foi palco de inúmeras reformas educacionais,
fruto de recomendações de organismos internacionais, ditadas pelo modelo econômico neoliberal.
Essas reformas se materializaram, basicamente, na constituição de sistemas de avaliação, na ênfase
na formação continuada de professores e na disseminação de tecnologias de comunicação e
informação. Ainda que sob uma mesma lógica, a apropriação dessas recomendações não é a mesma
em cada país; elas traduzem a cultura e as histórias locais, bem como as tensões, disputas e
interesses em jogo para sua implementação. O presente trabalho detém-se nas formas de
implementação das reformas no México, enfatizando suas repercussões para o trabalho docente.
Entre suas consequências mais notáveis está o incremento dos processos de privatização da
educação, o aumento da sobrecarga de trabalho docente e a responsabilização individual do
professor pelas mazelas educativas no país, caracterizando a ruptura com um passado cuja
representação simbólica se faz presente desde a constituição do sistema nacional de ensino
mexicano: a ideia da escola como instituição fundamental para a consolidação da unidade nacional
e do professor como sujeito responsável por esse processo. Tal responsabilização se traduz em três

formas de desqualificação docente: a desqualificação do saber, ancorada no argumento da
incompetência; a desqualificação enquanto trabalhador, materializada nos baixos salários e na
progressiva precarização das condições de trabalho; a desqualificação moral, presente na
disseminação de uma visão extremamente negativa do professor. Ainda assim, muitas vezes os
professores encontram estratégias de resistência e inventam formas de apropriação não previstas
pelas políticas, construindo novas significações para o trabalho docente.
Palavras-chave: políticas educacionais; América Latina; México; trabalho docente.
Apoio: Fapesp

PSICOLOGIA E PEDAGOGIA ARTICULADAS PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO
EM CUBA

Alayde Maria Pinto Digiovanni

Fala 2: Cuba reconhecidamente possui a melhor educação básica da América Latina e Caribe,
equiparando-se aos países desenvolvidos. A despeito de uma economia pequena tratou de investir
na formação humana dando acesso aos processos educacionais em todos os níveis e modalidades.
Um dos principais fundamentos da revolução cubana, de que o conhecimento é um bem coletivo e é
necessário que todos tenham acesso ao conhecimento produzido historicamente para se concretizar
uma sociedade socialista e possibilitar o surgimento do novo homem, tornou-se uma necessidade
que permitiria a consolidação da revolução de 1959. Com uma economia planificada e decisões
tomadas coletivamente acerca dos caminhos que a educação deveria trilhar construíram um sistema
de ensino que colocou Cuba como um país de vanguarda na questão educacional. Apresentaremos
aqui estudos da primeira década pós-revolução focando na articulação entre a psicologia e a
pedagogia em Cuba, a partir de ações ministeriais e os encaminhamentos dados pelas áreas com
vistas a alcançar os objetivos propostos na revolução. Fundamentamos essa pesquisa no
materialismo histórico dialético e trabalhamos com as fontes produzidas pelo Ministério de
Educação e os departamentos de pedagogia e psicologia que possibilitam vislumbrar o processo
vivido na concretização dos objetivos da revolução no campo da educação. Por fim, consideramos
que tal articulação contribuiu significativamente para o avanço educacional em Cuba já nos
primeiros anos pós-revolução.
Palavras-chave: psicologia; pedagogia; políticas públicas.
Apoio: CAPES

BOLIVARIANISMO: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA A EDUCAÇÃO LATINOAMERICANA?

Gisele Cardoso Costa

Fala 3: A secundarização da educação escolar como direito social é parte das históricas vicissitudes
da América Latina, marcada, sobretudo pela miséria extrema entre as camadas populares. A secular
condição de precarização e imposição etnocêntrica da educação escolar na maioria dos países
latino-americanos coexistem de maneira contraditória com o discurso oficial, no qual a educação
aparece como resolução para os males sociais e para o desenvolvimento nacional. Nossa hipótese é
que a essência da dicotomia entre a ação discursiva da classe dominante sobre o papel social da
educação e a condição concreta da escola tem como gênese as idiossincrasias do capitalismo na
América Latina. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar e problematizar as
novas correntes políticas latino-americanas, com destaque para o (neo) bolivarianismo, que
aparentemente se propõe a romper com as perspectivas desse modo de produção, bem como destruir
a cisão entre o discurso oficial e o desenvolvimento de forças produtivas por meio de uma educação
descolonizadora.
Palavras-chave: América Latina; educação; capitalismo; descolonização.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA AMÉRICA LATINA: DESAFIOS E IMPASSES
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Marilene Proença Rebello de Souza

Resumo geral: Este simpósio se insere na discussão de políticas públicas para educação na
América Latina, com destaque para a formação de professores. O processo de redemocratização do
estado brasileiro levou ao enfrentamento de dificuldades históricas da educação no que tange ao
acesso e à permanência de crianças e adolescentes na escola com qualidade. Se por um lado, há um
conjunto de ações na direção da constituição de políticas de educação buscando melhoria da
qualidade dos processos pedagógicos, por outro vemos ainda que a permanência de alunos nas
instituições escolares não é garantia de acesso ao ensino e à aprendizagem. Nesse sentido,
perguntamos: em que aspectos os conhecimentos da Psicologia Educacional poderiam contribuir
para a compreensão de entraves que encontramos nas políticas de educação, na formação docente e
nos processos educacionais? A análise da situação nos remete a um quadro que não é somente
brasileiro; outros países da América Latina compartilham dificuldades semelhantes, o que nos
impele ao aprofundamento do conhecimento da realidade, da diversidade de países latinoamericanos, dos sucessos e fracassos no desdobramento de políticas públicas no campo da
educação.Os debates visam, dentre outros aspectos, apresentar questões referentes à complexa
relação entre diversas instâncias sociais que constituem políticas públicas para a melhoria das
condições de ensino e de aprendizagem em países latino-americanos sob a influência de políticas
neoliberais. Nesta sessão, teremos a apresentação de três trabalhos que problematizam as avaliações
padronizadas, o discurso sobre a qualidade da educação e a política de formação docente em
serviço, com destaque para dois países: Brasil e México.

DESFASAMIENTOS EN LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA LA FORMACIÓN DE
MAESTROS, LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA EVALUACIÓN EDUCATIVA: UNA
REVISIÓN NECESARIA

Ruth Mercado Maldonado

Fala 1: En este trabajo argumento que en la definición de políticas públicas para la educación deben
considerarse algunos componentes cuya constante omisión obstaculiza el logro de mejores procesos
formativos para los estudiantes de los sistemas educativos nacionales. Tendrían que considerarse
por ejemplo, las maneras en que los propios sistemas introducen perspectivas teóricas
contradictorias en los contenidos curriculares tanto para la formación de docentes como para la
educación básica (incluyendo las metodologías y los materiales educativos). Esta situación
entorpece los procesos educativos escolares y las posibilidades de los docentes para desarrollar

prácticas mejor informadas en beneficio de los estudiantes y de la educación en general. Por otro
lado, al pretender identificar las causas de las fallas educativas por parte de algunos sectores
académicos o de los propios responsables de las políticas se olvida también revisar los supuestos
teóricos de las propuestas curriculares que se emiten para la formación de profesores y la educación
básica. De hacerlo, se encontraría que los currícula mencionados esán fundados en contradictorias
perspectivas teóricas producto de sucesivas y traslapadas reformas originadas en constantes
reacomodos políticos cupulares, más que en el Conocimiento y el debate académico. Analizo este
problema centrándome en las perspectivas sobre el aprendizaje y la enseñanza presentes
nacionalmente en los planes de estudio para la formación inicial de profesores y para la educación
básica (preescolar y primaria), así como en los instrumentos utilizados para evaluar el rendimiento
escolar, como los exámenes u otros medios de evaluación.

AVALIAÇÃO PADRONIZADA E MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO:
UMA REFLEXÃO A PARTIR DA ESCOLA BRASILEIRA

Katia Cristina Silva Forli Bautheney

Fala 2: Qualidade: palavra oriunda do latim qualitas, empregada para indicar propriedade, natureza,
estado, condição, cuja expressão interrogativa (qualis) permite a indagação: qual? De que tipo? De
que maneira? Nesta apresentação partimos do princípio de que a compreensão dos elementos que
qualificam um projeto educacional não é tarefa fácil. De qual projeto falamos? A que tipo de
qualidade em educação nos referimos? De que maneira definir qualidade em Educação? Este
trabalho analisa incongruências do discurso sobre qualidade da educação no Brasil a partir de dois
instrumentos de aferição: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes. Apesar do destaque para a necessidade de melhoria dos
processos de escolarização, com avanço de discussões e sua constante Inserção na agenda das
políticas públicas em diversas esferas, o próprio sistema cria ciladas que podem comprometer a sua
viabilização. Quando se simplifica a questão, por uma ênfase discursiva na mensuração do
desempenho de alunos, corre-se o risco de responsabilizá-los (bem como a seus professores e a suas
escolas), obliterando o dever do Estado em garantir uma educação de qualidade. Tal movimento é
reforçado por uma leitura psicologizante do desenvolvimento e apresenta-se como um mecanismo
de segregação e exclusão pedagógica.

FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO NO BRASIL E NO
MÉXICO

Jaqueline Kalmus

Fala 3: A partir dos anos 1990, a América Latina foi palco de inúmeras reformas educacionais,
fruto de recomendações de organismos internacionais, ditadas pelo modelo econômico neoliberal.
Essas reformas se materializaram, basicamente, na constituição de sistemas de avaliação, na ênfase
na formação continuada de professores e na disseminação de tecnologias de comunicação e
informação. O presente artigo tem como recorte a questão da formação continuada de professores,
visando identificar, caracterizar e comparar políticas em curso no Brasil e no México, bem como
analisar estratégias de sua implantação, com especial atenção para as formas de apropriação das
referidas recomendações em cada um dos países. Nesse exercício comparativo, partimos da
concepção que, embora sob uma mesma lógica, os projetos formativos expressam distintas
conjunturas políticas e culturais, bem como tensões, disputas e interesses em jogo para sua
implementação. Nesse sentido, é verdade que elas atendem antigas reivindicações ao colocarem o
professor como centro de suas preocupações. No entanto, em linhas gerais, isso não implica em que
o professor seja considerado como sujeito político da ação da formação e do fazer docente; ao
contrário, parte-se do princípio que ao docente lhe falta elementos para educar, que devem ser
supridos em cursos de formação continuada. Esses, ao centrarem-se na certificação (Brasil), ou na
obtenção de pontuação para progressão na carreira, (México), podem resultar em mais um elemento
de sobrecarga de trabalho. Além disso, contraditoriamente a sua intenção “qualificadora”, podem
reforçar os processos de desqualificação do saber e do trabalho, bem como de desqualificação moral
do professor. Ainda assim, muitas vezes esses inventam formas de apropriação desses cursos não
previstas pelas políticas, construindo novas significações para o trabalho docente.
Apoio: Fapesp
Palavras-chave: formação de professores em serviço; América Latina; políticas educacionais;
trabalho docente.

POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA

Silvia Maria Cintra da Silva

Resumo geral: O propósito dessa mesa é problematizar os campos e as identidades que assume a
Psicologia na contemporaneidade, a partir da perspectiva das políticas públicas e de seu
compromisso com a construção de uma sociedade que se oriente pelos e para os Direitos Humanos,
da compreensão da Educação como política que deve constituir-se um dos eixos orientadores da
formação e da problematização de questões contemporâneas que demandam o posicionamento
crítico e o trabalho da/o psicóloga/o.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA PARA O CAMPO EDUCACIONAL

Silvia Maria Cintra da Silva

Fala 1: Pretendemos apresentar, nesta mesa, relatos de duas pesquisas interinstitucionais realizadas
na área de Psicologia Escolar voltadas para a formação e a atuação do psicólogo na Educação. Um
dos estudos buscou analisar concepções e práticas desenvolvidas por psicólogos da rede pública de
Educação em relação às queixas oriundas do sistema educacional, a fim de compreender em que
medida os profissionais apresentavam elementos inovadores e pertinentes às recentes discussões na
área de Psicologia Escolar e Educacional. As conclusões da pesquisa, dentre outras, apontaram
principalmente para as limitações na formação do psicólogo que atua em contextos educacionais.
Outra investigação teve como objetivo analisar a formação do psicólogo escolar a partir das
Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação em Psicologia de 2004, procurando aprofundar
estudos e reflexões sobre a atual situação do psicólogo escolar, os limites e avanços nessa área, bem
como as possibilidades de melhorar a qualidade de atuação nesta seara. A complexidade das novas
Diretrizes revela a necessidade de mudanças nas concepções no que se refere à estrutura do curso,
ao perfil profissional dos egressos e aos modos de estabelecer relações significativas entre teoria e
prática no contexto curricular e da ação pedagógica. Constatamos que as ênfases em processos
educativos têm adotado uma direção esperançosa no sentido de preparar os futuros psicólogos para
o trabalho no campo educativo e para desenvolver práticas que contribuam para a construção de
processos educacionais mais emancipatórios; entretanto, no estado de Minas Gerais verificamos que
um número incipiente de cursos de Psicologia oferece, na formação profissionalizante, ênfases
relacionadas aos processos educativos. Entendemos que tal situação ressalta a importância de que o
psicólogo possa ser reconhecido como um profissional que pode colaborar de forma efetiva com a
Educação.
Palavras-chave: psicologia escolar; formação do psicólogo; atuação do psicólogo.

A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA DIANTE DAS DEMANDAS CONTEMPORÂNEAS

Ângela Fátima Soligo

Fala 2: A formação em Psicologia tem sido historicamente orientada pelo eixo das teorias
psicológicas clássicas, em uma perspectiva muitas vezes reprodutivista e apartada das grandes
questões que envolvem a sociedade e sua gente. Nos últimos 30 anos, no entanto, a Psicologia foi
produzindo reflexões e questionamentos sobre seu lugar e papel na sociedade brasileira,
problematizando sua posição e aportes teóricos. Temas de interesse nacional e regional, novos
campos de atuação, teorias emergentes vão construindo novas configurações para a Psicologia. A
Psicologia contemporânea assume uma visão de pessoa humana constituída nas relações com o
outro, com a cultura, com a sociedade, com seu tempo. O sujeito, portanto, passa a ser
compreendido não a partir de seu espaço interno ou dos espaços externos, mas como sujeito da/na
relação. A partir dessa compreensão, torna-se imperioso que a Psicologia volte-se para as questões
que, contemporaneamente, apresentam-se como dilemas e como pontos de tensionamento social,
que produzem sofrimento psíquico e social. A perda da infância na pós-modernidade e os processos
de medicalização na educação e na sociedade, a redução da maioridade penal e as visões
estereotipadas de juventude marcadas pela desigualdade, as fobias sociais – racismo, homo-lesbotrasnfobia, machismo, entre outras, os processos de exclusão escolar e do mundo do trabalho, são
algumas das questões que compõem o campo relacional e institucional em que as psicólogas/os e os
futuras/os psicólogas/os deverão construir suas identidades profissionais e suas perspectivas de
atuação.
Palavras-chave: psicologia; formação do Psicólogo; contemporaneidade.

PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

Alayde Digiovanni

Fala 3: Apresentaremos nessa mesa uma discussão sobre o lugar da Psicologia nas políticas
públicas dede o período da redemocratização da sociedade brasileira após a ditadura militar.
Durante muitos anos a Psicologia foi considerada uma ciência neutra que servia ao bem estar
comum e situava-se distante do desenvolvimento das políticas públicas. A partir da década de 1980
houve uma ressignificação do lugar da psicologia nas questões nacionais, entre elas o lugar na
produção de políticas. Um grupo de psicólogas e psicólogas, conscientes desse papel, reivindicou
para a Psicologia esse lugar. Desenvolveu-se uma perspectiva de intervenção de uma Psicologia
com um compromisso social. O Brasil viveu nas últimas duas décadas do século XX o processo de
redemocratização em meio a uma política econômica neoliberal assumida pelos governos chamados
democráticos, eleitos pelo voto popular. Nesse cenário, contraditório e repleto de enfrentamentos
que buscavam definir o projeto de sociedade que deveria ser implementado no Brasil, esse
movimento da psicologia contribuiu em alguma medida para a construção de um campo
democrático que culminou na eleição em 2002 de um governo preocupado com os graves
problemas sociais resultantes de índices de desigualdade cada vez maiores. Assim, a Psicologia

fundamentada na concepção de que mulheres e homens produzem a existência humana, a história e
a cultura, a partir das relações sociais, que são influenciadas ao mesmo tempo em que influenciam
essa produção, entra, definitivamente, no espaço da produção de políticas, abandonando a suposta
neutralidade, trazendo à tona a importância da política para a produção da subjetividade. Por fim,
concluímos que, embora não seja um pensamento hegemônico, esse deslocamento na compreensão
do papel e da função da psicologia foi fundamental para que se contribuísse com a produção de
políticas, trazendo inclusive novos desafios e novos campos de atuação como, por exemplo, na área
da assistência social, e da educação com novas formas de intervenção e de compreensão das
contribuições que a Psicologia tem a dar nesses campos de atuação.
Palavras-chave: psicologia; políticas públicas; formação.

POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DO FRACASSO
ESCOLAR

Marilene Proença Rebello de Souza

Resumo geral: O simpósio ora apresentado é decorrente de investigação conjunta realizada por
docentes pesquisadores de três Programas de Pós-Graduação em Psicologia das Universidades USP,
UEM e UNIR, cuja pesquisa denomina-se “Desenvolvimento Humano, escolarização da criança e
do adolescente e processos institucionais: contribuições da Psicologia”. O recorte estabelecido
refere-se às discussões até o momento realizadas a partir de levantamento das principais políticas
públicas de educação estabelecidas em três estados São Paulo, Paraná e Rondônia, voltadas ao
enfrentamento das dificuldades de escolarização. Toma como marco cronológico o ano de
promulgação da Constituição Brasileira de 1988, fruto do processo de democratização do Estado
brasileiro, após vinte e cinco anos de Regime de Exceção. Este trabalho se insere no campo de
estudos sobre o fracasso escolar, entendendo que as políticas públicas são importantes instrumentos
utilizados pelo estado brasileiro, em seus âmbitos Federal, Estadual e Municipal na intervenção dos
processos de escolarização do país.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA
ENFRENTAMENTO DO FRACASSO ESCOLAR?

Marilene Proença Rebello de Souza

Fala 1: Este trabalho tem por objetivo apresentar e analisar as principais políticas públicas do
estado de São Paulo identificadas no presente estudo, cujo cerne está em melhorar a qualidade da
escola pública paulista, buscando superar altos índices de reprovação e de abandono da escola,
historicamente presentes nas avaliações do sistema educacional. Apresentaremos nesta ocasião
levantamento documental das políticas constituídas a partir da Constituição de 1988, considerando
como fontes :a) documentos legislativos (portarias, leis, pareceres, resoluções e etc.) sobre as
Políticas Públicas Estaduais e Municipais em Educação disponíveis em sites oficiais do governo; b)
artigos científicos, teses e dissertações que trouxeram como temática o estudo de políticas públicas
educacionais que se dedicam ao referido enfrentamento e estão circunscritas nas esferas tanto do
Estado quanto do município de São Paulo. Iniciamos os estudos buscando compreender a
terminologia jurídica para compreensão destes documentos, aprofundando as questões referentes ao
texto da política. Também pudemos ter acesso a documentos da Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo e da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo para pesquisa sobre legislações,
programas e projetos para o enfrentamento do fracasso escolar no Ensino Fundamental, bem como
as principais bases de dados científicos e das universidades do estado de São Paulo (USP, UNESP,
UNICAMP). Essas atividades de pesquisa se complementaram com entrevista com pesquisadores
sobre o tema e leituras de autores que discutem as questões dessas políticas no Brasil. Em função da

quantidade de políticas vigentes, construímos uma “Linha do Tempo das Políticas Públicas em
Educação”.
Palavras-chave: políticas educacionais; educação básica; psicologia escolar.

POLÍTICAS PÚBLICAS E DIFICULDADES ESCOLARES: RESULTADOS
PRELIMINARES DE UMA PESQUISA EM RONDÔNIA

Marli Lucia Tonatto Zibetti

Fala 2: O trabalho traz para o debate resultados de pesquisa desenvolvida em Porto Velho - RO em
que se buscou analisar as políticas públicas de enfrentamento ao fracasso escolar implantadas após a
Constituição de 1988. Os dados foram produzidos por meio de análise de documentos, entrevistas
com gestores e professores, além de levantamento de trabalhos de investigação que se dedicaram ao
estudo do tema no estado de Rondônia. Os resultados indicam que, embora a divisão de
responsabilidades entre os entes federados tenha descentralizado a gestão da educação, a liberação
de recursos por meio de convênios entre governo federal e governos supranacionais tem levado à
centralização das propostas pedagógicas que se multiplicam em forma de programas pensados em
nível federal e executados nas unidades escolares. A principal característica desses programas tem
sido o enfrentamento da não-aprendizagem de forma fragmentada voltada para segmentos
específicos da comunidade escolar: alunos em processo de alfabetização, alunos em defasagem
idade série, alunos com deficiência ou os respectivos professores de cada um desses grupos. Assim,
por meio da fragmentação de ações desencadeadas em forma de programas que desconsideram as
condições objetivas em que vivem as populações atendidas e em que funcionam as escolas públicas
a que se destinam, as políticas em curso têm contribuído para enfraquecer e desmobilizar os
coletivos escolares impedindo que se discuta a escola enquanto instituição e os determinantes
materiais dos processos de escolarização.
Palavras-chave: políticas educacionais; escolarização; psicologia escolar.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO FRACASSO
ESCOLAR NO ESTADO DO PARANÁ: POR UM DEBATE EDUCATIVO

Sonia Mari Shima Barroco

Fala 3: Objetiva-se expor resultados parciais de pesquisa sobre as políticas públicas de educação
para o enfrentamento ao fracasso escolar no Estado do Paraná e no município de Maringá, a partir
de 1988. Levantamentos decorrentes de buscas em sites governamentais, de entrevistas com
coordenadores/responsáveis por setores das redes estadual e municipal de educação, análise de
documentos e estudos teóricos, permitem acompanhar proposições de governos estaduais e
municipais até o momento atual. Identifica-se a descontinuidade dessas políticas nos planos

municipal e federal, conforme alternâncias político-partidárias nas gestões públicas. No Paraná, isso
é notório, com momentos de maior ou de menor adesão às políticas de âmbito federal, e em
Maringá, o mesmo ocorre em relação às do estado. O Paraná é o quinto estado brasileiro em
Produto Interno Bruto, mas pela concentração do mesmo em torno de 10% da população mais rica,
indaga-se sobre a centralidade que a educação básica pública possa ocupar em sua agenda. Isso
impacta na qualidade da educação ofertada, no modo como o fracasso escolar é entendido e
enfrentado. Discute-se, pois, a importância que as teorias pedagógicas e psicológicas têm para
subsidiarem a compreensão da produção e do enfrentamento às dificuldades de escolarização.
Entende-se que o acesso às informações sobre a destinação das verbas, seu volume e sua gestão,
permite desvendar as incongruências entre o discurso oficial que propugna a finalidade de resolver
tal problema educacional-social e as práticas desenvolvidas. Permite, também, compreender as
origens inorgânicas do fracasso escolar, daí ser essa uma ação educativa fundamental da Psicologia.

Palavras-chave: políticas públicas da educação; fracasso escolar; psicologia escolar.

POR UMA HISTORIOGRAFIA DA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL EM
SÃO PAULO

Eduardo Freitas Prates

Resumo geral: Este trabalho tem como objetivo contribuir para a historiografia da psicologia
educacional e escolar em São Paulo a partir da exposição de três capítulos significativos ocorridos
entre as décadas de 1970/1980. Fundamenta-se na abordagem social da historiografia da psicologia,
na compreensão da trama das relações sociais e políticas, na qual a psicologia se inseriu e foi
produzida. A atividade será introduzida com a exposição dos Encontros de Psicólogos da área de
Educação, um conjunto de eventos organizados por entidades da categoria de São Paulo no início
dos anos 80 que sintetiza a discussão e organiza as experiências em curso, iniciando um debate
crítico que instala as bases para a constituição de uma psicologia voltada à educação. Em um
segundo momento, serão apresentadas duas experiências significativas que dão o tom de
pioneirismo à área do modo como conhecemos hoje, por pessoas que protagonizaram essas
experiências, a partir do Serviço de Psicologia Escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo (19751989) e do Projeto de Alfabetização da Zona Leste (1975-1983). Pretende-se expor a, partir desses
episódios da história, uma unidade que se entrelaça com um amplo movimento de discussões e
construções que culmina na gênese da psicologia educacional e escolar em São Paulo.
Palavras-chave: história da psicologia; encontros de psicólogos da área de educação; serviço de
psicologia escolar da pmsp; proleste; psicologia escolar e educacional.

OS ENCONTROS DE PSICÓLOGOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO (1980-1982): UMA
HISTÓRIA ESQUECIDA

Eduardo Freitas Prates

Fala 1: Este relato trata dos Encontros de Psicólogos da área de Educação (1980-1982), um
conjunto de três eventos realizados no Instituto Sedes Sapientiae sob organização do Conselho
Regional de Psicologia da 6ª Região e do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo. A
pesquisa parte do Materialismo Histórico-Dialético e da Micro-História Italiana como fundamentos
metodológicos, tendo como fontes primárias documentos da época e depoimentos de participantes
dos eventos. As evidências demonstram que os Encontros são produto de um projeto político
organizado pelo movimento dos psicólogos que tomaram as entidades da categoria na década de
1970, assim como são produtores de um projeto político de psicologia escolar, contrapondo ao
modelo tradicional, uma perspectiva crítica comprometida com a demanda da população. A
existência desses eventos se deve a uma síntese histórica das discussões e experiências em curso,
das quais se sobressaem o Serviço de Psicologia Escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo
(1975-1989), coordenado por Yvonne Alvarenga Gonçalves Khouri e o Projeto de Alfabetização da
Zona Leste (1975-1983), coordenado por Sérgio Antônio da Silva Leite. É por meio deste curto e

esquecido episódio da História da Psicologia que pretendemos contribuir para a historiografia da
Psicologia Educacional e Escolar em São Paulo.
Palavras-chave: história da psicologia; psicologia da educação; pioneirismo; micro-história;
materialismo histórico-dialético.
Apoio: CNPq

40 ANOS DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA ESCOLAR NA PREFEITURA DE SÃO PAULO

Carmem Silvia Rotondano Taverna

Fala 2: Esta apresentação é resultado da pesquisa Um Estudo Histórico sobre a Psicologia Escolar
na Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo – PMSP. O estudo buscou compreender as
necessidades existentes para a implantação em 1975 do Serviço de Psicologia Escolar, os fatores
conjunturais e estruturais que interferiram no seu desenvolvimento até sua extinção em 1989. Por
tratar-se de história inserida no campo do contemporâneo, buscou-se apoio mais específico nos
fundamentos da História do Presente. Em razão da efeméride que comemora os 40 anos da
instalação desse Serviço, elaborado pela psicóloga Yvonne Khouri, serão destacados aspectos
referentes à abertura do campo de trabalho do psicólogo, à delimitação do campo da psicologia
escolar, à contradição entre a psicologia clínica exercida na escola e o compromisso da área com a
educação, em um período, no qual a psicologia clínica era a principal área de orientação para a
atividade profissional, em geral autônoma. Embora resultante da avaliação da prática clínica
desenvolvida desde 1956 nas clínicas psicológicas da prefeitura, o Serviço de Psicologia Escolar foi
instalado, no Departamento de Assistência Escolar da Secretaria de Educação, encaminhando
psicólogos com uma proposta profilática, de abrangência comunitária, às escolas para contribuírem
no enfrentamento dos índices de repetência e evasão de alunos das séries iniciais. Os psicólogos
precisariam compreender as relações entre escola e sociedade e colaborar com professores,
orientadores educacionais, assistentes pedagógicos e diretores no processo educativo. Em 1975, um
desafio!
Palavras-chave: psicologia escolar; história da psicologia no Brasil; história da profissão de
psicólogo.
PROLESTE – UM PROJETO BEM SUCEDIDO

Sergio Antonio da Silva Leite

Fala 3: O Projeto de Alfabetização da Zona Leste, desenvolvido na região de Mogi das Cruzes, de
1975 a 1983, foi fruto da aproximação entre o grupo de psicólogos que atuava na área de Psicologia
Escolar, da Universidade de Mogi das Cruzes, com os educadores da rede estadual de ensino,

através da extinta Divisão Regional de Ensino 5 Leste. O projeto envolvia duas grandes condições.
Havia um programa de alfabetização, previamente avaliado, baseado nos princípios da Análise do
Comportamento, com as seguintes características: período preparatório, sequência cumulativa dos
conteúdos, respeito ao ritmo das crianças, avaliação constante, um procedimento básico em cada
unidade, material especialmente elaborado para crianças e professores, uma proposta de arranjo
ambiental da sala. A segunda condição referia-se a um forte procedimento de apoio aos educadores
envolvidos, através de um período de preparação dos docentes e coordenadores na universidade,
reuniões semanais entre os coordenadores pedagógicos e os professores nas escolas, reuniões
quinzenais da equipe de coordenação com os coordenadores na DRE. No primeiro ano participaram
03 escolas, no segundo ano envolveram-se 09 escolas e, no quarto ano, participaram praticamente
todas as escolas da região. Os dados de 1976 mostram que os índices de aprovação, nas três escolas
envolvidas, foram em torno de 90%, enquanto que a média da rede foi de 60%. Além disso, as
crianças consideradas “reprovadas” foram mantidas nas mesmas salas, com os mesmos professores,
sendo que todas terminaram o programa no primeiro semestre do ano seguinte. Durante o período
em que foi desenvolvido, o Proleste mudou drasticamente o quadro de fracasso escolar na região.
Em 1983 o projeto foi suspenso, pela equipe do primeiro governo eleito após a ditadura militar, que
suspendeu todas as atividades desenvolvidas na rede de ensino através de parcerias externas.
Palavras-chave: alfabetização; fracasso escolar; projeto de ensino; psicologia escolar.

PROCESSOS E PRÁTICAS DO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA ESCOLAR – CRP 08

Alayde Maria Pinto Digiovanni

Resumo geral: A mesa propõe estabelecer uma discussão entre as políticas públicas e a atuação em
Psicologia Escolar e Educacional, apresentando aspectos resultantes das intervenções realizadas
pela comissão de Psicologia Escolar do Conselho Regional de Psicologia do Paraná nas
denominadas “Rodas de Conversa” realizadas com profissionais vinculados ao conselho. A partir
dos levantamentos realizados com participantes das atividades, abordaremos as questões referentes
as necessidades e desafios postos na atividade profissional nas redes públicas e privadas com vistas
a criação de um ambiente pedagógico inclusivo que proporcione o aprendizado e,
consequentemente, o desenvolvimento integral dos educandos, como também os espaços de atuação
da psicologia escolar clínica frente as demandas das políticas públicas.

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E OS DESAFIOS DA PSICOLOGIA ESCOLAR

Alayde Maria Pinto Digiovanni

Fala 1: O estudo aprofundado das políticas públicas educacionais pela psicologia é ainda muito
recente, até meados da década de 1980 a psicologia se inseria nos espaços educacionais como uma
ciência neutra, que compreendia o indivíduo a partir dele mesmo e o fracasso escolar como
resultado das capacidades individuais de cada pessoa. Desde então grupos de pesquisadores e
estudiosos, fundamentados em teorias de desenvolvimento que compreendem o sujeito a partir do
seu desenvolvimento histórico e social têm buscado outra forma de intervir sobre os processos
educacionais. Na esteira dos Direitos Humanos e compreendendo que o acesso à educação é um
direito subjetivo e inalienável, os estudos atuais a partir da perspectiva histórico-cultural nos
apontam uma outra forma de intervir nos espaços educacionais. Pretende-se nesse trabalho articular
as diferentes produções dos conselhos da profissão que têm surgido com o intuito de orientar tais
práticas com ações da comissão de psicologia escolar do CRP 08 que volta parte de sua intervenção
para a discussão do fracasso escolar, para a presença dos psicólogos na educação e para os
processos de medicalização da educação, com vistas a contribuir com a busca de alternativas e
caminhos que conduzam a uma educação para todos.
Palavras-chave: Políticas públicas; psicologia; fracasso escolar; medicalização.

RODAS DE CONVERSA: UMA ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO COM PSIS
PARANAENSES

Marcia Dallagrana

Fala 2: Pretende-se, através deste trabalho, socializar experiências da prática do psicólogo escolar
educacional paranaense, como recurso de reflexão acerca do papel do psicólogo e de sua postura
dentro da educação de todos os níveis e idade, que demanda, permanentemente, a busca por
inovações dentro da profissão e sistematização da sua prática. A introdução das rodas de conversas
nos procedimentos da Comissão de Psicologia Escolar/Educacional do Conselho Regional de
Psicologia do Paraná provém do reconhecimento de como tais estratégias podem revelar-se
facilitadoras na comunicação entre o CRP/08 e psicólogos paranaenses. Vêm sendo desenvolvidas
entre a equipe colaboradora da Comissão de Psicologia Escolar/Educacional do CRP/08 e os
psicólogos paranaenses que atuam nessa área. As rodas de conversas consistem em um método de
participação coletiva de debates acerca de uma temática, através da criação de espaços de diálogo,
nos quais os profissionais podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. Tem
como principal objetivo motivar a construção da identidade do psicólogo escolar/educacional a
partir da problematização, da socialização de saberes e da reflexão voltada para a ação. Envolve,
portanto, um conjunto de trocas de experiências, conversas, discussão e divulgação de
conhecimentos entre os envolvidos nessa metodologia.
Palavras-chave: roda de conversas; prática; psicólogo escolar/educacional paranaense.

EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSÃO: PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DURANTE O
RECREIO

Maiara Calomeno Martini

Fala 3: A função da escola vai além da aprendizagem acadêmica, o objetivo está em proporcionar
um desenvolvimento global aos alunos em todos os aspectos. Quando se trata de inclusão, existe
uma extensa literatura que contempla a importância de adaptar o currículo apontando dados sobre
metodologias. A temática da inclusão deve necessariamente fazer parte do conhecimento do
psicólogo escolar. Entretanto, um dos espaços importantes para tal desenvolvimento que são os
recreios, momentos de lazer e tempo livre dentro da escola, comumente são pouco ou subutilizados.
Tendo em vista a importância das relações entre pares, dificuldades de inclusão e opções escassas
de entretenimento para crianças com necessidades especiais, o presente estudo objetiva contribuir
para a identificação de alunos em risco de exclusão; criar ambientes e momentos de jogos
inclusivos; desenvolver jogos acessíveis e atraentes que permitam a participação de todos; e, dotar
de estratégias os alunos com maior dificuldade na presença e participação de atividades lúdicas.
Percebeu-se a partir das intervenções mudanças mais marcantes nas interações afetivas do que nas
interações comunicativas. Desta forma, além dos ganhos nas interações, promover atividades
durante os recreios foi uma oportunidade de repensar e reflexionar sobre as práticas inclusivas e
proporcionar opções de atividades de lazer para todos os alunos.
Palavras-chave: inclusão; práticas inclusivas; atividades extracurriculares; lazer.

PROJETOS DE PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: GESTÃO E EXTENSÃO

Alba Cristhiane Santana

Resumo geral: O objetivo desta mesa é apresentar projetos desenvolvidos na área de Psicologia
Escolar e Educacional no contexto da Educação Superior, em especial, em espaços de gestão
acadêmica e de extensão. Os participantes da mesa se fundamentam em uma perspectiva sóciohistórico-cultural do desenvolvimento humano e em uma concepção crítica de Psicologia Escolar e
Educacional. Estudiosos dessa área têm investido na última década no contexto da Educação
Superior, com projetos e pesquisas que visam analisar e ampliar as possibilidades de atuação e
produção de conhecimento nesse espaço. Na atualidade existem demandas acadêmicas, políticas,
sócio-culturais e econômicas em relação à Educação Superior as quais tem gerado transformações
nas Instituições de Ensino Superior. São transformações que envolvem novas políticas de gestão,
reformulações curriculares, investimentos na formação continuada dos docentes, ampliação dos
projetos de pesquisa e de extensão, dentre outros. O psicólogo escolar, por seus conhecimentos
acerca dos processos subjetivos dos sujeitos e das instituições, pode contribuir em alguma medida,
com a implantação de políticas educacionais que gerem transformações no processo educativo.
Nesse sentido, compreendemos que esse é um cenário favorável para a inserção do Psicólogo
Escolar nesse âmbito, por meio do desenvolvimento de projetos variados que tenham como objetivo
geral contribuir com as necessidades das Instituições de Ensino e de seus atores. Entendemos que
essa é uma área de atuação profissional e de produção de conhecimento que se interessa pelos
processos de desenvolvimento humano que são mobilizados nos contextos educativos, e nesse caso,
nos contextos de formação acadêmica e profissional. Baseados nessa compreensão serão
apresentados projetos desenvolvidos em diferentes espaços da Educação Superior, a saber: a)
Psicologia e Políticas de gestão na Educação Superior: foco no corpo docente; b) Psicologia e
Projetos de Extensão na Educação Superior: o Projeto Alfadown; e c) Programa de Referência a
Inclusão Social na Educação Superior: contribuições da Psicologia. Tais projetos oportunizam
análises e discussões acerca das diferentes possibilidades de ação do psicólogo no contexto da
Educação Superior, em especial, considerando projetos desenvolvidos na gestão e na extensão das
Instituições de Ensino. Os estudos na área apontam que o Psicólogo Escolar pode se envolver com
uma multiplicidade de ações ao considerar os determinantes sociais e os aspectos subjetivos que
constituem os contextos educativos e o processo ensino-aprendizagem. Reunimos nessa mesa
projetos de intervenção desenvolvidos por profissionais interessados em contribuir com a ampliação
da Psicologia Escolar e Educacional no âmbito da Educação Superior, apoiados na compreensão de
que essa área envolve o exercício profissional a partir de um compromisso político, teórico e prático
com as questões da educação e com as necessidades sociais humanas. Os trabalhos desenvolvidos
pelos participantes da mesa visam gerar conhecimentos que fundamentem a pesquisa e a atuação na
Psicologia Escolar e Educacional com vistas ao desenvolvimento de práticas sociais e profissionais
que favoreçam o desenvolvimento humano na Educação Superior.
Palavras-chave: psicologia escolar/educacional; educação superior; projetos de gestão e de
extensão.

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: VIOLÊNCIAS E FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS

Celso Francisco Tondin

Resumo geral: A Psicologia Escolar crítica apontou, nos anos 1980, de maneira coerente e
consistente a hegemonia histórica do modelo clínico e da psicometria na abordagem do fracasso
escolar, propondo que os determinantes sociais, econômicos, históricos e culturais que participam
da produção da exclusão escolar de parcela significativa das camadas populares de nosso país
fossem o principal foco da compreensão e da intervenção da Psicologia nas escolas. Em tempos
mais recentes, o fenômeno das violências nas escolas tem sido mais evidenciado e se revelado mais
frequentemente, demonstrando a sua participação nos processos de exclusão escolar. Por isso, é
preciso que a Psicologia se debruce mais apuradamente sobre esta temática, que nesta mesa será
tomada como dispositivo para se pensar a formação em Psicologia, partindo de experiências do
Curso de Psicologia da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), por meio
de três contribuições. A primeira participação, da Profª Me. Solange Aparecida da Rosa, discute as
relações entre a Educação e a Psicologia e as implicações para a prática pedagógica em relação às
violências na escola. Entende-se que as críticas ao “psicologismo” em Educação são necessárias e
que a Psicologia não é suficiente na fundamentação da prática pedagógica, mas esta ciência e
profissão não deve ser preterida do âmbito dos fundamentos da educação, pois sendo a educação um
processo mediador entre o indivíduo e a sociedade, tal mediação precisa apoiar-se em uma teoria na
qual a formação do indivíduo seja concebida enquanto um processo essencialmente histórico e
social. A segunda participação, da Profª Me. Silvia Maria Alves de Almeida, propõe a reflexão
sobre a produção de práticas de violências e o cuidado ou não com o “outro” relações de
convivência presentes na comunidade escolar, visando à ressignificação dos sentidos da escola. A
terceira participação, do Prof. Dr. Celso Francisco Tondin, apresenta a Rede de Atenção à Infância
e à Adolescência (RAIA) da cidade de Chapecó (SC), espaço onde são construídas estratégias de
atuação interdisciplinar e intersetorial visando à garantia dos direitos de crianças, adolescentes e
suas famílias. Esta mesa busca demonstrar que a Psicologia pode contribuir, por meio de práticas
comprometidas com o rompimento de relações de violência e dominação, para que as crianças
aprendam a conviver democraticamente e tenham assegurados seus direitos à proteção, ao respeito e
à dignidade.

EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA: IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS, VIOLÊNCIAS E
DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA

Solange Aparecida da Rosa

Fala 1: Pretende-se discutir as relações entre a Educação e a Psicologia e as implicações para a
prática pedagógica em relação às violências na escola, a partir de estudos realizados na Educação
Infantil e também de práticas de estágio acompanhado em Psicologia no contexto escolar. Foram

utilizados como instrumentos de produção de dados: observações, entrevistas e pesquisa
documental. Optou-se por trabalhar com o termo violências a partir do entendimento de Michaud
(1989), segundo o qual, são consideradas violentas situações em que um ou vários atores agem de
maneira direta ou indireta causando danos a uma ou a mais pessoas em graus variáveis. As análises
são realizadas a partir da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico crítica. Constata-se
haver práticas de violências entre as crianças tanto na Educação Infantil quanto no Ensino
Fundamental ainda que se possa problematizar a classificação das práticas entre as crianças como
violentas. Para alguns autores, os conflitos fazem parte do processo de desenvolvimento das
crianças, por outro lado entende-se que é necessário mediar tais relações conflituosas para se
assegurar o direito das crianças à proteção, ao respeito e à dignidade. Nesse sentido, as práticas
educativas podem contribuir para reforçar ou diminuir as práticas de violências na escola. Entendese que a polarização dos estudos em geral, ora no aspecto ideológico reprodutor da escola, ora nas
importantes e necessárias contribuições da educação escolar para a formação dos seres humanos
não possibilita evidenciar a dinâmica contraditória em que se constituem os processos de
escolarização: a escola, ao mesmo tempo em que reproduz a sociabilidade burguesa – inclusive suas
práticas de “violência” – também pode contribuir com elementos necessários, ainda que não
suficientes, ao processo de humanização, à formação da “individualidade para-si” na perspectiva
indicada por Leontiev (1978), Davydov (1988), Vigotski (1998; 2000), Duarte (1999) e Heller
(1994; 2004). Entende-se ainda que as críticas ao “psicologismo” em Educação são necessárias,
mas que a tendência em se preterir as contribuições da Psicologia pode ser prejudicial à Educação,
pois se algumas abordagens psicológicas produzem conhecimentos alinhados com a ideologia
dominante e reduzem a complexidade dos fenômenos psicológicos aos aspectos intrapsíquicos,
naturalizando-os, os conhecimentos produzidos por outras abordagens da própria Psicologia, além
de fazerem a crítica a determinadas concepções psicológicas e ao sistema social vigente, colocam-se
na perspectiva de contribuir para a emancipação humana. A Psicologia não é suficiente na
fundamentação da prática pedagógica, mas não deve ser preterida do âmbito dos fundamentos da
educação, pois sendo a educação um processo mediador entre o indivíduo e a sociedade, tal
mediação, segundo Duarte (1996), precisa apoiar-se em uma teoria na qual a formação do indivíduo
seja concebida enquanto um processo essencialmente histórico e social, teoria já elaborada pela
psicologia histórico-cultural. A Psicologia pode contribuir também, por meio de práticas
comprometidas com o rompimento de relações de violência e dominação, para que as crianças
aprendam a conviver democraticamente e tenham assegurados seus direitos à proteção, ao respeito e
à dignidade.
DO “OLHAR AO CUIDAR” DO “OUTRO” NAS RELAÇÕES DE CONVIVÊNCIA NA
ESCOLA

Silvia Maria Alves de Almeida

Fala 2: A escola enquanto uma das instituições de educação tem contribuído para o fortalecimento
e ou distanciamento das relações sociais dos grupos que dela fazem parte, por meio de práticas mais
ou menos humanizadoras e dialógicas. Realizar reflexões sobre as relações de convivência em
diferentes contextos, tempos e grupos sociais, considerando as leituras principalmente de Vigotski e
Wallon, possibilita fazer alguns recortes na literatura em busca de problematizar a escola, tão

complexa, que envolve a produção de práticas de violências e o cuidado ou não com o “outro” nas
relações ali estabelecidas. Nesse sentido, o objetivo desse debate é discutir e ressignificar os
sentidos da escola, partindo das relações de convivência presentes na comunidade escolar, tendo
como disparador a prática dos estágios de Psicologia na instituição escolar, realizada por estudantes
de graduação. A prática dos estágios nas escolas tem sido significativa do ponto de vista da
formação profissional, da leitura de mundo, do trabalho em grupo e do diálogo entre a Psicologia e
a Educação, acerca das fragilidades que a escola vivencia frente as políticas públicas e a própria
constituição da escola enquanto “produtora” de saberes, conhecimentos, práticas e relações.
Historicamente, a Psicologia ocupou um espaço considerável nas leituras da realidade e na
formação de profissionais da Educação que a concebiam como uma área do saber que daria conta de
responder muitos dos problemas vividos pela escola. Entrar para a escola hoje com os
conhecimentos da Psicologia requer repensar as práticas que durante algum tempo responderam de
modo individualizado aos problemas de aprender, de conviver, de relações de responsabilidade
única do indivíduo. A prática de estágio da Psicologia em escolas tem feito pensar sobre os desafios
e as potencialidades das relações de convivência entre os grupos como forma de produção de
violências, bem como produção de possibilidades de cuidado e atenção ao outro, desde que
acompanhado, dialogado, enfrentado com compromisso, atenção e cuidado dos profissionais
envolvidos. A Psicologia enquanto ciência e profissão tem um papel fundamental nesse diálogo,
porém é preciso repensar junto à comunidade escolar os processos educativos que se estabelecem,
problematizando práticas e construindo proposições.

A PSICOLOGIA ESCOLAR E A FORMAÇÃO PARA A ATUAÇÃO EM REDE NA
ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA

Celso Francisco Tondin

Fala 3: O campo da Psicologia e Educação compõem tanto a formação generalista quanto as
ênfases curriculares, como preveem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Graduação em Psicologia. Assim, as teorias que sustentam a compreensão e a intervenção junto aos
processos educativos que acontecem em contextos escolares e outros são, ou ao menos deveriam
ser, importantes elementos constituintes da formação dos futuros psicólogos. A formação para o
trabalho em contextos educacionais (escolares e outros), que toma por base a Psicologia Escolar
crítica, tem sido desafiada a pensar o fenômeno das violências e o tem buscado fazer em uma
perspectiva social, cultural e histórica, em contraponto a perspectivas individualizantes que
psicopatologizam, judicializam e medicalizam as vivências escolares. Assim, a formação de
psicólogos tem contribuído ou pode contribuir para a construção de estratégias de trabalho
marcadas pela atuação interdisciplinar e intersetorial que labute pela garantia dos direitos de
crianças, adolescentes e suas famílias. Nesse sentido, será apresentada a experiência de um espaço
no qual o Curso de Psicologia da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó)
realizou várias experiências de estágio, que é a Rede de Atenção à Infância e à Adolescência
(RAIA), coordenada pelo Ministério Público, cuja proposta é a atuação articulada entre
organizações, programas e/ou serviços voltados à infância e juventude da cidade de Chapecó (SC).
Esta experiência demonstra que as situações de violência que vitimam crianças e adolescentes
podem ser abordadas por equipes multiprofissionais e em rede, envolvendo práticas em diferentes

instituições, como Universidades, Ministério Público, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de
Assistência Social, escolas e organizações não-governamentais, e com a participação de diversos
atores, entre os quais psicólogos, professores, pedagogos e assistentes sociais. Assim, as situações
de violência são tomadas como dispositivos para se pensar os modos como os processos de
escolarização têm sido efetivado e os efeitos benéficos e prejudiciais que têm produzido na
aprendizagem e desenvolvimento de significativo número de alunos, especialmente aqueles
oriundos de camadas populares e que constituem estratos populacionais como os negros, indígenas,
mulheres, LGBTs etc.

PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: PROJETOS DE PESQUISA E DE
EXTENSÃO

Alba Cristhiane Santana

Resumo geral: O objetivo desta mesa é apresentar projetos desenvolvidos na área de Psicologia
Escolar e Educacional no contexto da Educação Superior, em especial, em espaços de gestão
acadêmica e de extensão. Estudiosos dessa área têm investido na última década no contexto da
Educação Superior, com projetos e pesquisas que visam analisar e ampliar as possibilidades de
atuação e produção de conhecimento nesse espaço. Na atualidade existem demandas acadêmicas,
políticas, sócio-culturais e econômicas em relação à Educação Superior as quais tem gerado
transformações nas Instituições de Ensino Superior. São transformações que envolvem novas
políticas de gestão, reformulações curriculares, investimentos na formação continuada dos docentes,
ampliação dos projetos de pesquisa e de extensão, dentre outros. Estudos na área apontam que o
psicólogo escolar, por seus conhecimentos acerca dos processos subjetivos dos sujeitos e das
instituições, pode contribuir em alguma medida, com a implantação de políticas educacionais que
gerem transformações no processo educativo. Nesse sentido, compreendemos que esse é um cenário
favorável para a inserção do Psicólogo Escolar nesse âmbito, por meio do desenvolvimento de
projetos variados que tenham como objetivo geral contribuir com as necessidades das Instituições
de Ensino Superior e de seus atores. Entendemos que essa é uma área de atuação profissional e de
produção de conhecimento que se interessa pelos processos de desenvolvimento humano que são
mobilizados nos contextos educativos, e nesse caso, nos contextos de formação acadêmica e
profissional. Baseados nessa compreensão serão apresentados projetos desenvolvidos em diferentes
espaços da Educação Superior, a saber: a) Psicologia e gestão na Educação Superior: foco no corpo
docente; b) Psicologia e Projetos de Extensão: possibilidades de ação na Educação Superior; e c)
Contribuições da Psicologia nas políticas de extensão na Educação Superior. Tais projetos
oportunizam análises e discussões acerca das diferentes possibilidades de ação do psicólogo no
contexto da Educação Superior, em especial, considerando projetos desenvolvidos na gestão e na
extensão das Instituições de Ensino. Os estudos na área apontam que o Psicólogo Escolar pode se
envolver com uma multiplicidade de ações ao considerar os determinantes sociais e os aspectos
subjetivos que constituem os contextos educativos e o processo ensino-aprendizagem. Reunimos
nessa mesa projetos de pesquisa e práticas profissionais desenvolvidas por psicólogos interessados
em contribuir com a ampliação da Psicologia Escolar e Educacional no âmbito da Educação
Superior, apoiados na compreensão de que essa área envolve o exercício profissional a partir de um
compromisso político, teórico e prático com as questões da educação e com as necessidades sociais
humanas. Os trabalhos desenvolvidos pelos participantes da mesa visam gerar conhecimentos que
fundamentem a pesquisa e a atuação na Psicologia Escolar e Educacional com vistas ao
desenvolvimento de práticas sociais e profissionais que favoreçam o processo formativo e
acadêmico na Educação Superior.
Palavras-chave: psicologia escolar/educacional; educação superior; políticas de gestão e de
extensão.

PSICOLOGIA E POLÍTICAS DE GESTÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: FOCO NO
CORPO DOCENTE

Alba Cristhiane Santana

Fala 1: Esta apresentação objetiva socializar um projeto desenvolvido no contexto da Educação
Superior junto à gestão acadêmica de uma faculdade privada no estado de Goiás. Nosso estudo
parte de uma perspectiva de Psicologia Escolar e Educacional como área de conhecimentos que
pode contribuir com a compreensão da dimensão subjetiva que participa do processo educativo,
especialmente considerando que a formação profissional gera processos de desenvolvimento
humano. O cenário da Educação Superior no país tem sido regido por legislações que geraram
cobranças na busca por qualificação dos processos de formação acadêmica. As pesquisas apontam
que um dos aspectos em destaque nessas cobranças é o corpo docente, com foco em sua ação e sua
formação continuada, nesse sentido, as Instituições de Ensino Superior têm investido em projetos de
acompanhamento, avaliação e formação de seus professores. O projeto a ser apresentado foi
desenvolvido nesse contexto, com o objetivo de contribuir com o acompanhamento, avaliação e
formação dos docentes. Os procedimentos desenvolvidos foram: entrevistas com coordenadores de
sete cursos de bacharelado sobre os docentes; questionários com os docentes com o objetivo de
identificar suas percepções sobre o ensino superior, totalizando oitenta participantes; grupos de
trabalho para formação continuada dos docentes. Os resultados das ações indicam que um desafio
em relação ao corpo docente no nível superior se refere ao processo ensino-aprendizagem, com
dificuldades que se materializam no cotidiano da sala de aula e abrangem: concepções acerca do
processo ensino-aprendizagem na educação superior, procedimentos de ensino e de avaliação,
relação professor-aluno. O trabalho com a gestão sugeriu a ausência de políticas voltadas para o
corpo docente, bem como carência de profissionais especializados em processos de
desenvolvimento docente e de ensino-aprendizagem. O projeto indicou diferentes possibilidades
para o Psicólogo Escolar, principalmente ao considerar que sua formação abrange conhecimentos
acerca dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento humano.

PSICOLOGIA E PROJETOS DE EXTENSÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: O PROJETO
ALFADOWN

Juliana Santos de S. Hannum

Fala 2: Este trabalho se volta a um tema que tem suscitado crescente interesse na psicologia escolar
atualmente, que é a atuação desse profissional na educação superior. As discussões nessa área têm
indicado diferentes possibilidades de atuação em espaços de ensino, pesquisa, extensão e gestão,
abrangendo as universidades, os centros universitários e as faculdades isoladas. Pretendemos
apresentar uma prática profissional desenvolvida em um projeto de extensão, na Pontifícia
Universidade Católica de Goiás, o nome do projeto é Alfadown. O projeto de extensão tem como
finalidade produzir, sistematizar e socializar o conhecimento elaborado na universidade, o projeto
Alfadown visa à elaboração e proposição de metodologias e instrumentos que qualifiquem a

formação profissional e a inclusão social, pela Educação. O objetivo do projeto é criar um ambiente
em que os alunos dos diversos cursos de graduação da universidade possam vivenciar uma prática
pedagógica de pessoas com deficiência, bem como desenvolver atividades pedagógicas com a
utilização de recursos computacionais para auxiliar no processo de alfabetização e de inclusão
digital de pessoas com Síndrome de Down. A psicologia contribui com o desenvolvimento de
grupos de estudo sobre o processo ensino-aprendizagem de pessoas com a Síndrome de Down,
proporcionando um embasamento teórico-prático sobre questões relativas à Educação Inclusiva. O
trabalho do psicólogo escolar é desenvolvido de forma interdisciplinar com os demais profissionais
envolvidos com o projeto com vistas a criar um ambiente favorável aos alunos das licenciaturas no
que se refere à aprendizagem e desenvolvimento de habilidades e atitudes frente à educação
inclusiva. Os resultados deste trabalho apontam a fertilidade de ações do Psicólogo escolar no
âmbito da educação superior, por meio de projetos de extensão que favoreçam o desenvolvimento
dos acadêmicos. E também indica a necessidade de investimento em pesquisas que ampliem as
discussões sobre os desafios e as possibilidades da prática do psicólogo nesse contexto

PROGRAMA DE REFERÊNCIA A INCLUSÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR:
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA

Luciana Novais de Oliveira Brito

Fala 3: O Programa de Referência a Inclusão Social (PRIS) se refere a um programa de extensão
desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGO). Nosso objetivo é
apresentar as contribuições da Psicologia nesse programa por meio das ações desenvolvidas por
psicólogos escolares na sua gestão e no seu desenvolvimento. Os estudos na área da inclusão
discutem que historicamente uma parcela da população tem sido excluída da educação escolar e,
consequentemente da educação superior, entre essas pessoas encontram-se aquelas com deficiência,
outras oriundas de minorias culturais com diferenças lingüísticas e também aquelas com altas
habilidades/superdotação. Nesse cenário, o PRIS apresenta-se representativo do compromisso
socioeducacional da PUCGO com a sociedade em que está inserida e, em especial, com essa parcela
populacional marginalizada e com poucas opções de acesso a recursos que contribuam para o
atendimento a necessidades específicas, tais como as relacionadas à saúde, educação, esporte,
acesso cultural, lazer e acessibilidade (transporte, mobilidade física). Ao mesmo tempo, o Programa
tem por um de seus objetivos o fortalecimento do vínculo com a formação acadêmica (ensino e
pesquisa) à medida que abre campos de estágio que possibilitam diferenciais na capacitação
profissional, formação humana e exercício da cidadania de seus alunos e professores. Esse contexto
gera possibilidades de contribuição da psicologia escolar e educacional, por meio de ações nos
projetos do programa, bem como na sua gestão. A ação dos psicólogos é realizada de forma
interdisciplinar com os demais profissionais envolvidos e propicia um ambiente favorável ao
desenvolvimento dos seus participantes, contribuindo para que essas pessoas se preparem para
desempenhar seus papeis sociais e gerencie suas vidas de forma autônoma e segura. A contribuição
da psicologia também atinge a formação de acadêmicos e profissionais envolvidos com o programa,
bem como proporciona o desenvolvimento de pesquisas sobre as possibilidades da psicologia
escolar na educação superior.

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: GESTÃO DA SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Ana Paula Ferreira da Silva

Resumo geral: A mesa se propõe a apresentar estudos apoiados nos referenciais teóricos que, por
meio de diferentes explorações metodológicas, se propuseram a um diálogo entre pesquisadores da
área da Educação de três universidades de São Paulo – MACKENZIE, PUCSP e UNICID – que,
apesar de distintas, exploram o binômio Educação e Psicologia. O objetivo é estudar a relação que
se estabelece entre professores e estudantes da educação superior com interesse pela formação de
professores. Nos processos formativos da graduação, tanto para a Educação Infantil como para o
Ensino Fundamental, voltado para os anos iniciais, a Área da Psicologia tem confirmadamente, um
espaço de destaque. Com a reinserção da disciplina de Psicologia no Ensino Médio, essa área voltou
a ampliar seus domínios, possibilitando o acesso à Licenciatura aos bacharelandos de Psicologia. A
partir da instalação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia compreende-se a
docência como ação educativa que se constitui por meio das contribuições advindas desta área de
conhecimento – estudar e conhecer o desenvolvimento infantil,em suas especificidades
ontogenéticas e manifestações afetivas, cognitivas, e psicossociais, além oferecer estratégias de
intervenção nesse desenvolvimento, tal como este é abordado em diversas escolas psicológicas. A
contribuição da Psicologia da Educação, em cursos de formação docente, Além deste corpo teórico
os pesquisadores da mesa têm proposição oferecer aos estudantes o exercício do conhecimento de si
mesmos de sua condição histórica de sujeitos a fim de conquistarem o domínio sobre seu
comportamento, suas ações e suas funções psicológicas superiores. Com isso buscam a articulação
entre a competência técnica e compromisso político reconhecido como instâncias de um mesmo
processo, dialeticamente interligados. Para tanto, buscam, por meio das proposições metodológicas
– exploração do estágio, a técnica da colcha de retalhos e os resultados do ENADE –, levar os
estudantes à tomada de consciência e a posterior autoria de suas práxis, processo extenso e
diversificado, a ser ao menos iniciado durante o Curso de Pedagogia, como exigência básica o
compromisso técnico-político daPedagogia Psicológica. Neste sentido, os estudos apresentados
centram interesse na apresentação e discussão de um conjunto de proposições que possam subsidiar
reflexões e decisões a respeito da disciplina, para o aperfeiçoamento da formação do professor.
Palavras-chave: educação superior; formação de docentes; avaliação educacional.

A DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES DE PSICOLOGIA

Ana Paula Ferreira da Silva

Fala 1: O terceiro trabalho refere-se a uma pesquisa realizada a partir dos relatórios de estágio
elaborados na disciplina de “Docência na Contemporaneidade”, ofertada nos cursos de Licenciatura

em Psicologia e seus impactos iniciais na formação dos futuros professores. Por ser a primeira
disciplina articulada ao estágio curricular obrigatório, introduz o estudo da escola e da docência
num contexto de contradições decorrentes da contemporaneidade econômica, social, política e
cultural. A disciplina pretende, ainda, possibilitar uma aproximação dos alunos ao cotidiano das
escolas, de modo a refletir sobre as questões próprias da cultura escolar. A partir dessas
considerações, apresente pesquisa tem como eixo central, analisar as duas versões do relatório,
entregues ao longo do primeiro semestre letivo de 2015, de modo a identificar os impactos iniciais
das discussões realizadas na disciplina para a formação dos futuros professores de Psicologia e
como contribuem na construção da profissionalidade docente. Embasando-se em autores como
André (2008), Charlot (2007), Apple (2002) e Freire (1996), discute o cotidiano escolar de
professores, crianças e jovens, bem como os desafios da Educação. Toda a discussão volta-se para a
reflexão sobre os papeis desempenhados por esses atores e problematiza algumas questões
específicas do exercício da docência. Trata-se, portanto, de uma pesquisa teórica e documental, já
que serão analisados fragmentos dos relatórios de estágio dos licenciandos de Psicologia. Tais
fragmentos são reveladores desse amadurecimento profissional e demonstram a reflexão de que a
profissão docente é muito mais complexa do que a aquisição de procedimentos metodológicos para
o ensino das diferentes áreas do conhecimento.

EDUCAÇÃO ESTÉTICA: CAMINHOS PARA TRABALHAR A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

Margarete May Berkenbrock Rosito

Fala 2: O segundo trabalho apresenta um estudo de natureza pesquisa formação. Tem como foco
explicitar metodologias de trabalho em grupo no espaço da sala de aula, com vistas a favorecer a
tessitura de uma narrativa coletiva, a partir de narrativas individuais. Propõe a discussão
metodológica da colcha de retalhos desenvolvida por Berkenbrock-Rosito (2008; 2010). como
recurso para que os (as) alunos (as) narrem suas trajetórias individuais e profissionais, na disciplina
Psicologia da Educação, no Curso de Pedagogia. O objeto de estudo são as narrativas dos processos
formativos produzidas pelos participantes que reflete os caminhos para trabalhar em grupo no
espaço escolar contemplando uma Educação Estética na formação inicial. A análise dos dados está
ancorada nos conceitos de autonomia e emancipação, respectivamente, em Freire (2011) e em
Adorno (1986). Em Schiller (2002) a perspectiva de Educação Estética, como possibilidade de
reconciliação entre o sensível e o racional. Em Wallon, a possibilidade da construção da consciência
de si. Na perspectiva da dimensão estética considera as emoções como uma questão epistemológica
nos processos formativos dos grupos e de construção de identidade profissional docente como
gestor da sala de aula.

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE): A AMPLIAÇÃO
DO OLHAR SOBRE A SALA DE AULA

Sandra Lúcia Ferreira

Fala 3: O primeiro apresenta o estudo sobre a possibilidade de particularizar e articular os
resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), contribuindo para a
ampliação do olhar sobre a sala de aula por meio de informações advindas de uma avaliação
formativa. Estudos de Cunha (2002) e Sousa (2002) denunciam a lógica classificatória presente nos
formatos de avaliação do Estado brasileiro, que gera o ranking institucional, incentiva à
competitividade, sujeita à educação à regulação gerando efeitos nefastos sobre o currículos das
escolas. Procurando atuar no sentido de modificar os efeitos perversos que um processo avaliativo
classificatório poderia ter e buscando valorizar os pontos positivos que os resultados oferecem,
desenvolveu-se uma sistemática que possibilitasse a construção de conhecimentos sistematizados
baseados nos dados rigorosos que as avaliações externas produzem. Nesse sentido, O trabalho
propõe explorar os microdados, resultantes das aplicações de 2011, 2008 e 2005. Tais dados estão
disponíveis para consulta e foram gerados por essas avaliações, realizadas peloInep –
InstitutoNacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os arquivos
foramdisponibilizados em formato ASCII, e contêm inputs (canais de entrada) para leitura
utilizando o software SPSS.As análises propiciaram um trabalho de sensibilização qualificada de
docentes para uma reflexão-intervenção, a partir de uma avaliação somativa do rendimento dos
estudantes. Foi possível constatar que as análises dos resultados das avaliações de larga escala, têm
potencialidade para superar os limites dos objetivos regulatórios, oferecendo subsídios à reflexão e
às tomadas de decisões que reorientam rumos, e/ou alterações de metas, propostas noProjeto
Pedagógico de Curso (PPC), ao mesmo tempo em que se estabelece um diálogo crítico com o
exame oficial oferecendo elementos para seu aperfeiçoamento.

PSICOLOGIA E FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Alba Cristhiane Santana

Resumo geral: Nesta mesa pretendemos discutir sobre as contribuições da Psicologia Escolar e
Educacional nos estudos sobre a docência e a formação de professores. O referencial teóricometodológico norteador dos participantes da mesa parte da perspectiva histórico-cultural do
desenvolvimento humano e de uma concepção crítica de Psicologia Escolar e Educacional.
Compreendemos que é necessário discutir e pesquisar sobre as contribuições da Psicologia nos
estudos sobre a docência e a formação de professores apoiados na visão de que a ação da psicologia
nesse espaço ultrapassa os conteúdos abordados na disciplina Psicologia da Educação, pois pode
incluir projetos de pesquisa e extensão. Serão temas de discussão as possibilidades de contribuição
da Psicologia, a partir de pesquisas que visam mobilizar processos de desenvolvimento docente em
diferentes cenários, a saber: a) um curso de licenciatura em Letras; b) um curso de licenciatura em
Pedagogia na capital do estado; c) um curso de licenciatura em Pedagogia em um município no
interior do estado. As pesquisas investigaram os processos de mediação desenvolvidos por
professores com focos diferenciados, abordando: a) a dimensão afetivo-cognitiva, b) os contextos
de ensino e de aprendizagem e c) a ação do professor em relação à violência intrafamiliar. Os
trabalhos demonstram que os contextos de formação docente favorecem a construção de
conhecimentos que mobilizam o desenvolvimento pessoal e profissional dos futuros professores e
engendram processos de significação acerca da mediação pedagógica. Estudos na área de formação
docente apontam que analisar a mediação pedagógica, por meio da identificação dos fatores que a
caracterizam, favorece a compreensão desse processo no desenvolvimento e na aprendizagem dos
alunos, bem como contribui com o entendimento acerca da ação do professor no processo
educativo. O papel do professor no processo ensino-aprendizagem é fundamental, por isso esse
profissional precisa se apropriar de conhecimentos que fundamentem sua ação e contribuam com
um processo reflexivo contínuo sobre os procedimentos de ensino; os conhecimentos a serem
ensinados; as experiências que devem ser organizadas; sobre como mediar intencionalmente o
processo educativo. Atualmente existem questionamentos sobre a natureza e a qualidade da
formação docente, enfatizando dentre outras questões, a importância de superar concepções que
privilegiam o conteúdo curricular nas licenciaturas, com vistas a valorizar concepções que articulam
teoria e prática, e invistam em conhecimentos sobre o processo ensino-aprendizagem. Nesse cenário
a Psicologia historicamente tem ocupado um espaço privilegiado, estando presente tanto na
formação inicial, através de disciplinas obrigatórias nos cursos de licenciatura, como na formação
continuada, por meio de disciplinas que abordam os conhecimentos psicológicos. No entanto, desde
os anos oitenta são realizadas críticas contundentes sobre as limitações do ensino de Psicologia
nesses espaços, sendo destacada a distância entre o seu conteúdo e a prática escolar, levando a uma
contribuição insuficiente na formação docente, restringindo-se ao contexto psicológico, sem
alcançar o pedagógico e muito menos o social. Assim, pretendemos discutir aspectos de ordem
teórico-metodológica, destacando as possibilidades de contribuição efetiva da Psicologia na
formação docente por meio da articulação entre ensino e pesquisa.

AS POSSIBILIDADES DA PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DOCENTE: ENSINO E
PESQUISA

Alba Cristhiane Santana

Fala 1: Os objetivos desta apresentação é discutir as possibilidades de contribuição da Psicologia na
formação docente por meio da articulação entre ensino e pesquisa. Diferentes autores têm discutido
a necessidade de uma psicologia que contribua com a realidade concreta dos variados contextos
educativos e mobilize processos de desenvolvimento com os estudantes de licenciatura. E pesquisas
na área de formação docente apontam para a importância de investir em práticas educativas que
favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os sujeitos, respeitando as características
do contexto social e educativo brasileiro. Partindo dessa proposta, desenvolvo um Projeto de
pesquisa em uma licenciatura na Universidade Federal de Goiás, apoiada na perspectiva históricocultural e em uma abordagem crítica de Psicologia Escolar. O objetivo do estudo foi investigar os
processos de mediação pedagógica e a dimensão afetivo-cognitiva. Foram realizados quatro estudos
de iniciação científica e seis trabalhos de conclusão de curso vinculados ao Projeto de Pesquisa.
Destaco nessa apresentação estudos realizados em uma escola pública do estado de Goiás, com duas
turmas de ensino fundamental e duas turmas do ensino médio. Os participantes dos estudos foram
alunos e professores das turmas citadas, totalizando 83 alunos e 04 professores. Os procedimentos
de pesquisa foram: observações, questionários, entrevistas e memoriais. Foi realizada uma análise
construtivo-interpretativa dos resultados a partir de três eixos de interpretação: dimensão afetivocognitiva no processo de mediação; dimensão pedagógica da mediação; ensino e pesquisa em
psicologia na formação docente. A pesquisa gerou possibilidades de articulação entre teoria e
prática e criou espaços de discussão sobre os fatores constituintes de uma mediação pedagógica
intencional e planejada. O estudo evidenciou contribuições dos conhecimentos psicológicos para a
compreensão do processo ensino-aprendizagem, para além dos conteúdos abordados na disciplina
Psicologia da educação, demonstrando que a pesquisa oportuniza aos licenciandos reflexões que
geram processos de desenvolvimento pessoal e profissional

PSICOLOGIA EM PESQUISA: UM ESTUDO SOBRE PROCESSOS DE MEDIAÇÃO E
FORMAÇÃO DOCENTE

Alessandra Oliveira Machado Vieira

Fala 2: No trabalho realizado pelo professor estão presentes inúmeras formas de atividade
simbólica, que se expressam em maneiras concretas de inserção e participação deste no seu mundo
social. Percepções, concepções e teorias sobre o processo de ensino-aprendizado orientam e
regulam suas formas de organização e mediação da aprendizagem. A partir de uma abordagem
metodológica qualitativa, tendo como fundamentação teórica, a Psicologia Histórico-Cultural,
desenvolvemos uma pesquisa que investigou as práticas pedagógicas e as interações entre crianças e
professores, no cotidiano da sala de aula, da primeira fase do ensino fundamental. O objetivo
principal foi discutir as características do processo de mediação vivenciados pelos sujeitos num

contexto de ensino e aprendizagem de conteúdos escolares. A análise consistiu num processo
construtivo-interpretativo desenvolvido em unidades de significação, a partir de observações e
entrevista semi-estruturada com a professora, mediadas por videogravação. Os resultados
mostraram que na escola ocorrem diferentes relações dialógicas dos alunos entre si e destes com os
professores, levando a uma intensa produção de significados sobre si mesmos e o processo de
ensinar e aprender, que regulam a construção do conhecimento formal e também o desenvolvimento
de padrões de interação social. Assim, o planejamento do ensino não pode reduzir-se à trilogia objetivos de ensino, escolha dos conteúdos e procedimentos pedagógicos, e a mediação, tem um
caráter dialético que potencializa novas formas de autorregulação. Esse estudo sugere que a relação
dos sujeitos com o objeto do conhecimento se dá num ambiente marcado pela cultura e por
mediações afetivas produzidas nas formas de organização e orientação da atividade pedagógica,
elementos fundamentais para a formação do pensamento teórico no processo de constituição e
desenvolvimento humano. Aponta ainda, que investigações nessa direção contribuem para a
produção de conhecimentos sobre processos psicológicos envolvidos na atividade de ensinoaprendizagem, constituindo-se como espaços mobilizadores de desenvolvimento discente e também
docente.

O PAPEL DO PROFESSOR NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA

Alciane Barbosa Macedo Pereira

Fala 3: O professor na contemporaneidade tem encontrado dificuldades na sua atuação. Isso
acontece, entre outros motivos, porque o docente está sendo requerido para atuar em diferentes
papeis complementares, junto aos seus alunos, que antes eram papeis exercidos pelas respectivas
famílias. Ele também está sendo solicitado para atuar diante de problemas que eram da esfera
privada das famílias e que agora exigem do professor atitude ativa e responsável, inclusive com
obrigações legais, como é o caso da violência intrafamiliar contra crianças. No entanto, os
professores não estão sendo formados para o exercício desse papel. Este estudo buscou assim,
conhecer como futuros docentes lidam com a situação da violência intrafamiliar contra crianças e de
que forma a Psicologia pode auxiliá-los no exercício do papel de proteção e cuidado de crianças.
Foi realizado um Sociodrama de ato único com seis acadêmicas do Curso de Licenciatura em
Pedagogia de uma cidade de médio porte, interessadas na temática proposta. Três pesquisadoras da
área conduziram a atividade realizada na sala de reuniões da instituição estudada. Os materiais
envolveram computador, celulares para a gravação e o registro em forma de fotografia, folhas de
papel, caneta, lápis, carteiras e principalmente o espaço em forma de círculo. Constatou-se que a
Psicologia muito tem a contribuir com a formação inicial de professores e o Sociodrama constituiuse como espaço privilegiado para a vivência de situações e temáticas delicadas na prática docente,
como a violência intrafamiliar contra crianças, que exige uma escuta sensível e atenta. As
acadêmicas puderam vivenciar a situação, por meio da identificação e da criação de estratégias de
enfrentamento, apesar da falta de respaldo institucional. Além de um instrumental conceitual, a
experiência em grupo permitiu o vivenciar e reconhecer os sentimentos e as emoções envolvidas e
diretamente relacionadas às ações docentes nesse tipo de situação.

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL NO ENSINO SUPERIOR: PERSPECTIVAS
DE ATUAÇÃO

Diana Carvalho de Carvalho (UFSC)

O objetivo do Simpósio é apresentar as ações desenvolvidas no âmbito da Psicologia Escolar e
Educacional em duas instituições federais de ensino superior, tendo como pano de fundo dessa
atuação as políticas de assistência estudantil e de educação inclusiva. Os trabalhos abordam as
demandas enfrentadas tanto do ponto de vista do atendimento institucional, como do acesso e
permanência dos estudantes, bem como das exigências que se colocam à formação dos professores.
O pressuposto que orienta os debates é que se faz necessário articular tais questões para viabilizar as
possibilidades de atuação da psicologia escolar e educacional no ensino superior.

A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO ENSINO SUPERIOR E O
ATENDIMENTO INSTITUCIONAL: IDENTIFICANDO ESPAÇOS PARA A
ESTRUTURAÇÃO DE UM SERVIÇO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL
PARA O ENSINO SUPERIOR NA UFSC

Denise Cord

Fala 1: As políticas de ações afirmativas e a adesão ao SISU (Sistema de Seleção Unificada) do
MEC garantem o ingresso de estudantes provenientes de distintas etnias, classes sociais e regiões
nas universidades Brasileiras, exigindo suporte financeiro e pedagógico efetivos à permanência com
sucesso acadêmico. Entendemos que tal suporte deve incluir políticas institucionais de atenção
psicossocial, com a participação do psicólogo escolar e educacional. Com base nessas premissas,
objetiva-se apresentar nesta mesa dados de um estudo em andamento cujo objetivo é conhecer o que
e onde se faz atenção psicológica aos estudantes da UFSC, e a presença ou não de interfaces entre
este fazer e o atual momento histórico. Objetiva-se ainda apresentar premissas para a estruturação
de um serviço de Psicologia Escolar e Educacional para o Ensino Superior na UFSC, pautado na
perspectiva histórico-cultural em psicologia.

O ESTUDANTE, A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E A PSICOLOGIA
ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE O PERFIL, O ACESSO E A PERMANÊNCIA DE
UNIVERSITÁRIOS DE ORIGEM POPULAR

Simone Vieira de Souza

Fala 2: A política de assistência estudantil é compreendida como um conjunto de princípios que
dão direção à implantação de ações, objetivando a garantia de acesso do estudante de origem
popular, sua permanência e conclusão no curso universitário nas Instituições Federais de Ensino
Superior. Busca, também, a inclusão social, a formação, a produção de conhecimento, a melhoria no
sucesso acadêmico, bem como na qualidade de vida. Como áreas importantes de discussão estão
desde o ideário de saúde, o apoio pedagógico e psicológico, a garantia de acessibilidade e
acompanhamento às necessidades educativas especiais, assim como o acesso aos recursos para
garantir sua sobrevivência (moradia, alimentação recursos financeiros). Este trabalho traz como
centralidade a reflexão sobre as histórias e os dramas que constituem os perfis dos estudantes
atendidos no programa de assistência estudantil, desvelando alguns fragmentos de sua vida, sua
relação com a estrutura universitária, e os desafios colocados para garantir sua permanência.
Acredita-se que a relevância do tema anuncia um chamamento a Psicologia Escolar no âmbito das
Instituições de Educação Superior, e, assim, defender-se-á a construção de práticas ampliadas e
diferenciadas nesse contexto e área em construção.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA:
UMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS

Cristiane Antunes Espindola Zapelini

Fala 3: Pensar em um projeto deformação de professores na área da educação inclusiva, nos
Institutos Federais, sempre foi um desafio. No entanto, com a crescente demanda de pessoas com
deficiência que buscam o ensino técnico, esse desafio transformou-se em necessidade diária de
articular a formação continuada ao ensino para a inclusão. Com o projeto intitulado Formação de
Professores:da solidariedade à educação inclusiva buscamos desde a sensibilização até a articulação
dos saberes docentes em prol da Inclusão das pessoas com deficiência na Educação Profissional e
Tecnológica (EPT). Como público-alvo atendeu professores de instituições públicas e privadas que
atuam em diferentes modalidades de ensino na EPT. Como estratégias pedagógicas para a
sensibilização dos docentes para a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições educativas
realizamos palestras, oficinas, curso de curta duração, mesa-redonda e um seminário. Os temas
versaram sobre aspectos legais e políticos da educação especial na perspectiva da educação
inclusiva; inclusão e acessibilidade; diversidade e diferença; deficiências e estratégias de inclusão
escolar; dificuldades de aprendizagem; fracasso escolar; sofrimento psíquico e os diagnósticos;
Proeja; temas transversais, entre outros. Inicialmente, este projeto foi pensado para professores de
instituições públicas e privadas que atuam no ensino da EPT, na grande Florianópolis. Porém,
devido a procura de professores da educação básica e de outros Campi da Rede IFSC, ofertamos,
também, para este público. Entre professores de diversas áreas e outros servidores (bibliotecários,
psicólogos, pedagogos, assistentes sociais), atingimos 54 inscritos, na sua grande maioria mulheres,
residentes da grande Florianópolis e de outras cidades do estado, oriundos, prioritariamente, de
instituições públicas. Em relação à adesão, avaliamos que, os professores da EPT que são o públicoalvo prioritário deste projeto, não possuem tempo disponível para participar dos cursos de formação
continuada. Ou seja, nem sempre é possível conciliar o tempo para formação com as outras
atividades executadas, e este tempo, não é previsto dentro do planejamento do professor. Isto
porque não há garantia de espaços para a formação nos documentos normatizadores das atividades

docentes. Quanto às estratégias pedagógicas, avaliamos que estas foram o diferencial. Através dos
vídeos, oficinas e teatros, os cursistas puderam vivenciar situações de forma mais concreta e real,
contribuindo no processo de apropriação dos conhecimentos. Dentre os formatos oferecidos
destacamos o curso de curta duração e as oficinas. Com relação ao curso de curta duração
verificamos um melhor aproveitamento, visto que o tempo e os temas oferecidos foram mais
abrangentes e proporcionaram momentos de reflexão, discussão e aprofundamento teórico-prático.
Conclui-se que pensar formação de professores para o ensino inclusivo na EPT está para além de
definir formas, conteúdos, estratégias pedagógicas e formadores, pois as dimensões políticas e de
cultura sobre a formação docente ainda não contemplam uma visão de formação continuada que
caminhe paralelamente as atividades de ensino.

PSICOLOGIA ESCOLAR E PRÁTICAS NÃO MEDICALIZANTES EM DEBATE

Juliana Silva Lopes

Resumo geral: A presente mesa redonda tem como objetivo discutir possibilidades de atuação do
psicólogo escolar a partir de uma perspectiva não medicalizante. Para tanto, o primeiro trabalho
abordará as recomendações elaboradas pelo Grupo de Trabalho Educação & Saúde inserido no
Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Os demais trabalhos abrangerão propostas
desenvolvidas por psicólogos escolares que atuam tanto na Educação Infantil, quanto no Ensino
Fundamental e que tem em comum a perspectiva crítica tanto para a Psicologia quanto para a
Educação. O trabalho relacionado ao âmbito da Educação Infantil debaterá as demandas recebidas
pelos psicólogos escolares a partir do relato de psicólogas que atuam neste nível de ensino em Santa
Catarina. Pensando propostas de ação no sentido da promoção do bem estar de aprendizagens
significativas na Educação Infantil. Já o trabalho referente ao Ensino Fundamental apresentará
proposta de atenção e ressignificação da queixa escolar que contraria o encaminhamento de
estudantes para avaliação e atendimento psicológico individual em decorrência de dificuldades no
processo de escolarização e recoloca o caráter contextual e coletivo do sucesso da educação escolar.
Com tal proposição pretende-se contribuir com a discussão sobre a atuação crítica do psicólogo
junto às questões escolares.
Palavras-chave: psicologia escolar; medicalização; atuação do psicólogo.

ATENÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DA QUEIXA ESCOLAR NO COLÉGIO DE
APLICAÇÃO DA UFSC

Juliana Silva Lopes

Fala 1: O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) configura-se
como campo de estágio supervisionado de universitários dos cursos de licenciatura, Pedagogia e
Psicologia da referida universidade. No segundo semestre de 2013, firmou-se parceria entre o
Colégio e o curso de graduação em Psicologia da UFSC e teve início a construção de projeto
conjunto visando contemplar tanto a formação de psicólogos na área de Psicologia Escolar e
Educacional, quanto à intervenção frente às principais demandas encaminhadas ao Serviço de
Psicologia Escolar do referido colégio. Atualmente, a parceria mencionada envolve o Programa de
Atenção e Ressignificação às Queixas Escolares (PARQUE), que tem auxiliado no mapeamento e
na intervenção às queixas encaminhadas por professores de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental do
Colégio de Aplicação, compreendendo um total de 15 turmas. O Programa conta com a participação
de quatro docentes integrantes do Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional (LAPEE), dois
psicólogos escolares do Serviço de Psicologia Escolar do Colégio de Aplicação e dez estudantes do
estágio obrigatório em Psicologia. Conjuntamente, esse coletivo vem construindo possibilidades de
atuação na escola que contraria o atendimento à clássica demanda por avaliação e intervenção

psicológica individual de alunos que “não aprendem/não se comportam”; partindo do pressuposto
de que não existem causas meramente individuais para as dificuldades vivenciadas na escola, já que
essas são produtos de relações concretas que se estabelecem no espaço escolar.Esse trabalho
objetiva apresentar resultados desta modalidade de intervenção e de formação profissional,
destacando o caráter coletivo, criativo e não medicalizante dessa proposta de atenção à queixa
escolar.
Palavras-chave: queixa escolar; medicalização; psicologia escolar; formação de psicólogos.

PRINCÍPIOS E RECOMENDAÇÕES DE PRÁTICAS NÃO MEDICALIZANTES NO
ATENDIMENTO DA QUEIXA ESCOLAR

Lygia de Sousa Viegas

Fala 2: O presente trabalho apresenta os principais elementos constitutivos do documento intitulado
“Recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e serviços de saúde e educação”,
produzido pelo Grupo de Trabalho Educação & Saúde, do Fórum sobre medicalização da educação
e da sociedade, e publicado em 2012, tanto na forma impressa, de distribuição gratuita, quanto online, já que o mesmo está integralmente disponibilizado no site do Fórum. A finalidade do referido
documento é contribuir com serviços e profissionais da área da saúde e da educação que lidam com
alunos que apresentam diferentes modos de aprender e se comportar no contexto escolar. Nesse
sentido, tal documento representa uma ruptura com as práticas hegemônicas de caráter
medicalizante, que supõem que as dificuldades de escolarização são decorrência de problemas de
ordem individual, mormente biológica, restritos, portanto ao corpo do aluno ou, no máximo, em sua
família. Ao longo da apresentação, serão discutidos aspectos relativos à fundamentação teóricometodológica do documento, para, em seguida, serem apresentadas as principais sugestões
apontadas, as quais serão ilustradas por meio de exemplos. Espera-se, ao longo do debate, contribuir
com a divulgação desse importante trabalho de compilação realizado pelo grupo que o publicou.
Palavras-chave: medicalização; análise crítica; práticas não medicalizantes.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Camilla de Amorim Ferreira

Fala 3: A Psicologia Escolar e Educacional tem ampliado e repensado intervenções em diversos
campos, entretanto a Educação Infantil não tem sido foco da atuação do psicólogo escolar.
Encontramos na literatura relatos de práticas ainda muito pontuais sem problematizar o papel do
psicólogo inserido na escola de educação infantil. Estes estudos, ainda em número reduzido,
demonstram a necessidade de produção de conhecimento e difusão das práticas realizadas neste
nível de ensino. A educação infantil constitui campo de possibilidade de atuação do psicólogo

focado nos aspectos de escolarização para favorecer aprendizagens significativas às crianças de 0 a
6 anos. Discutiremos aspectos presentes na pesquisa de mestrado realizada com psicólogas que
atuam na educação infantil “Investigando os sentidos da atuação profissional de psicólogos na
educação infantil”. Neste trabalho abordaremos o trecho relativo às demandas que psicólogas
escolares relatam receber da educação infantil e, a partir delas, possibilidades de atuação que
superem a perspectiva biologizante e patologizante vinculada a medicalização da vida e da
sociedade. Temáticas como: agressividade, etapas desenvolvimento, mordidas, desfralde,
deficiência e diversidade em geral são citadas pelas psicólogas como presentes nas demandas de
muitos professores. Para, além disso, a relação próxima com as famílias e relações mais estruturais
relativas a organização escolar também estiveram presentes nos relatos das psicólogas. Na pesquisa
constatamos que a atuação dos psicólogos, embora embasada na psicologia crítica e focada no
processo de escolarização, convive com práticas clínicas e remediativas. A pesquisa reforça a
necessidade de maior difusão da educação infantil como campo de possibilidades da psicologia
escolar.
Palavras-chave: psicologia escolar; educação infantil; atuação do psicólogo.

PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: PROJETOS DE PESQUISA E DE
EXTENSÃO

Alba Cristhiane Santana

Resumo geral: O objetivo desta mesa é apresentar projetos desenvolvidos na área de Psicologia
Escolar e Educacional no contexto da Educação Superior, em especial, em espaços de gestão
acadêmica e de extensão. Estudiosos dessa área têm investido na última década no contexto da
Educação Superior, com projetos e pesquisas que visam analisar e ampliar as possibilidades de
atuação e produção de conhecimento nesse espaço. Na atualidade existem demandas acadêmicas,
políticas, sócio-culturais e econômicas em relação à Educação Superior as quais tem gerado
transformações nas Instituições de Ensino Superior. São transformações que envolvem novas
políticas de gestão, reformulações curriculares, investimentos na formação continuada dos docentes,
ampliação dos projetos de pesquisa e de extensão, dentre outros. Estudos na área apontam que o
psicólogo escolar, por seus conhecimentos acerca dos processos subjetivos dos sujeitos e das
instituições, pode contribuir em alguma medida, com a implantação de políticas educacionais que
gerem transformações no processo educativo. Nesse sentido, compreendemos que esse é um cenário
favorável para a inserção do Psicólogo Escolar nesse âmbito, por meio do desenvolvimento de
projetos variados que tenham como objetivo geral contribuir com as necessidades das Instituições
de Ensino Superior e de seus atores. Entendemos que essa é uma área de atuação profissional e de
produção de conhecimento que se interessa pelos processos de desenvolvimento humano que são
mobilizados nos contextos educativos, e nesse caso, nos contextos de formação acadêmica e
profissional. Baseados nessa compreensão serão apresentados projetos desenvolvidos em diferentes
espaços da Educação Superior, a saber: a) Psicologia e gestão na Educação Superior: foco no corpo
docente; b) Psicologia e Projetos de Extensão: possibilidades de ação na Educação Superior; e c)
Contribuições da Psicologia nas políticas de extensão na Educação Superior. Tais projetos
oportunizam análises e discussões acerca das diferentes possibilidades de ação do psicólogo no
contexto da Educação Superior, em especial, considerando projetos desenvolvidos na gestão e na
extensão das Instituições de Ensino. Os estudos na área apontam que o Psicólogo Escolar pode se
envolver com uma multiplicidade de ações ao considerar os determinantes sociais e os aspectos
subjetivos que constituem os contextos educativos e o processo ensino-aprendizagem. Reunimos
nessa mesa projetos de pesquisa e práticas profissionais desenvolvidas por psicólogos interessados
em contribuir com a ampliação da Psicologia Escolar e Educacional no âmbito da Educação
Superior, apoiados na compreensão de que essa área envolve o exercício profissional a partir de um
compromisso político, teórico e prático com as questões da educação e com as necessidades sociais
humanas. Os trabalhos desenvolvidos pelos participantes da mesa visam gerar conhecimentos que
fundamentem a pesquisa e a atuação na Psicologia Escolar e Educacional com vistas ao
desenvolvimento de práticas sociais e profissionais que favoreçam o processo formativo e
acadêmico na Educação Superior.
Palavras-chave: psicologia escolar/educacional; educação superior; políticas de gestão e de
extensão.

PSICOLOGIA E GESTÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: FOCO NO CORPO DOCENTE

Alba Cristhiane Santana

Fala 1: Esta apresentação objetiva socializar um projeto de pesquisa desenvolvido no contexto da
Educação Superior junto à gestão acadêmica de uma faculdade privada no estado de Goiás. Nosso
estudo parte de uma perspectiva de Psicologia Escolar e Educacional como área de conhecimentos
que pode contribuir com a compreensão da dimensão subjetiva que participa do processo educativo,
especialmente considerando que a formação profissional gera processos de desenvolvimento
humano. O cenário da Educação Superior no país tem sido regido por legislações que geraram
cobranças na busca por qualificação dos processos de formação acadêmica. As pesquisas apontam
que um dos aspectos em destaque nessas cobranças é o corpo docente, com foco em sua ação e sua
formação continuada, nesse sentido, as Instituições de Ensino Superior têm investido em projetos de
acompanhamento e de formação dos docentes. Nosso projeto foi desenvolvido nesse contexto, com
o objetivo de contribuir com o acompanhamento, avaliação e formação dos docentes. Os
procedimentos visaram identificar as percepções dos profissionais sobre os desafios e as
possibilidades no ensino superior e abrangeram: entrevistas semiestruturadas com coordenadores de
sete cursos; e questionários com os docentes, totalizando oitenta participantes. Os resultados
indicam que um desafio em relação ao corpo docente no nível superior se refere ao processo ensinoaprendizagem, com dificuldades que se materializam no cotidiano da sala de aula e abrangem:
concepções acerca do processo ensino-aprendizagem na educação superior, procedimentos de
ensino e de avaliação, relação professor-aluno. Também foi observada, em relação à gestão, a
ausência de políticas voltadas para o corpo docente, bem como carência de profissionais
especializados em processos de desenvolvimento docente e de ensino-aprendizagem. Os resultados
da pesquisa foram discutidos com os participantes e fundamentou o planejamento de políticas de
formação continuada com os profissionais da instituição, bem como destacou possibilidades de ação
do psicólogo com a gestão na Educação Superior

PSICOLOGIA E PROJETOS DE EXTENSÃO: POSSIBILIDADES DE AÇÃO NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Juliana Santos de S. Hannum

Fala 2: Este trabalho objetiva apresentar uma discussão sobre as possibilidades de ação do
psicólogo escolar em projetos de extensão na Educação Superior. As discussões na área da
psicologia escolar/educacional têm indicado possibilidades de atuação na Educação Superior em
espaços de ensino, pesquisa, extensão e gestão, abrangendo ações que favoreçam uma formação
acadêmica que mobilize processos de desenvolvimento de docentes e discentes. Pretendemos
apresentar uma prática profissional desenvolvida em um projeto de extensão, na Pontifícia
Universidade Católica de Goiás, com vistas a promover discussões sobre as condições que esse
cenário oferece para a inserção da Psicologia no nível superior de ensino. O contexto de ação foi o
projeto Alfadown cuja finalidade é o desenvolvimento de metodologias e instrumentos para o

processo de alfabetização e de inclusão digital de pessoas com Síndrome de Down. Participam do
projeto professores e alunos dos diversos cursos de graduação da universidade, além de pessoas
com Síndrome de Down. Nossa participação no Projeto ocorreu nos espaços de formação e
acompanhamento dos profissionais e dos alunos da universidade que atuam no projeto, por meio de
grupos de estudo e de orientação individual e coletiva. O objetivo de nossa ação foi contribuir com
processos de conscientização dos sujeitos envolvidos com o projeto. As discussões e reflexões
evidenciaram os significados que são atribuídos à inclusão social e educacional, ao papel de cada
um nesse processo, às questões sócio-culturais e políticas que permeiam a temática e as ações no
projeto, e assim, ampliaram a compreensão acerca do projeto e de si próprios. Nosso trabalho tem
destacado que o psicólogo pode contribuir com o processo de formação e de desenvolvimento
pessoal e profissional dos participantes do projeto. E ainda indicado que a Extensão pode ser um
espaço interessante para nossa inserção e contribuição nos processos de formação desenvolvidos no
âmbito do ensino superior

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NAS POLÍTICAS DE EXTENSÃO NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Luciana Novais de Oliveira Brito

Fala 3: Nosso objetivo é apresentar as contribuições da Psicologia em um programa de extensão
voltado para a inclusão educacional no âmbito da educação superior e proporcionar discussões
sobre as possibilidades de ação do psicólogo nesse contexto. A educação inclusiva tem se
constituído em um campo fértil de atuação do psicólogo escolar e, muitas vezes, torna-se a principal
forma de inserção desse profissional no contexto educativo. Nos últimos anos, a educação inclusiva
no ensino superior é uma temática em pauta e algumas instituições têm desenvolvido políticas para
gestão desse processo. Estudiosos discutem que o psicólogo escolar pode contribuir com a
implantação e o desenvolvimento de políticas educacionais a partir de seus conhecimentos acerca
dos processos subjetivos dos sujeitos e das instituições. Participamos de um Programa de extensão
que visa à inclusão educacional e é composto por diferentes projetos relacionados a: pessoas com
comprometimentos linguístico-cognitivos, pessoas com altas habilidades e pessoas com deficiência
cognitiva. Nossa ação foi realizada em uma equipe multiprofissional, por meio do desenvolvimento
de grupos de trabalho e de pesquisa, com o objetivo de analisar as ações nos diferentes projetos de
extensão e de promover discussões sobre as políticas de extensão voltadas para a educação
inclusiva. Os resultados dessa atuação que se destacaram foram: evidenciou as formas como
docentes e discentes se apropriaram e perceberam as propostas dos projetos de extensão; identificou
as concepções desses sujeitos acerca da inclusão na educação superior; e apontou a importância da
pesquisa no planejamento e na implantação de políticas de extensão. O trabalho também indicou
possibilidades de ação da psicologia escolar em Programas de extensão e nos processos de gestão
de políticas no contexto da Educação Superior a partir de ações que considerem os sujeitos
envolvidos no processo formativo e que propiciem espaços de escuta e de reflexão.

QUEIXA ESCOLAR E MEDICALIZAÇÃO: SEUS DESDOBRAMENTOS NA PRÁTICA
PEDAGÓGICA

Záira Fátima de Rezende Gonzalez Leal

Resumo geral: A presente Mesa Redonda objetiva discutir a Prática Pedagógica realizada nas
instituições escolares, na atualidade, e a presença marcante da queixa escolar, traduzida em
dificuldades escolares, problemas de comportamento, insucesso escolar e outros aspectos que
permeiam o cotidiano escolar e que acabam conduzindo a um processo de medicalização cada vez
maior dos problemas. A individualização de problemas que são, na verdade, institucionais e sociais
se faz cada dia mais presente, deixando-se de lado, muitas vezes, a ação em prol do
desenvolvimento dos alunos. Assim, procuramos, com esta mesa, contribuir para a reflexão sobre
questões tão importantes aos educadores e psicólogos que atuam no contexto da educação. Serão
apresentados três trabalhos: “A prática pedagógica e as possibilidades de desenvolvimento psíquico
dos alunos”, com objetivo de discutir sobre algumas possibilidades de trabalho, na área de
Psicologia Escolar, e a contribuição da escolarização no desenvolvimento psicológico dos alunos;
“A individualização dos problemas de comportamento na escola: reflexões a partir da teoria
Histórico-Cultural”, com objetivo de discutir a prática constante de situar nos alunos, de forma
individual, as diferentes dificuldades que permeiam o processo ensino-aprendizagem; “A produção
da queixa escolar : a medicalização da infância”, com objetivo de discutir sobre o processo de
medicalização das queixas advindas da escola e da necessidade de problematização desta questão.
Finalizando, compreendemos que se torna imprescindível, na atualidade, refletir sobre estas
questões, tão presentes no cotidiano escolar, buscando uma ampla compreensão desta problemática,
de maneira a contribuir para sua superação.
Palavras-chave: queixa escolar; medicalização; prática pedagógica; psicologia histórico-cultural.

A PRÁTICA PEDAGÓGICA E AS POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO
PSÍQUICO DOS ALUNOS

Záira Fátima de Rezende Gonzalez Leal

Fala 1: O objetivo desta fala é discorrer sobre algumas possibilidades de trabalho, na área de
Psicologia Escolar, acerca da contribuição da escolarização no desenvolvimento psicológico dos
alunos, fundamentado nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural. A necessidade de se
refletir sobre esta questão parte da constatação de que a educação vem exercendo um impacto muito
pequeno no desenvolvimento dos alunos, além de assumir pouco sentido em suas vidas. A
aprendizagem escolar e a apropriação do conhecimento transmitido pela instituição escolar são
muito significativos em nossa sociedade, em termos de possibilidades de formação dos indivíduos,
porém o que tem se constatado é que estes aspectos estão sendo secundarizados pela educação, de
forma geral, impedindo a formação plena dos alunos que passam pela escola. É importante ressaltar

que a educação escolar, quando bem orientada, conduz ao desenvolvimento e permite a formação
do ser humano como integrante de uma determinada cultura, possibilitando a apropriação do
resultado da experiência e do conhecimento do conjunto dos homens, criando condições para uma
ação consciente e transformadora da realidade social. Embora o acesso à escola tenha se ampliado
ao longo dos últimos anos, o conhecimento transmitido pela escola não tem se constituído em
instrumento para a formação de um indivíduo capaz de compreender a realidade em sua
complexidade e em seus determinantes e, sendo esse o objetivo que consideramos dever ser
alcançado, propomos alguns elementos para a discussão e reflexão sobre essa problemática em
nossa exposição.
Palavras-chave: queixa escolar; desenvolvimento psíquico; prática pedagógica; psicologia
histórico-cultural.

A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO NA ESCOLA:
REFLEXÕES A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL

Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Fala 2: No contexto escolar nos deparamos com vários desafios, dentre os quais destacamos aqui,
os problemas de comportamentos de escolares, que acabam interferindo negativamente no processo
de apropriação do conhecimento dos alunos. As explicações para isto, na maioria das vezes, focam
no aluno, assim mantendo-se veladas análises mais amplas, que envolvam a incidência de fatores
múltiplos na constituição dessa problemática. Assim, esta forma desvinculada de contextos mais
amplos e individualizada de olhar para os problemas de escolarização, tem desconsiderado,
principalmente, as condições sociais e econômicas da organização social capitalista que perpassam
e constituem as diferentes esferas da vida, dentre elas a escolar. Neste texto, propõe-se relatar uma
pesquisa desenvolvida, cujo objetivo consistiu em analisar artigos relacionados à queixa, problemas
de comportamento, publicados em periódicos científicos, entre os anos de 1990 a 2010,
identificando as concepções de problemas de comportamento de alunos dos autores circunscritas
nos artigos. Para tanto, foram realizadas pesquisas em bancos de dados e indexadores, nacionais e
internacionais, como o Portal da Capes, o PsycINFO, LILACS, Index-Psi, dentre outros, sobre o
tema em questão, selecionando os artigos referentes à área da Psicologia e Educação, resultando em
um total de 47 textos. A análise dos artigos e as discussões realizadas foram respaldadas pela
Psicologia Histórico-Cultural. Os resultados apontam um número superior de artigos, somando 34,
que compreendem a queixa de comportamento como decorrente de questões individuais (aluno,
família, professor). Os artigos expressam o quanto se desconsidera a totalidade que envolve o
processo de escolarização. Ao culpabilizar o indivíduo, retira-se a responsabilidade da sociedade,
do modo de produção que impera e que implica na divisão de classes, nas relações sociais
antagônicas, realizando uma análise reducionista e limitada do fenômeno.
Palavras-chave: problemas de comportamento; educação escolar; psicologia histórico-cultural.

A PRODUÇÃO DA QUEIXA ESCOLAR : A MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA EM
DEBATE

Adriana de Fatima Franco

Fala 3: Ao longo da historia da educação brasileira diferentes explicações para a exclusão de
grande parte da população ao conhecimento historicamente produzido foram apresentadas.
Especificamente neste trabalho, nos ocuparemos da discussão teórica acerca processo de
medicalização medicalização das queixas advindas da escola e da necessidade de problematização
desta questão. É observado que nas últimas três décadas o número de crianças encaminhadas pelas
escolas para diversos tipos de atendimento especializado em decorrência de transtornos de
aprendizagem vem se multiplicando e muitas destas crianças estão recebendo prescrição de
medicação controlada. Considerando a problemática apontada, buscaremos a partir do referencial
teórico da Psicologia Histórico - Cultural, os elementos conceituais que explicitem o
desenvolvimento das funções psíquicas especificamente humanas e dependentes, em seu
desenvolvimento, das apropriações histórico - culturais humanas.
Palavras-chave: queixa escolar; medicalização; psicologia histórico-cultural.

QUESTÕES METODOLÓGICAS NA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Marilda Gonçalves Dias Facci

Resumo geral: Ao tratar da crise da Psicologia, em 1927, L. S. Vigotski nos faz refletir sobre a
importância do método na compreensão dos fatos humanos. Partindo dos pressupostos do
materialismo histórico e dialético, o autor russo nos alerta para a necessidade da superação de uma
visão do desenvolvimento do psiquismo orientada pelo positivismo. O problema do método é em
princípio a base de toda a história do desenvolvimento cultural dos homens. Nesse sentido, o
objetivo desta mesa-redonda é discutir sobre as questões metodológicas na análise de temáticas
pesquisadas na área de Psicologia. Serão apresentados três trabalhos: “O método de referência
histórico-cultural na pesquisa em psicologia educacional/escolar”, com o objetivo de discutir a
coerência entre objetivos, metodologia e referenciais teóricos da pesquisa desenvolvida na área que
adota o citado referencial teórico; “O método na psicologia histórico-cultural e o estudo do
desenvolvimento: a adolescência em questão”, cujo objetivo é discutir o método da Psicologia
Histórico-Cultural e sua aplicação no estudo da adolescência, como período de constituição do
pensamento em conceitos e da consciência; e “Dificuldades no processo de escolarização e o
método instrumental”, cujo objetivo é discorrer sobre o método instrumental, elaborado por L. S.
Vigotski, com foco na avaliação das dificuldades no processo de escolarização.Finalizando,
compreendemos que é impossível estudar os conceitos, realizar pesquisas em qualquer ciência,
prescindindo das realidades representadas por estes conceitos, pois todo fato é datado
historicamente, e produzido pelos homens de acordo com as exigências que a natureza dos
fenômenos do objeto de estudo coloca para o conhecimento científico.

O MÉTODO DE REFERÊNCIA HISTÓRICO-CULTURAL NA PESQUISA EM
PSICOLOGIA EDUCACIONAL/ESCOLAR

Herculano Ricardo Campos

Fala 1: É significativa a produção de pesquisa em Psicologia que adota o referencial históricocultural. Levantamento em bancos de dados da pós-graduação brasileira, das teses e dissertações do
período de 2010 a 2014 que adotam como palavras-chave ‘psicologia educacional ou psicologia
escolar e psicologia histórico-cultural ou psicologia sócio-histórica’, confirma essa afirmação.
Tendo em vista a necessária articulação entre objetivo, justificativa, referencial teórico e método na
realização da pesquisa em geral, e considerando que na pesquisa de referencial histórico-cultural “la
búsqueda del método se convierte em una de las tareas de mayor importância”, busca-se investigar a
articulação entre os objetivos, o referencial teórico de perspectiva histórico-cultural e o método, na
pesquisa em psicologia educacional/escolar. Nessa oportunidade, de forma sucinta apresentam-se os
fundamentos do método na Psicologia histórico-cultural e os critérios adotados para a análise das
pesquisas constantes do banco de dados, descreve-se o procedimento de trabalho com as palavras-

chave e os resultados obtidos no levantamento em um dos bancos de dados, e discute-se os
resultados da análise de uma pesquisa constante do banco.
Palavras-chave: psicologia educacional; psicologia histórico-cultural; pesquisa; método

O MÉTODO NA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E O ESTUDO DO
DESENVOLVIMENTO: A ADOLESCÊNCIA EM QUESTÃO

Záira Fátima de Rezende Gonzalez Leal

Fala 2: Para que possamos compreender o pensamento e as contribuições de Vigotski e seus
colaboradores, na formulação da Psicologia Histórico-Cultural, é necessário que consideremos as
bases, os fundamentos filosóficos desta escola, aqueles oriundos do materialismo históricodialético, pois estes constituem, aplicados e reelaborados na perspectiva da psicologia, o método de
análise desta vertente, fundamental para se compreender o homem e sua formação. Nesse sentido, é
importante destacar que o método é muito mais que um conjunto de procedimentos aplicáveis a um
estudo, ele se constitui em uma síntese de uma determinada concepção do conhecimento a partir de
uma determinada concepção de homem, o que, nesta teoria, significa o homem como um ser
formado social e historicamente por meio das relações sociais estabelecidas entre os homens. Dessa
forma, buscamos apresentar, aqui, a constituição desse homem, destacando um período específico –
a adolescência, período fundamental no desenvolvimento humano por nele se formar o pensamento
em conceitos, a consciência e a autoconsciência. É fundamental destacarmos o papel da educação
escolar na constituição desse homem de que falamos, pois esta exerce uma influência significativa
na constituição de seu psiquismo, podendo contribuir para a formação de uma consciência
plenamente humanizada e, dessa forma, contribuir para uma ação transformadora do sujeito na
realidade social. É nesse sentido, buscando desvelar os elementos que podem contribuir para a
formação desse homem plenamente humanizado, a partir do período da adolescência, que propomos
nossas reflexões.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; adolescência; método.

DIFICULDADES NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E O MÉTODO
INSTRUMENTAL

Marilda Gonçalves Dias Facci

Fala 3: A Psicologia iniciou sua atuação na escola por meio, principalmente, da avaliação
psicológica. Com influencia dos estudos de Alfred Binet e Theódore Simon, a forma de avaliar as
crianças que apresentavam alguma dificuldade no processo ensino-aprendizagem, era calcada nos
testes psicológicos. A Psicometria foi e continua sendo, em muitas situações, teoria e técnica de
medida dos processos mentais utilizada especialmente na área de Psicologia da Educação. No

entanto, a partir da década de 1980, novas possibilidades de avaliação vêm sendo utilizada a partir
dos fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural e este trabalho busca explicitar alguns
pressupostos desta teoria. O objetivo deste trabalho é, portanto, discorrer sobre o método
instrumental, elaborado por L. S. Vigotski, com foco na avaliação das dificuldades no processo de
escolarização. Iniciaremos a exposição tratando da base marxista da referida teoria, destacando a
historicidade que permeia a constituição do psiquismo humano. Em seguida ponderaremos sobre a
relação dialética entre desenvolvimento e aprendizagem, finalizando com uma discussão sobre a
mediação instrumental e a metodologia proposta por Vigotski para analisar o desenvolvimento das
funções psicológicas superiores. Concluindo, defendemos, como propõe o autor russo, a análise do
processo e não do produto obtidos nas tarefas pedagógicas; ressaltamos a necessidade de explicação
e não da descrição dos fatos e, principalmente, a importância de conhecer a gênese das dificuldades
construídas no processo de aprendizagem. Consideramos que é imprescindível avaliar o que se
encontra no nível de desenvolvimento próximo e não o que já foi efetivado no desenvolvimento dos
alunos e que a avaliação psicológica deve contribuir para a proposição de atividades que
possibilitem o desenvolvimento máximo das potencialidades dos alunos.
Palavras-chave: método instrumental; avaliação psicológica; psicologia histórico-cultural.

REFLEXÕES SOBRE PESQUISA E INTERVENÇÃO NA DIMENSÃO SUBJETIVA DA
REALIDADE ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA SÓCIO HISTÓRICA

Wanda Maria Junqueira de Aguiar
Resumo geral: Com o objetivo de discutir o processo de pesquisa e intervenção na dimensão
subjetiva da realidade escolar, esta mesa redonda é constituída por uma equipe de professores que
tem a psicologia sócio-histórica, enquanto base teórico-metodológica, como um dos seus principais
pontos de articulação. Como exemplo de ponto de convergência dessa equipe em torno do mesmo
referencial teórico-metodológico, merece destaque a importância das categorias atividade,
historicidade, mediação, subjetividade e tantas outras na fundamentação da inteligibilidade do
pesquisador para a atividade de análise e interpretação das condições materiais objetivas e
subjetivas que constituem os processos de significação da realidade. É nessa perspectiva, portanto,
que os trabalhos que compõem esta mesa discutem o tema “pesquisa e intervenção na dimensão
subjetiva da realidade escolar”, conforme se constata nos estudos aqui apresentados e debatidos por
Aguiar (PUC-SP), Carvalho (UFPI) e Soares (UERN), que, respectivamente, e de forma específica,
se propõem a discutir: 1) algumas das sínteses teóricas e metodológicas alcançadas pelo grupo de
pesquisa “atividade docente e subjetividade” nos últimos dez anos; 2) a constituição de professores
e alunos bem sucedidos na escola como seres mediados pela história e pela cultura; e 3) o
movimento de significação constituído por um grupo de professores acerca dos desafios e das
perspectivas que, contraditoriamente, têm configurado a sua atividade docente. Conclui-se
apontando para a importância da prática de pesquisa que tem a finalidade não apenas de
diagnosticar a realidade, mas nela intervir: conversando com os sujeitos; ouvindo seus comentários;
analisando suas dúvidas, em conjunto; em síntese, refletindo sobre as diversas questões, culturais e
históricas, que atravessam suas formas de significar a realidade.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO PROFESSOR NA ESCOLA: A CONTRADIÇÃO
MEDIANDO O MOVIMENTO DE SIGNIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE

Júlio Ribeiro Soares

Fala 1: Com o objetivo de discutir o movimento de significação constituído por um grupo de
professores acerca dos desafios e das perspectivas que, contraditoriamente, têm configurado a
atividade docente, o presente estudo se fundamenta na psicologia sócio-histórica, o que implica
analisar e interpretar o movimento de significação do professor à luz de categorias teóricometodológicas dessa perspectiva, especialmente aquelas que melhor podem contribuir com a
mediação do nosso modo de pensar a realidade investigada neste estudo. A produção dos dados
ocorreu por meio de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas. Para cumprir as intenções desse
procedimento de análise e interpretação, buscamos apoio na proposta metodológica dos núcleos de
significação. Os professores revelam que a atividade docente é sempre constituída de desafios que
estão situados na escola e fora dela, especialmente nos “costumes” da família que afetam o
comportamento dos alunos na sala de aula. Ao mesmo tempo, estabelecem uma tímida relação entre

os desafios vividos e as políticas públicas voltadas para a educação. Cabe ressaltar que, ao
vivenciarem situações diversas de desafio, não deixam de pensar a sua atuação em sala de aula de
forma perspectiva, isto é, planejando estratégias que podem contribuir com superação das
dificuldades vividas e sentidas em sala de aula.

SÍNTESES TEORICAS E METODOLÓGICAS CONSTRUÍDAS NO PROCESSO DE
PESQUISA : A IMPORTÂNCIA DA CRÍTICA METODOLÓGICA

Wanda Maria Junqueira de Aguiar
Fala 2: Nesta apresentação pretendo discutir algumas sínteses teóricas e metodológicas –
entendidas sempre como provisórias- alcançadas por nosso grupo de pesquisa, Atividade Docente e
Subjetividade, nestes últimos anos. Inicio por algumas perguntas constitutivas de nossas reflexões e
estudos. Como apreender as significações dos professores e equipe gestora sobre suas atividades?
Como explicitá-las e explicá-las? De que tipo de escola a professora e equipe estão falando? Que
necessidades formativas se evidenciam? Em que medida a compreensão deste emaranhado de
sentidos e significados pode ser útil para a melhoria da escola? Temos claro a desmesura e
complexidade dessas questões. Até porque articulado a elas, outras necessariamente surgem, como:
Quais as nossas expectativas a respeito do processo educacional? Qual nossa concepção sobre a
Função Social da escola? Que tipo de transformação queremos e podemos esperar? Na tentativa de
dar conta destas questões inicio pela forma de pesquisar por nós adotada, que alia em seu processo a
intenção de , produzir conhecimento, ao mesmo tempo que produzir transformações na realidade
estudada. Para atender a esta tarefa, recupero um pouco a trajetória de nosso grupo de pesquisa,
especialmente, porque, foi a partir das reflexões realizadas acerca da atividade de pesquisa
desenvolvida e dos resultados alcançados que as formas atuais de pesquisa se forjaram.Desta
trajetória destacamos a utilização de um recurso – entendido por nós como metodológico e
procedimental - proposto por Clot (2006), a Confrontação simples e cruzada por vermos nesta
proposta a possibilidade de estabelecermos um tipo de contato com os sujeitos que propiciasse
maior envolvimento afetivo e cognitivo e, com isto, produzisse informações mais ricas, criando
melhores condições de, com estas informações, realizar a análise dos sentidos e significados, além
disto, acreditávamos que tal processo favoreceria movimentos de ressignificação Retomando a
trajetória do grupo, foi se evidenciando que a intensidade de tais movimentos geraram, em alguns
casos, transformações importantes, mas que não eram objeto de discussão no momento do ocorrido,
de explicitação de suas características, enfim, analisadas na profundidade necessária. Esta questão
foi acolhida em nosso grupo como algo que, sem dúvida merecia especial atenção. Nossa
preocupação de aprender a dimensão subjetiva destes professores e porque não, da escola, não é
abandonada, mas reestruturada e, creio, melhor entendida, com mais condições de ser levada
adiante Queríamos que no processo de pesquisa, não só produzíssemos conhecimento sobre esta
dimensão, mas, de forma mais consistente e coerente, produzíssemos transformações. Considerando
a crítica produzida pelo grupo, nosso esforço se deu na direção do estudo da Pesquisa Crítica de
Colaboração (PCCOL) ; caminho que esta sendo experenciado sob o crivo da crítica, pois nunca
podemos nos esquecer de que a realidade é movente, que nós pesquisadores nos transformamos. No
momento, acreditamos que esta nova forma de pesquisar nos permitirá fazer pesquisa – produzir

conhecimento, no caso, sobre a Dimensão Subjetiva da Realidade dos Processos Educacionais, ao
mesmo tempo em que intervimos e, talvez, transformamos a realidade.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; escola; atividade docente e subjetividade; pesquisa
crítica de colaboração.

REFLEXÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS BEM
SUCEDIDOS NA ESCOLA COMO SERES MEDIADOS PELA HISTÓRIA E PELA
CULTURA.

Maria Vilani Cosme de Carvalho

Fala 3: Esta apresentação tem sua gênese nas discussões realizadas por professores-pesquisadores
da UFPI, PUC/SP e UERN sobre a dimensão subjetiva realidade escolar, especialmente, as
significações constituídas por professores e alunos acerca da atividade docente e suas relações com
o processo de (trans)formação do indivíduo como ser mediado pela história e pela cultura. Para
polemizar sobre essa temática algumas das categorias do Materialismo Histórico Dialético e da
Psicologia Histórico-Cultural têm sido o fundamento teórico-metodológico adotado. E para
evidenciar que a dimensão subjetiva da realidade escolar é construção social, histórica e cultural
recorremos aos resultados das pesquisas de Marques (2014), quando investiga as mediações que
constituem professores e alunos que desenvolvem práticas educativas bem sucedidas e de Diniz e
Carvalho (2013), ao analisar os significados e os sentidos de alunos campeões de olimpíadas a cerca
do processo de escolarização. Os resultados destas duas pesquisas evidenciam que as práticas
educativas desenvolvidas pelo professor e seus alunos são consideradas bem sucedidas, porque têm
sido mediadas não apenas por condições objetivas (o social, o econômico, o cultural), mas também
subjetivas (motivação, desejo, alegria, satisfação). São estas condições, isto é, a história e a cultura
da escola e do processo de escolarização vivenciados que propiciam o desenvolvimento de
professores e alunos como sujeitos de histórias de sucesso escolar.
Palavras-chave: materialismo histórico dialético; psicologia histórico-cultural; escola; atividade
docente.

SUSTENTABILIDADE SOCIAL E GERAÇÃO FUTURA NA AMAZÔNIA: POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA E DA CIDADANIA.

Tania Suely Azevedo Brasileiro

Resumo geral: Debater a problemática da sustentabilidade social e da educação econômica na
formação da cidadania é o objetivo deste Simpósio, tendo por base três pesquisas realizadas no
Norte do país. A primeira, que trata da importância da educação integral como política educacional
determinante para a sustentabilidade social e, em assim sendo, como fator preponderante para a
formação da consciência e da cidadania críticas, ao contrário das políticas de inclusão social. A
segunda, ao averiguar os significados que pré-adolescentes nortistas atribuem ao dinheiro, chega à
conclusão de que aspectos presentes na cultura de cada região, em particular no cotidiano familiar,
interferem diretamente na gestão do dinheiro. A terceira, tendo por base as variáveis: renda, idade,
sexo e escolaridade, visa demonstrar como as cognições parentais estão relacionadas às estratégias
de socialização financeira entre pais e filhos, chegando-se à conclusão de que há uma articulação
entre as cognições parentais, as condições socioeconômicas e sistema cultural em que são
construídas as relações. Nesse sentido, os resultados podem ser utilizados para a criação de políticas
públicas voltadas para a educação econômica no contexto escolar, de maneira a auxiliar a geração
futura na construção de sua cidadania.

SUSTENTABILIDADE SOCIAL OU INCLUSÃO SOCIAL: A ALTERNATIVA CRÍTICA
PARA A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA E DA CIDADANIA

Antonio Carlos Maciel

Fala 1: O trabalho, a partir da contraposição dos conceitos sustentabilidade social e inclusão social,
apresenta resultados parciais dos impactos sociais da implantação de programas de educação
integral em três Estados da região amazônica: Rondônia, Amazonas e Pará. Partindo da definição
clássica de desenvolvimento sustentável, que envolve três dimensões: a econômica, a social e a
ambiental (SACHS, 1993; MACIEL, 2002a, 2002b), desconsiderando os acréscimos dimensionais
posteriores, que não incidam na dimensão social, o estudo chega a definição do conceito
sustentabilidade social para contrapô-la a oficial definição de inclusão social. Utiliza a técnica do
Survey Multifatorial aplicada a escolas de educação integral (MACIEL et al. 2003) para apurar os
impactos sociais dessa modalidade de ensino e sua repercussão na formação da consciência e da
cidadania críticas, em contraposição às políticas paternalistas, socialmente “éticas”, dos diversos
tipos de bolsas e cotas. Os primeiros resultados apontam para uma tensa contradição entre
reconhecer os benefícios sociais imediatos e, em médio prazo, dos programas de educação integral e
não reconhecer que os programas de bolsas e cotas impedem a emergência de uma cidadania
politizada e de formas de consciência crítica das manipulações ideológicas do Estado capitalista.

OS SIGNIFICADOS DO DINHEIRO PARA CRIANÇAS E JUVENIS NORTISTAS:
SUBSÍDIOS PARA A FORMAÇÃO DA CIDADANIA

Iani Dias Lauer Leite

Fala 2: O dinheiro é uma abstração que permeia todos os aspectos das vivências humanas, sendo o
seu uso considerado parte da formação da cidadania. Nesse sentido, o aprendizado do manejo
monetário é construído na infância e mediado pelos significados construídos socialmente na família,
na escola e em outros ambientes considerados nichos desenvolvimentais. Dessa maneira, a
construção do conceito e dos significados do dinheiro é vital para o subsequente uso adequado na
vida adulta. Essa pesquisa teve como objetivo averiguar quais os significados que alunos infantojuvenis estudantes de escolas particulares atribuem ao dinheiro. Participaram 585 indivíduos de 09 a
14 anos, do norte e nordeste do país, sendo 585 do norte (Manaus = 282, Belém = 303). Quanto ao
gênero, 736 eram meninos e 709 eram meninas. Os participantes responderam a Escala de
Significado do Dinheiro para Crianças (ESDC). A análise dos dados foi realizada utilizando-se o
Programa SPSS versão 15.0. A Análise Fatorial realizada mostrou uma estrutura com 4 fatores:
felicidade (α=0,69), solidão (α=0,72), altruísmo (α=0,64), e exclusão (α=0,60). O fator com média
mais alta foi altruísmo (M=3,84). Nesse fator foram agrupados itens que denotam a preocupação
com o bem-estar de outras pessoas. O segundo fator, chamado de solidão (M=3,64), reuniu itens
que denotam aspectos negativos do dinheiro, que repercutem tanto no indivíduo quanto nas relações
interpessoais, como: desconfiança, tristeza, falsidade, vício. O fator exclusão (M=2,75) transmite a
idéia de que o dinheiro causa separação e desigualdade entre as pessoas. O último fator foi
denominado de felicidade (M=2,73), por agrupar itens que mostraram um aspecto positivo do
dinheiro e expressaram a ideia de que o dinheiro pode significar diretamente a felicidade e ser
também um veículo para a obtenção de coisas que trarão a felicidade, como: poder, um mundo
melhor, prazer, menos desavenças familiares e coisas materiais. Mediante a técnica de Análise de
Regressão observou-se que a variável Gênero foi preditora para os fatores felicidade e altruísmo,
sendo que meninos significaram mais o dinheiro como felicidade e meninas pontuaram mais alto
em altruísmo. É possível que a relação entre gênero e significado do dinheiro sofra influência das
práticas parentais quanto à educação econômica. Pode-se inferir que aspectos presentes na cultura
de cada região interfiram nas concepções quanto ao dinheiro, assim como as vivências quotidianas
na família. Nesse sentido, os resultados podem ser utilizados para a criação de políticas públicas
voltadas para a formação econômica no contexto escolar, de maneira a auxiliar a geração futura a
construir sua cidadania, o que inclui o uso responsável do dinheiro.

COGNIÇÕES PARENTAIS E ESTRATÉGIAS ECONÔMICAS: OS LIMITES DA
SUSTENTABILIDADE NA FORMAÇÃO CIDADÃ

Irani Lauer Lellis

Fala 3: O processo de globalização econômica pode ser notório pelo evidente aumento do nível de
consumo das populações, que crescentemente tem excedido os limites da satisfação das

necessidades básicas, desencadeando no consumo compulsivo e desregrado, alcançando o domínio
do consumismo incompatível com os princípios orientadores de estilos de vida saudáveis e de
padrões de desenvolvimento sustentáveis. Neste contexto, os pais e professores exercem
participação ativa, pois são os principais agentes de socialização para a alfabetização econômica das
crianças. Torna-se importante então, compreender e orientar esses educadores, uma vez que são
fortes influenciadores na formação dos futuros consumidores que compõem uma sociedade.
Objetivou-se assim, neste estudo, conhecer as cognições parentais e estratégias relacionadas à
socialização econômica, averiguando os procedimentos e práticas parentais relacionadas ao dinheiro
ou a mesada dada aos filhos e ainda investigando a existência de relação entre as metas, estratégias
e as práticas parentais com as variáveis: renda, idade, sexo, escolaridade. Os participantes
responderam uma entrevista sobre metas e estratégias de socialização e crenças e práticas parentais.
As respostas foram analisadas pelo software Alceste. Os resultados apontaram para uma articulação
entre as cognições parentais, as condições socioeconômicas e sistema cultural em que são
construídas. Verificou-se que pais com baixa escolaridade apresentaram poucas estratégias e metas
econômicas para os filhos em relação aos pais mais escolarizados, e, a presença de práticas em
relação a finanças foi fortemente verificada em todas as classes, demonstrando uma falta de
sistematização em relação a melhor forma dos pais socializarem economicamente seus filhos.
Espera-se que o conhecimento gerado neste estudo possa servir de base para a criação de uma
metodologia adequada a inserção do tema na dinâmica familiar e escolar, com a criação de
programas de intervenção relacionado a educação econômica, afim de preencher as lacunas das
deficiências parentais quanto a educação econômica.

TEORIA E EMPIRIA NA LUTA CONTRA A MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA E DA
EDUCAÇÃO

Adriana de Fatima Franco

Resumo geral: O simpósio aborda o fenômeno da medicalização de crianças supostamente
portadoras de transtornos de aprendizagem. Tem por objetivo apontar caminhos para o
fortalecimento de uma abordagem não-patologizante e não-medicalizante dessa problemática. A
proposta é apresentar uma discussão sobre a necessidade da teoria no enfrentamento da
medicalização e expor dados empíricos que permitem mapear melhor o fenômeno. A discussão
teórica será realizada considerando duas teses articuladas entre si. A primeira tese propõe a
necessidade de uma teoria do desenvolvimento da atenção como instrumento na luta contra a
medicalização da educação. A segunda defende que o sistema conceitual da Escola de Vigotski
oferece uma explicação teórica do fenômeno da atenção e de seu desenvolvimento que explicita sua
determinação histórico-cultural e possibilita não apenas desconstruir a lógica patologizante e
medicalizante, mas indicar caminhos propositivos em termos de processos sociais e educativos.
Serão apresentados resultados preliminares de um Projeto de Pesquisa multicêntrico intitulado
“Retrato da medicalização da infância no Estado do Paraná”. Os dados são relativos à Educação
Infantil de Maringá e aos anos iniciais do Ensino Fundamental de Ponta Grossa. A coleta de dados
realizada nos dois Municípios foi por meio de questionários respondidos pelos pais ou responsáveis
no ato da matricula. Em Maringá a coleta foi por censo e em Ponta Grossa por amostragem. Os
resultados da Educação Infantil apontam que dos 6006 questionários, 86 crianças tomam
medicamento de uso controlado. O diagnóstico mais frequente foi o de TDAH. O medicamento
mais utilizado foi o Respiridal. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental obteve-se 1639
questionários válidos e os resultados mostraram que 88 crianças já tomaram algum medicamento de
uso controlado. Destas 88, 75 foram tratadas com Ritalina. Surpreendeu que a indicação deste
psicotrópico não se limitou aos diagnósticos de Déficit de Atenção e TDAH. Foram registrados 12
diferentes diagnósticos associados à Ritalina
Palavras-chave: medicalização; educação infantil; ensino fundamental; escola de Vigotski.

A NECESSIDADE DE UMA TEORIA DO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO NA
LUTA CONTRA A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Juliana Campregher Pasqualini

Fala 1: Essa apresentação aborda o fenômeno da medicalização de crianças supostamente
portadoras de transtorno de déficit de atenção, tendo em vista apontar caminhos para o
fortalecimento de uma abordagem não-patologizante e não-medicalizante dessa problemática.
Busca-se contribuir para esse objetivo a partir de uma reflexão teórica pautada em autores
vinculados ao campo crítico da Psicologia Escolar e da Escola de Vigotski e organizada em torno de

duas teses fundamentais, articuladas entre si. A primeira tese defendida propõe que: é necessária
uma teoria do desenvolvimento da atenção como instrumento na luta contra a medicalização da
educação. A crítica à perspectiva organicista tem centrado forças na denúncia da normatização e
patologização da conduta humana a ela subjacente e ao papel ideológico de ocultamento das reais
determinações do fenômeno pelo mecanismo de individualização e biologização de problemas
socialmente produzidos. Ao mesmo tempo, estudos do campo crítico têm apontado a fragilidade da
perspectiva organicista no que se refere à explicação científica do desenvolvimento da atenção.
Nesse contexto, colocaremos em discussão a necessidade de consolidação de uma explicação
teórica alternativa acerca da atenção como processo psíquico – desvelando sua natureza, gênese e
processo formativo – como condição para avançar no sentido da proposição de abordagens
alternativas à medicalização que permitam efetivamente promover na criança o desenvolvimento
dessa função psíquica. A segunda tese defendida é que o sistema conceitual da Escola de Vigotski
oferece uma explicação teórica do fenômeno da atenção e de seu desenvolvimento que explicita sua
determinação histórico-cultural e possibilita não apenas desconstruir a lógica patologizante e
medicalizante mas indicar caminhos propositivos em termos de processos sociais e educativos.
Palavras-chave: medicalização; educação infantil; escola de Vigotski.

UM RETRATO PRELIMINAR DO USO DE MEDICAMENTO CONTROLADO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL DE MARINGÁ-PR

Adriana de Fatima Franco

Fala 2: Este trabalho resulta de uma pesquisa mais ampla em andamento, a qual tem como
finalidade retratar a medicalização da infância no Estado do Paraná. O objetivo desse estudo é
conhecer o uso de medicamentos controlados, em crianças que frequentam a educação infantil das
escolas públicas de Maringá- PR. A educação infantil atende crianças com idades entre 0 a 5 anos.
O referencial teórico que fundamenta este estudo é a Psicologia Histórico-Cultural. A pesquisa é de
natureza empírica e os dados foram coletados em uma cidade com aproximadamente 370.000
habitantes. A coleta de dados foi por censo, o instrumento utilizado foi questionários respondidos
pelos pais ou responsáveis no ato da matricula de seus filhos, totalizando 6006 questionários
aplicados na Educação Infantil. Os principais dados, preliminares, são: dos 6006 questionários
respondidos, 86 crianças tomam medicamento de uso controlado, sendo 30 do sexo feminino, 55 do
sexo masculino e um questionário não preencheu esta resposta. O diagnóstico mais frequente foi o
de transtorno de atenção e hiperatividade, somando 13 crianças, destas 12 eram meninos e apenas
uma menina. Em segundo lugar, com 7 crianças encontra-se o diagnóstico de Transtorno Global do
Desenvolvimento, todos meninos. O medicamento mais utilizado foi o Respiridal somando 16 e em
segundo a Ritalina somando 7. Muitas crianças fazem uso de mais de um medicamento. Realizou-se
uma discussão sobre o desenvolvimento do psiquismo humano, em especial ao desenvolvimento da
atenção voluntária, bem como o papel da escola nesse desenvolvimento. O comportamento da
criança no inicio da vida não é voluntário. Este estado vai se modificando aos poucos com a
mediação intencional dos adultos à sua volta.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; medicalização; educação infantil.

MEDICALIZAÇÃO INFANTIL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM
PONTA GROSSA, PARANÁ

Marcelo Ubiali Ferracioli
Fala 3: Este trabalho é parte do projeto multicêntrico “Retrato da medicalização da infância no
estado do Paraná”, cujo objetivo é sistematizar dados referentes à quantidade de crianças de escolas
municipais paranaenses diagnosticadas e medicadas com supostos transtornos de aprendizagem.
Neste recorte apresentou-se dados preliminares relativos aos anos iniciais do Ensino Fundamental
da cidade de Ponta Grossa. O estudo fundamentou-se na Psicologia Histórico-Cultural e seus
conhecimentos sobre o desenvolvimento humano, em posição contrária à perspectiva organicista
acerca das dificuldades no processo pedagógico, em especial na educação escolar. Os sujeitos de
pesquisa foram todas as crianças matriculas em 6 escolas municipais de Ponta Grossa, incluindo
classes especiais. Sorteou-se estas instituições aleatoriamente, segundo critérios de validação
estatística, e a coleta correu através de questionários preenchidos por pais ou responsáveis legais.
Obteve-se 1639 questionários válidos e os resultados iniciais mostraram que 88 crianças deste
universo já tomaram algum medicamento de uso controlado, o que equivaleu a 5,37% do total (63
meninos e 25 meninas). Observou-se também que destas 88 crianças, 75 (4,57%) foram tratas com
Ritalina (cloridrato de metilfenidato). Surpreendeu que a indicação deste psicotrópico não se
limitou aos diagnósticos de Déficit de Atenção e TDAH. Foram registrados ao total 12 diferentes
diagnósticos associados à Ritalina, tais como: deficiência intelectual, depressão, dislexia, transtorno
bipolar, TOD e TGD. Estes dados são preocupantes tanto em número e quanto em diversidade de
supostos transtornos tratados com um único medicamento, indicando a necessidade premente de se
implementar medidas político-pedagógicas de superação do processo de medicalização
indiscriminado da infância. Para a continuidade da pesquisa ampliar-se-á a coleta para todos as
escolas de Ponta Grossa, o que trará um retrato mais amplo e confiável da realidade do município.
Palavras-chave: desenvolvimento; ensino fundamental; infância; aprendizagem; medicalização.

UMA FILOSOFIA DA DIFERENÇA ATRAVESSANDO O ENCONTRO ENTRE
PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO

Adriana Marcondes Machado

Resumo geral: Viver a escola pública implica imediatamente ser afetado por cenas reflexas de um
sistema em que não tem sido possível ensinar e educar nossos alunos da forma como muitos
professores desejariam. Intensa desigualdade social, condições de trabalho precárias, poucos
profissionais para trabalhar com as necessidades que se impõem, situações de muito sofrimento são
alguns dos aspectos desse contexto. Soma-se a isso um processo de medicalização da educação e da
sociedade, isto é, um certo discurso nomeia os problemas como relacionados a um corpo individual
doente: depressão, hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade. Esse cenário faz parte de um tempo
no qual a tecnologia farmacêutica tem desenvolvido remédios e inventado doenças. Analisar
situações que se fazem presentes na escola pública implica acessarmos uma multiplicidade de
produções, entre elas, as formas de viver e de sentir que se instituem; processos de subjetivação
efeitos de engrenagens. Esse pensamento das engrenagens, das máquinas acopladas que produzem
sentidos, foi proposto e discutido por Guattari, que apresenta uma forma de conceber a
subjetividade como sendo algo de uma natureza industrial, maquínica, fabricada, modulada. Uma
mudança social em nível macropolítico concerne, também, à produção da subjetividade. Portanto,
há sistemas de conexões entre máquinas produtivas, máquinas de controle social e instâncias
psíquicas que definem formas de perceber o mundo. A vida produz conexões e efeitos o tempo
todo. A potência dessas formulações está na convocação para acoplarmos máquinas, pois isso
interfere na engrenagem. Ou seja, nesse sentido, nosso corpo e as ações que exercemos são
máquinas ou maquínicas. Por exemplo, escrever um relatório sobre alguém, criar um espaço de
estágio são ações de uma máquina de saber/fazer e produzem efeitos na engrenagem. Isso requer
que acompanhemos e dialoguemos com mudanças que têm se operado nessas engrenagens, pois, do
contrário, nossas ações podem servir como alívio de sintomas e recrudescimento de uma postura
que totaliza as existências ao afirmar generalizações. Esse simpósio tem como objetivo apresentar
algumas ações e discussões que têm como objetivo a produção de existências e análise do campo
produtor de questões presentes no campo atravessado pela psicologia e educação.
JOGAR, CONTAR E ENSAIAR – INTERPELAÇÕES AO MAL ESTAR NA ESCOLA

Katia Faria de Aguiar

Fala 1: O avanço modulador de estratégias biopolíticas (Foucault, 2008;1995) e sua incidência no
campo da educação, bem como a necessária análise do engendramento de novas moralidades e
institucionalidades que sustentam e, ao mesmo tempo, se fortalecem na conjugação da aplicação de
penalidades e da medicalização dos “desvios”, tem nos servido de norte para a construção de
dispositivos de pesquisa e de intervenção na escola. Consideramos a importância da aproximação
entre a universidade e a escola pública na construção de novas maneiras de pensar e de fazer o

encontro entre a psicologia e a educação, sendo tal aproximação indispensável à formação de
profissionais críticos e propositivos que possam estar atentos à necessária superação tanto das
desigualdades sócio-econômicas, quanto de práticas geradoras de preconceitos e de desvitalização
do cotidiano escolar (Aguiar, 2013). Por isso, em diferentes processos, colocamos a atenção em
pontos de estrangulamento, de estancamento, de cristalizações, que bloqueiam o movimento.
Prudência na fala e nos gestos, oferta de sustentação para o descarte de motivações emocionais,
representacionais e expressivas (Gil, 2000) e para a criação de um plano de consistência que
favoreça a virtualização, desestabilizando os instituídos, e a atualização de outros possíveis
(Levy,1996). Nessa entrada micropolítica, iluminando a complexidade e as misturas, emprestamos
nossos corpos para dar passagem a tensões paradoxais, acolhendo deslocamentos que nos forçam a
pensar. A atitude ético-estética nos implica com a recusa de aceitar prescrições e constrangimentos
e nos aproxima de uma noção de liberdade remetida ao exercício permanente da experimentação,
germinando sentidos. Refletir sobre as práticas de formação, num paradigma ético-estético e
político (Guattari,1992), é afirmar ações comprometidas com o exercício de: pensar a formação
como criação de percursos em meio a múltiplas forças; remeter à reflexão sobre nossos atos, nossas
implicações com as instituições em jogo, favorecendo escolhas sobre a melhor forma de viver;
colocar o desafio de (re)constituição de um campo de intervenção, problematizador e crítico,
intensificador de encontros (Rocha;Aguiar, 2010).Para a conversa que pretendemos empreender
com esse trabalho, vamos recorrer a alguns achados de uma pesquisa - Biopolíticas no chão da
escola - que se interessa pelo estudo e pelo acompanhamento de práticas que nomeamos de
substitutivas à medicalização da vida escolar. Recorremos aos registros de um estágio curricular que
percorreu a rede entre os campos jurídico, educacional, comunitário e de saúde mental, e instituiu
espaços para a problematização dos usos do corpo e das violências consentidas na escola:
dispositivos, intercedidos pela arte, para uma intervenção tática de reelaboração dos códigos e
critérios padronizados de avaliação das condutas. Desde aí,jogar, contar e ensaiar, no diálogo com a
filosofia da diferença (Deleuze,1976; Deleuze;Guattari,1992), aparecem como exercícios que
mobilizam linhas de um diagrama que nos convoca a pensar as práticas psis e o mal estar na escola.

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO COM MICHEL FOUCAULT, GILLES DELEUZE E FELIX
GUATTARI: CONVERSAS CRÍTICAS POR UMA HISTÓRIA DO PRESENTE

Flávia Cristina Silveira Lemos

Fala 2: O legado de Foucault, Deleuze e Guattari para a Psicologia em conversa com a Educação é
instigante. As ressonâncias dos trabalhos deles ecoam em nós, nos levando a abrir brechas e a
pensar a história. Ao nos apropriar das ferramentas que nos deixaram podemos fazer valer um plano
de existência em que possíveis ganhem materialidade. As táticas que nos deixaram nos ofertam
espaços de constituição de si e dos outros que permitem resistir às tentativas de instrumentalização
do cotidiano. Por meio de pesquisas documentais, temos lançado mão da filosofia da diferença
como dispositivo de intervenção problematizadora das práticas de educação, cultura e subjetivações
fomentadas por agências multilaterais no Brasil no plano da promoção e garantia dos direitos, tais
como as do UNICEF e as da UNESCO. Também nos inquietamos com os documentos dos
movimentos sociais de resistência aos processos de judicialização da escola e da educação no
presente em seus modos de produzir lógicas penais e punitivas cada vez mais intensivas e de forjar

efeitos encarcerantes e despotencializadores da vida. Assim, buscamos nessa proposta interrogar a
judicialização da psicologia e educação por meio da análise documental.

EDUCAÇÃO, ARTE E POLÍTICA: NARRATIVAS EM MEIO A IMAGENS
INTOLERÁVEIS

Dolores Cristina Gomes Galindo

Fala 3: A cobertura midiática dos recentes conflitos bélicos transnacionais, especialmente, entre
Israel e Palestina, veiculou séries de imagens de crianças e jovens mortos cujos detalhes recorrem à
espetacularização e à moralização. Os corpos ensangüentados acionam as questões que se fazia
Susan Sontag a respeito da nossa possibilidade de mobilização diante da dor dos outros, diante das
vidas não choradas das quais nos fala Judith Butler, bem como reafirmam o diagnóstico do choque
de sensações como modalidade sensível prevalente no presente. Não é diferente quando nos
deparamos com os conflitos que afetam crianças e jovens indígenas em Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul cujos corpos também são expostos em meio às lutas pela delimitação territorial. Como
trabalhar tais imagens de modo a captar os intoleráveis que as atravessam e as tornam
(im)possíveis? O que nos dizem sobre a educação formal, hoje? Ao percorrer os contextos
educacionais informais criados pela mídia na veiculação dessas imagens, buscamos ressonâncias
com a educação formal que vem operando, em diversas das suas atualizações, pela excitação
contínua sob a forma de subjetivações empresariais dirigidas à velocidade dos projetos e pela
anestesia sustentada pela medicalização da vida. Invocamos um regime sensível da lentidão que nos
possibilita problematizar o intolerável da exibição das imagens do corpo morto de crianças e jovens,
compondo com elas narrativas ficcionais-políticas que, ao modo das fabulações e figurações nas
pistas de Gilles Deleuze e Donna Haraway, lança-nos a uma cartografia, que difere do decalque, e a
uma educação à serviço da vida.

VIOLÊNCIA NA E DA ESCOLA: EDUCAÇÃO MEDICALIZADA E MEDICALIZANTE

Helena de Ornellas Sivieri Pereira

Resumo geral: O objetivo geral desta mesa consiste em fomentar diálogos seja entre o que Tavares
dos Santos chamou de “cidadania dilacerada” e as questões de formação e atuação docente; seja
entre o que Winnicott aponta sobre o surgimento do silêncio e do enquadramento, ocorrido através
das ações de medicalização, levando a um comportamento adictivo e a constituição de um falso simesmo; ou entre a filosofia de Heidegger e a Educação tendo como horizonte o que o filósofo
nomeou de “Era da técnica” e o imperativo da medicalização no contexto escolar. A primeira fala
objetiva discutir a violência através da perspectiva da escola como receptora, mas também como
produtora da agressão e, principalmente, da ação do professor face a este quadro. Utilizando o
termo deflagrado por Tavares dos Santos, estamos falando da “cidadania dilacerada”, onde a
violência apresenta-se como um dispositivo de controle aberto e contínuo, através da força e
coerção. Discutiremos a urgência do professor questionar a si mesmo e a realidade que a ele se
apresenta na tentativa de promover mudanças sociais pertinentes e duradouras. Acreditando nestes
pressupostos entende-se que a maior violência que a escola pode produzir é calar os educandos,
responsabilizando-os, através do que se entende por medicalização, por todos os insucessos dele e
da própria escola. Na segunda fala pretende-se discutir a inércia que tem tomado conta de todos os
responsáveis pela educação da criança, no lar ou na escola, que, levados pela onda da
medicalização, não têm oferecido a resistência transformadora desse movimento, com reflexão,
problematização e construção de ações que envolvam o respeito às necessidades da criança. A
reflexão se apóia em Winnicott posto que este autor enfatiza a importância do ambiente facilitador
para o desenvolvimento do potencial inato da criança, o que nos remete à responsabilidade desse
ambiente no fornecimento da provisão requerida por ela. A terceira é última fala aborda a
medicalização excessiva dos discentes, a catalogação dos comportamentos, o ordenamento e a
psiquiatrização do cotidiano escolar que parecem reverberar os ditames do que Heidegger alcunhou
de “Era da Técnica”. Pretende pensar os perigos decorrentes dessa forma de compreender a
educação e sua dinâmica e almeja examinar a presença excessiva da catalogação e medicalização
dos comportamentos perguntando em que medida estes procedimentos estão a serviço da
docilização e homogeneização dos aprendizes, em outros termos, em que medida estão a serviço da
violenta racionalidade calculante.
MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E A VIOLÊNCIA ‘DA’ ESCOLA: ONDE ESTÁ O
PROFESSOR?

Helena de Ornellas Sivieri Pereira

Fala 1: O atual contexto político e social do pais tem trazido à pauta dos debates sobre Educação
questões de ordem fundamentais para o bom desenvolvimento do processo educacional e
conseqüente crescimento pessoal de quem se submete às carteiras escolares. A questão da

preparação do professor para estar na linha de frente desta demanda ainda é exaustivamente
discutida. A violência é a bola da vez e tudo se justifica por ela. Fala-se da violência na escola
através do bullying, da depredação, das agressões físicas e verbais; ou seja do que se vê, do que é
palpável, e, geralmente, entre alunos ou de alunos contra professores; em alguns casos, mais raros,
fala-se até mesmo de agressões de professores contra alunos. O objetivo deste trabalho é discutir
estes pontos através da perspectiva da escola como receptora, mas também como produtora da
agressão e, principalmente, da ação do professor face a este quadro. Entende-se a violência da
escola como uma ação sutil, muitas vezes passando despercebida, camuflada com vestes de
respeito, ordem, autoridade. Utilizando o termo deflagrado por Tavares dos Santos, estamos falando
da “cidadania dilacerada”, onde a violência apresenta-se como um dispositivo de controle aberto e
contínuo, através da força, coerção e dano em relação ao outro. Na linha de Paulo Freire e seus
seguidores entende-se que urge ao professor ser desrespeitoso, questionando a ele mesmo e a
realidade que a ele se apresenta na tentativa de promover mudanças sociais pertinentes e
duradouras. Nesta perspectiva não se aceita o pressuposto de que a educação é neutra, entende-se
que se educa para o silêncio, a submissão ou com a intenção de dar voz e expor as angústias e
necessidades dos sujeitos, sujeitados ao processo educacional. Acreditando nestes pressupostos
entende-se que a maior violência que a escola pode produzir é calar os educandos,
responsabilizando-os, através do que se entende por medicalização, por todos os insucessos dele e
da própria escola.

A MEDICALIZAÇÃO DOS PROBLEMAS EDUCACIONAIS: A VIOLÊNCIA DA
INÉRCIA

Conceição Aparecida Serralha

Fala 2: Desde o final do século XX, a falta de critérios que considerem todo o contexto de
surgimento e manutenção dos problemas da educação, tanto na escola como no ambiente familiar,
tem se ampliado no Brasil. Desse modo, a medicalização dos problemas, que surgem
cotidianamente, tem se tornado uma via fácil, atendendo à rapidez das soluções exigidas pela era
tecnológica. Se, por um lado, os debates e discussões sobre esse processo/movimento de
medicalização têm se proliferado, por outro, as ações que poderiam efetivamente conter e adequá-lo
não têm se apresentado. Winnicott, em sua teoria, nos mostra a importância do ambiente facilitador
para o desenvolvimento do potencial inato da criança, o que nos remete à responsabilidade desse
ambiente no fornecimento da provisão requerida por ela. Diante de falhas nessa provisão, a criança
reage, muitas vezes com violência, mas esta sua reação precisa ser compreendida como tal para que
possa ter uma solução satisfatória primariamente para a criança e, secundariamente, para o próprio
ambiente. Contudo, não é isso o que se tem observado. A tendência tem sido satisfazer ao ambiente
em detrimento da satisfação da criança. Assim, este trabalho pretende discutir a inércia que tem
tomado conta de todos os responsáveis pela educação da criança, no lar ou na escola, que, levados
pela onda da medicalização, não têm oferecido a resistência transformadora desse movimento, com
reflexão, problematização e construção de ações que envolvam o respeito às necessidades da
criança. No lugar disso, a criança tem sido violentada em seu si-mesmo, pois as reações ao não
atendimento de suas necessidades têm sido abortadas, frequentemente, pelo uso de medicamentos,
na maior parte das vezes, de forma indiscriminada. Com isto, surgem o silêncio e o enquadramento,

e com o tempo, um comportamento adictivo e a constituição de um falso si-mesmo. A
medicalização é um problema que transcende a unidade familiar ou escolar e ele precisa assim ser
considerado para que ações efetivas possam ser implementadas em todos os âmbitos sociais.
A EDUCAÇÃO NA “ERA DA TÉCNICA”: UM OLHAR FILOSÓFICO SOBRE A
MEDICALIZAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR.

Caroline Vasconcelos Ribeiro

Fala 3: Segundo Martin Heidegger, compreendemos a técnica de modo simplista quando a
reduzimos à condição de veículo necessário para a produção de máquinas e aparelhagens. Para o
filósofo alemão, a essência da técnica deve ser entendida como o sentido orientador da
contemporânea condição humana. A submissão das variadas esferas da vida ao cálculo planificador
caracteriza o que Heidegger denomina de domínio planetário da “Era da Técnica”. Esse domínio
representa a consumação de uma racionalidade calculante, a qual reduz o real à condição de objeto
para manipulação e cálculo. A violência da racionalidade calculadora obriga “tudo o que há” a se
desvelar como algo disponível para o poder insaciável do consumo e do produtivismo. A “Era da
técnica” forja um modo contemporâneo de compreensão da realidade marcado pelo imperativo do
progresso e pela redução da realidade a um fundo de reserva (Bestand) disponível. Tudo é desafiado
a se desocultar na condição de recurso, seja recurso energético, financeiro ou recurso humano. O
real converte-se no operacional e, nessa conversão, sequer o ser humano é poupado. Podemos notar,
na contemporaneidade, que a administração da vida humana pela tecnociência não poupou o
contexto escolar. Tendo como pando de fundo o discurso meritocrático, a educação tornou-se um
corifeu do modo produtivista de entender as manifestações humanas. Sendo assim, algo que escapa
a esta lógica ou rasura o ideal das competências ganha o status de problema e, como tal, é
encaminhado ao especialista para futuro conserto. A medicalização excessiva dos discentes, a
catalogação dos comportamentos, o ordenamento e a psiquiatrização do cotidiano escolar parecem
reverberar os ditames do que Heidegger alcunhou de “Era da Técnica”. Em nosso trabalho
pretendemos pensar os perigos decorrentes dessa forma de compreender a educação e sua dinâmica.
Almejamos examinar a presença excessiva da catalogação e medicalização dos comportamentos e
nos perguntar em que medida estes procedimentos estão a serviço da docilização e homogeneização
dos aprendizes, em outros termos, em que medida estão a serviço da violenta racionalidade
calculante. De modo sumário, objetivo geral desse trabalho consiste em fomentar um diálogo entre
a filosofia de Heidegger e a Educação tendo como horizonte o que o filósofo nomeou de “Era da
técnica” e o imperativo da medicalização no contexto escolar.

VOZES DE ALUNOS E PROFESSORES: É POSSÍVEL UMA ESCOLA PARA TODOS?

Maria Lucia Boarini

Resumo geral: Refletir sobre o que dizem os professores e alunos da escola em seus diferentes
níveis e localizar,neste contexto, as possibilidades de atuação do psicólogo.
“DO RISO FEZ-SE O PRANTO”: O MAGISTÉRIO EM DISCUSSÃO

Daniela Rosolen Galetti da Silva

Fala 1: A partir de uma pesquisa de campo buscamos entender como o professor tem pensado o
magistério e qual a sua concepção de trabalho. É cada vez mais frequente, nos diferentes meios de
comunicação, notícias que alertam para problemas enfrentados por professores no cotidiano das
escolas de todo o Brasil, como: violência em sala de aula, condições precárias de trabalho e
afastamento por problemas de saúde em decorrência da profissão. Os dados coletados a partir de
entrevistas foram analisados à luz da história que retrata o magistério no Brasil, a partir da qual é
possível saber que o desenvolvimento da profissão docente deu-se paralelamente ao incentivo à
educação feminina e a profissionalização da mulher. Buscamos entender quais as condições sociais
e materiais estiveram e estão presentes no desenvolvimento da profissão docente e observamos que
esta profissão tal como a conhecemos na atualidade se desenvolve no século XIX em uma
sociedade livre e democrática, dividida em classes sociais. Nesta época a obediência e a ordem
tornam-se cada vez mais uma necessidade, isso porque os valores pregados pelo liberalismo como
igualdade, justiça e amor ao trabalho já não podiam ser defendidos pela razão, nem concretizados
na prática produtiva, ficando ao cargo das instituições conservarem esses princípios através da
sensibilização e do apelo à moral. A escola vem assim com esse objetivo, o de disciplinar as
pessoas para viverem nessa organização social. Portanto, o trabalho docente historicamente nasce a
partir dessas condições materiais, no sistema capitalista. Devido a essa necessidade de moralização
da sociedade a mulher, mãe e professora, foi enaltecida e chamada a assumir o papel de educadora
de seus filhos. Atualmente, com a tecnologia criada pelo próprio sistema a valorização desta tarefa
docente parece ter perdido o sentido. Nas entrevistas realizadas, as professoras queixaram-se do
“desrespeito” que o magistério vem sofrendo. Apontaram ainda o distanciamento da família e o
excesso de trabalho como fatores que tem dificultado o exercício da profissão e causado sofrimento.
Contudo, um trabalho que causa sofrimento, não é um trabalho transformador capaz de modificar
tanto o homem quanto a natureza, mas uma ocupação, reduzida à manutenção da existência física,
um emprego.

NARRATIVAS INFANTIS

Marineide de Oliveira Gomes

Fala 2: O que contam as crianças sobre as escolas da infância interessa às políticas públicas
educacionais e à formação de professores? Por meio das significações construídas narrativamente
por crianças de 04 a 10 anos de idade acerca dos sentidos das escolas da infância (na pré-escola e
nos anos iniciais do ensino fundamental) em instituições educacionais de municípios brasileiras,
buscamos, pelo recurso das narrativas que retratam a percepção da criança sobre as culturas
educacional e escolar, como crianças, de diferentes regiões brasileiras, percebem o seu acolhimento
nas escolas da infância e o papel desses ambientes educacionais em sua formação como agente
social e de direito, porque enraizadas em suas realidades e na diversidade cultural do país como
seres capazes de refletir sobre suas experiências ao narrar suas vivências, desestabilizando as
convicções dos adultos/educadores. Tais narrativas colaboram para o repensar das políticas públicas
educacionais em uma perspectiva de educação integral e de qualidade social.

A RESPOSTA DO PSICÓLOGO AS QUEIXAS DO PROFESSOR E ALUNO

Maria Lucia Boarini

Fala 3: Esta nossa apresentação é fruto da nossa inquietação enquanto profissional da psicologia
que há tempos constata a crise vivida pela escola, alias a considerar o tempo passado esta crise já
vem dando sinais de cronicidade. Já existe farta literatura apontando que tanto professores,
supervisores, gestores, pais e todas as pessoas envolvidas com a educação vivem cotidianamente
um processo de definir responsabilidades, identificar culpados, propor saídas e durante décadas o
psicólogo tem sido solicitado para encontrar uma solução. Historicamente a atuação do psicólogo
no campo escolar tem se pautado principalmente nas técnicas que permitem medir e avaliaras
condições cognitivas, determinar as áreas de conhecimento em defasagem, legitimar
encaminhamentos para classe especial. Por conta de novas áreas da psicologia que vem se
destacando no cenário cientifico tal como a psicologia social, a literatura nos permite identificar
uma certa preocupação com o aspecto social da escola. Ainda assim as explicações do psicólogo
não fazem referência a questões políticas, econômicas e culturais de nossa sociedade. O máximo
que aborda é a situação da família ou do meio social que este aluno pertence. Enfim, quer seja
dando prioridade a psicometria ou a psicologia social o fato é que as mazelas escolares continuam
presentes e as mudanças quase imperceptíveis, aliás houve mudanças que acirram ainda mais a
nossa preocupação. Estamos aqui nos referindo ao uso indevido de medicamento na infância como
solução para problemas comportamentais, de memória, de aprendizagem. E assim vamos
deslocando este aluno da Vida. Refletir sobre a resposta que a psicologia vem oferecendo a estas
questões é a proposta desta apresentação.

