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A PSICOLOGIA ESCOLAR CONTEMPORÂNEA
A Psicologia Escolar contemporânea, como campo de reflexão teórica, de
pesquisa e de intervenção profissional, aponta para uma consolidada interface
entre as áreas da Psicologia e da Educação, apresentando atuações e mediações
psicológicas em diversificados espaços educativos e modalidades de ensino, de
modo a potencializar a ocorrência de situações de sucesso no desenvolvimento
profissional, pessoal e coletivo.
A história recente das mudanças educacionais, especialmente após a LDB/1996
e as legislações subsequentes, levou os sistemas de ensino a criarem
mecanismos para responder às políticas públicas. As demandas sociopolíticas
refletiram-se, igualmente, no cotidiano educacional, influenciando perfil docente,
propostas e metodologias pedagógicas, projetos sociais, ações afirmativas,
processos de gestão pluridirecionais e descentralizados em redes.
A Psicologia Escolar é chamada, nesse cenário, a atuar comprometida com
escolhas teóricas críticas, que atribuam sentido e significado a uma
transformação político-social contextualizada por meio do desenvolvimento de
competências e de posturas éticas, que oportunizem lúcida compreensão do
sistema educacional em suas complexas e, por vezes, contraditórias dimensões.
Essa ação deve estar coadunada à pesquisa e a um contínuo investimento pessoal
e profissional, de modo a sustentar alternativas de enfrentamento aos desafios
teórico-práticos que se configuram no panorama educacional.
Na atualidade, as intervenções profissionais em Psicologia Escolar voltam-se com
maior ênfase a atuações coletivas e institucionalizadas, contextualizadas às
exigências das práticas pedagógicas e apoiadas na especificidade do
conhecimento psicológico. Em contraponto, o cenário da formação do psicólogo
escolar nem sempre tem fornecido o suporte necessário à sustentação dessas
práticas. Entende-se, a partir disso, que a formação em Psicologia exige uma
leitura mais ampla da realidade escolar e social, com maiores aproximações aos
contextos educativos, estendendo-se a um acompanhamento assessorado do
psicólogo, e do psicólogo escolar, em suas práticas profissionais em serviço.
Nesse sentido, são cada vez mais necessárias propostas e orientações teóricometodológicas que auxiliem o psicólogo, que trabalha na interface com a
Educação, no enfrentamento dos inúmeros desafios que as rápidas e dinâmicas
mudanças que ocorrem cotidianamente no contexto escolar lhe impõem.
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LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA ESCOLAR: NOSSA
HISTÓRIA
O Núcleo de Estudos em Psicologia Escolar (NEPE) do Laboratório de Psicologia
Escolar do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento do Instituto
de Psicologia da Universidade de Brasília, coordenado pela Profa. Dra. Claisy
Maria Marinho-Araújo, é responsável por conceber e organizar, desde 2009, as
edições anuais do Colóquio de Psicologia Escolar. Tais eventos, entendidos como
espaços de diálogos dinâmicos e aprofundados, têm a intenção de disseminar
avanços alcançados pela área, por meio da publicização das atuações
profissionais, de pesquisas e de estudos nas áreas de interface da Psicologia e
da Educação.
Há nove anos, cada edição do Colóquio vem oportunizando fecunda integração,
troca e divulgação de trabalhos de estudantes de graduação e pós graduação,
pesquisas em desenvolvimento ou concluídas, projetos de extensão universitária,
práticas profissionais e políticas públicas em Psicologia Escolar.
O impacto do Colóquio de Psicologia Escolar para o desenvolvimento científico e
tecnológico do Distrito Federal se concretiza nas participações e produções de
gestores e profissionais das áreas da Psicologia, Educação, Direitos Humanos,
Saúde, Serviço Social e outras. As interlocuções promovidas pelo Colóquio têm
influenciado políticas públicas no Distrito Federal comprometidas com a melhoria
da qualidade da educação pública, a diminuição da evasão e do fracasso escolar,
a consolidação da inclusão escolar, a formação continuada de psicólogos,
professores, gestores educacionais, a garantia de direitos para crianças e jovens,
a vinculação de medidas socioeducativas ao desenvolvimento de jovens em
cumprimento da lei, a defesa das ações afirmativas.
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APRESENTAÇÃO
O IX Colóquio de Psicologia Escolar foi realizado nos dias 21 a 23 de junho
de 2017, na Universidade de Brasília, na sede da Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos – FINATEC. Nesta versão, foi enfatizada a troca de
saberes e a divulgação da produção de conhecimentos da Psicologia Escolar, em
âmbito nacional e internacional. Toda a programação foi planejada com o intuito
de contribuir com a formação de redes colaborativas para o aprimoramento do
perfil profissional do psicólogo escolar, o avanço nas pesquisas e a formulação
de políticas públicas.
Foram três dias intensos de diálogo, reflexão e debate de temas relevantes entre
psicólogos escolares, estudantes, profissionais, pesquisadores e gestores
públicos. Essa dinâmica foi implementada por meio de 2 conferências, 4
minicursos, 8 mesas redondas, 16 rodas de conversa agregando 74 trabalhos e
três sessões com apresentação de 75 pôsteres. Estiveram presentes mais de 650
participantes de várias regiões do país.
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COMISSÕES
Comissão Organizadora
Claisy Maria Marinho Araujo
Denise de Souza Fleith
Jane Farias Chagas Ferreira
Leonardo Vieira Nunes
Bianca Cristine Gomide Costa
Denise Soares Oliveira
Evaldo Souza Fernandes
Jessica Possatto
Lígia Rocha Cavalcante Feitosa
Lorena Cavalcante
Marina David
Marina Nogueira de Assis Fonseca
Matheus Asmassallan
Nívea Pimenta Braga
Rosimeire Dutra
Waleska Karinne Soares Coutinho Souto
Yuri de Albuquerque
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Comissão Científica
Claisy Maria Marinho-Araujo – Universidade de Brasília
Denise de Souza Fleith – Universidade de Brasília
Jane Farias Chagas Ferreira – Universidade de Brasília
Eunice M. Soriano de Alencar – Universidade de Brasília
Luciana de Oliveira Campolina – UniCeub
Pollianna Galvão Soares de Matos – Universidade Ceuma

Anais
Jane Farias Chagas Ferreira
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CONFERENCISTAS CONVIDADAS
Rita Laura Segato
A Profa. Dra. Rita Laura Segato obteve seu PhD no
Departamento de Antropologia Social da Queen”s
University of Belfast em 1984, foi professora do
Departamento de Antropologia da Universidade de
Brasília entre 1985 e 2010, é professora titular
aposentada dessa universidade, e pesquisadora 1A do CNPq desde 1998. Dirige
o Grupo de Pesquisa Antropologia e Direitos Humanos do CNPq e foi
Pesquisadora Principal do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a
Inclusão na Pesquisa e na Educação Superior (INCTI). Sendo visitante acadêmica
em diversas universidade no México, Paris, Equador e Colômbia entre outros. É
membro de comissões editoriais de diversas publicações periódicas, entre elas,
do Conselho Editorial Internacional da prestigiosa Revista Signs, dos Estados
Unidos. Foi coautora da primeira proposta de cotas para o ingresso de estudantes
negros e indígenas na educação do superior do Brasil, e coautora, com 41
mulheres indígenas de todas as regiões do país, da primeira proposta de ações
afirmativas e políticas públicas para mulheres indígenas apresentada como
demanda ao governo brasileiro.

Zoia Ribeiro Prestes
Graduada em Pedagogia e Psicologia Pré-Escolar pela
Universidade Estatal de Pedagogia de Moscou, Mestre em
Pedagogia e Psicologia Pré-Escolar pela Universidade
Estatal de Pedagogia de Moscou, Doutora em Educação
pela Universidade de Brasília. De 2004 a 2006, exerceu o
cargo de professor assistente na Universidade de Brasília
(UnB); de 2005 a 2007, exerceu o cargo de assessora técnica do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Integrou a equipe técnica da
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Coordenação Geral de Educação Infantil do Ministério da Educação. Foi
professora do Curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)
(2010-2011) e professora colaboradora do curso de Pós-graduação em Psicologia
do UniCEUB. Atualmente, é professora da Faculdade de Educação da
Universidade Federal Fluminense.
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PROGRAMAÇÃO PRÉ COLÓQUIO - MINI-CURSOS
21 de junho de 2017– Quarta-feira
HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

LOCAL

14:00 às
18:00

Credenciamento

14:30 às
17:30

Mini Curso: Psicologia Escolar e o
Desenvolvimento de Competências
Professora: Profª Drª Claisy Maria MarinhoAraujo

FINATEC – SALA 207

14:30 às
17:30

Mini Curso: Cibercultura e Virtualidade:
Novas Pautas para a Atuação do Psicólogo
Escolar
Professora: Profª Drª Jane Farias Chagas
Ferreira

FINATEC – SALA 210

14:30 às
17:30

Mini Curso: Psicologia Positiva, Escola e
Desenvolvimento Humano
Professora: Me. Bianca Cristine Gomide
Costa

FINATEC – SALA 212

14:30 às
17:30

Mini Curso: Inclusão: Discursos e Práticas
Professora: Profª Drª Maria Izabel Tafuri

FINATEC – SALA 211

FINATEC
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PROGRAMAÇÃO GERAL
22 de junho de 2017 – Quinta-feira
HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

LOCAL

08:00 às
10:00

Credenciamento

FINATEC

9:00 às
10:00

Abertura do IX Colóquio de Psicologia Escolar
Mesa Institucional

10:00 às
11:00

Conferência

FINATEC
Anfiteatro 2

11:30 às
12:30

Mesas Redondas Simultâneas

FINATEC

12:30 às
14:00

Intervalo para almoço

FINATEC

14:00 às
16:00

Rodas de Conversa Simultâneas

FINATEC

16:00 às
18:00

Rodas de Conversa Simultâneas

FINATEC

18:00 às
19:00

Apresentação de pôsteres

FINATEC

19:00 às
20:30

Lançamento de Livro - Atividade Cultural

FINATEC

FINATEC
Anfiteatro 2
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23 de junho de 2017 – Sexta-feira
HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

LOCAL

9:00 às
10:00

Conferência

FINATEC
Anfiteatro 2

10:00 às
11:00

Mesas Redondas Simultâneas

FINATEC

11:30 às
12:30

Apresentação de pôsteres

FINATEC

12:30 às
14:00

Intervalo para almoço

FINATEC

14:00 às
16:00

Rodas de Conversa Simultâneas

FINATEC

16:00 às
17:00

Rodas de Conversa Simultâneas

FINATEC

17:00 às
18:00

Apresentação de pôsteres

FINATEC

18:00 às
18:30

Encerramento

FINATEC
Anfiteatro 2

14

PROGRAMAÇÃO DETALHADA
PROGRAMAÇÃO DETALHADA - 22/06/2017
CONFERÊNCIA
Conferencista: Rita Laura Segato
Pensar na Margem, Ensinar Aprendendo, Autorizar pela Autoria
e Pesquisar por Demanda

22/06/2017 - 10:00
às 11:00

FINATEC
Anfiteatro
2

MESAS REDONDAS (1)
TÍTULO/ AUTORES
Educação Superior e Metodologias Ativas
Coordenação: Claisy Marinho
Integrantes: Ricardo Fragelli, João Mello, André Aquere &
Andrea Santos

DATA/ HORARIO

SALA

22/06/2017 - 11:30
às 12:30

FINATEC
Anfiteatro
2

Psicologia Escolar e Inclusão Escolar
Coordenação: Izabel Tafuri
Integrantes: Pollianna Galvão, Daniel Matos, Ana Beatriz Rocha
Lima & Ana Flávia da Hora

22/06/2017 - 11:30
às 12:30

Psicologia Escolar e Diversidade
Coordenação: Tatiana Lionço
Integrantes: Regina Pedroza & Matheus Asmassallan S. Ferreira

22/06/2017 - 11:30
às 12:30

Psicologia Escolar e Criatividade
Coordenação: Denise Fleith
Integrantes: Eunice Soriano de Alencar & Cleyton Hércules
Gontijo

22/06/2017 - 11:30
às 12:30

Psicologia na Educação e Políticas Públicas
Coordenação: Vanuza Sales
Integrantes: Meire Viana & Fabiola Braz Aquino

22/06/2017 - 11:30
às 12:30

FINATEC
SALA 207

FINATEC
SALA 211
FINATEC
SALA 212

FINATEC
Sala 210
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA - 23/06/2017
CONFERÊNCIA
Conferencista: Zoia Prestes
Psicólogos Soviéticos e a Educação: O Nascimento da Teoria
Histórico-cultural no Contexto Revolucionário

23/06/2017 - 9:00
às 10:00

FINATEC
Anfiteatro
2

MESAS REDONDAS (2)
TÍTULO/ AUTORES

DATA/ HORARIO

SALA

Psicologia Escolar e Processos de Desenvolvimento Humano
Mediados pelas TICS
Coordenação: Jane Farias Chagas Ferreira
Integrantes: Maristela Rossato & Wilsa Ramos

23/06/2017 - 10:00
às 11:00

FINATEC
SALA
210

Psicologia Escolar e Socioeducação
Coordenação: Maria Cláudia S. L. de Oliveira
Integrantes: Cynthia Bisinoto, Ana Clara Manhães Mendes &
Dayane Rodrigues

23/06/2017 - 10:00
às 11:00

FINATEC
SALA
207

Psicologia Escolar e Educação Superior
Coordenação: Claisy Marinho
Integrantes: Pollianna Galvão, Nadja Fonseca & Yonara
Magalhães

23/06/2017 - 10:00
às 11:00

FINATEC
211
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RODAS DE CONVERSA

RODA DE CONVERSA (1)– Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano
22/06/2017 - 14:00 às 16:00- SALA 210
TÍTULO

AUTORES

1. Amizades Infantis

Fernanda Barbosa Severo &
Gabriela Sousa de Melo Mieto

2. A Contribuição dos Contos de Fada para o
Desenvolvimento da Criança na Educação Infantil

Calígean da Silva Mesquita &
Tatiana Yokoy de Souza

3. A afetividade na Relação Professor-Aluno: Aprendizagem
Potencializada e Construção de Significados

Ana Cláudia de Jesus Antunes &
Fátima Lucília Vidal Rodrigues

4. Afetividade Pedagógica no Ensino de Crianças com
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH)

Raphaella Christine Souza
Caldas

5. Reflexões sobre a atuação do pedagogo do SEAA no
desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes como
sujeitos nas Instituições Escolares

Marlene Pereira Chaves &
Maristela Rossato

RODA DE CONVERSA (2) – Inclusão Escolar e Diversidade
22/06/2017 - 14:00 às 16:00- SALA 207
TÍTULO
6. Inclusão Escolar de Crianças Autistas

AUTORES
Maria Izabel Tafuri

7. O lugar do Acompanhante Terapêutico no Processo de
Inclusão Escolar de uma Criança Autista

Matheus Tafuri Fróes de
Carvalho

8. Habilidades Cognitivas de Alunos com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) na Perspectiva de suas
Professoras

Carolina Martins Moraes &
Camila Siqueira Cronemberg
Freitas

9. Acompanhamento Terapêutico de uma Criança com
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH)

Raphaella Christine Souza
Caldas
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10. Inclusão escolar e conscientização: uma reflexão acerca
de processos escolares relativos a crianças
diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista.

Vinícius Souza de Oliveira

RODA DE CONVERSA (3) – Criatividade, Inovação e Tecnologia em Psicologia e
Educação
22/06/2017 - 14:00 às 16:00- SALA 211
TÍTULO

AUTORES

11. Psicologia Sociocultural da Criatividade: A Importância da
Cultura na Criação

Gleice Aline Miranda Paixão,
Larissa Krüger Fernandes,
Renata Naves & Ellis Lorena
Silva

12. Imaginação e Educação: O que Dizem as Pesquisas?

Gleice Aline Miranda Paixão &
Fabrícia Teixeira Borges

13. Análise da Criatividade no Cenário Escolar e suas
Expressões em Práticas Inovadoras

Luciana de Oliveira Campolina
&Telma de Jesus Reis

14. A Tecnologia em sala a luz da Pedagogia Histórico-Crítica

Bruna de Oliveira Passos &
Ireuda Costa Mourão

RODA DE CONVERSA (4) – Psicologia Escolar: Intervenção e Pesquisa
22/06/2017 - 14:00 às 16:00- SALA 212
TÍTULO
15. Intervenção em Psicologia Escolar: Centro de Educação
para Jovens e Adultos
16. Casuística sobre o Luto e Desenvolvimento na
Adolescência: A Relação de Ambos com o
Desenvolvimento Escolar do Discente

AUTORES
Danielle Duarte Kamimura
Santos
Joana Cândida Pinheiro Lima de
Mello & Paulo Henrique
Fernandes Marinho

17. As Significações da Escolarização para Adolescentes e
Jovens no Contexto das Medidas Socioeducativas

Tatiana Yokoy de Souza &
Matheus Simões Almeida

18. Sentidos e Significados Atribuídos ao Estatuto da Criança
e do Adolescente pelos Educadores

Fernanda Pimentel Faria de
Miranda
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19. Considerar Todos os Fatores do Pensar: Possibilidades
de Intervenções

Maria Paula Klauk Faria , Lorena
Rosa Quiles de Oliveira, Gerusia
Marcelino de Moura & Liliane
Barros de Almeida

RODA DE CONVERSA (5) – Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano
22/06/2017 - 16:00 às 18:00- SALA 211
TÍTULO
20. A atuação do Psicólogo Escolar na Secretaria de
Educação do Distrito Federal: Uma Reflexão a Partir da
Teoria da Subjetividade

AUTORES
Cíntia de Araújo Matos &
Maristela Rossato

21. Os Jogos como Espaços Reveladores da Subjetividade na
Aprendizagem Matemática

Gileade Cardoso

22. A importância dos Elementos Afetivos na Elaboração das
Estratégias Didáticas para Alunos com Diagnóstico de
Deficiência Intelectual como Desencadeadores dos
Processos de Emoção para a Significação na Esfera da
Subjetividade Individual

Luciana Alves de Oliveira Scheer
& Maristela Rossato

23. A atuação do psicólogo no Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem nos Anos Finais: Reflexões
Baseadas na Teoria da Subjetividade de González Rey

Samantha Rodrigues & Maristela
Rossato

24. A Subjetividade de Professores e Estudantes na Queixa
de Dificuldades de Aprendizagem Escolar

Telma Silva Lopes & Maristela
Rossato

RODA DE CONVERSA (6) – Inclusão Escolar e Diversidade
22/06/2017 - 16:00 às 18:00- SALA 210
TÍTULO

AUTORES

25. A Psicologia Escolar e a Promoção da Inclusão: As
Experiências de Psicólogos Escolares na APAE-DF

Aline Araújo da Silva, Elen Alves
dos Santos & Kizzi Meira
Queirós

26. A Subjetividade dos Estudantes em Situação de
Vulnerabilidade Social em Relação à Aprendizagem
Escolar

Raissa Silva Paulino & Maristela
Rossato
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27. Acompanhamento Terapêutico como Contribuição para
Inclusão Escolar: Um Estudo de Caso

Humberto Rezende & Maria
Izabel Tafuri

28. Relato de Experiência: Grupo de Estudos sobre Inclusão
Escolar

Raissa Ferreira Ávila, Cristiane
Sousa do Carmo, Lorena Quiles,
Suellem Nunes, Karin Yuriko
Branquinho Bittar, Gerusia
Moura & Juliana Santos de
Souza Hannum

29. As Articulações Interdisciplinares entre a Psicologia
Escolar e a Terapia Ocupacional: A Ampliação do
Paradigma Inclusivo

Amanda Vieira Soares, Luísa
Helena Neres Meneses &
Tatiana Yokoy de Souza

30. Escolas Democráticas: Formas Plurais de Pensar a
Inclusão e Aprendizagem

Roseane Paulo da Cunha

RODA DE CONVERSA (7) – Psicologia Escolar na Educação Básica e no Ensino
Superior
22/06/2017 - 16:00 às 18:00- SALA 212
TÍTULO
31. Rendimento escolar e a permanência do acadêmico na
universidade: influência do Programa Auxílio
Permanência na UFT
32. O Papel do Psicólogo Escolar na Avaliação Institucional
Externa de uma Instituição de Educação Superior Privada
do Distrito Federal
33. Constituição da Identidade de Professor no Estágio
Supervisionado de Duas Estudantes de Licenciatura

AUTORES
Hareli Fernanda Garcia Cecchin
& Patrícia Aguiar Tavares
Sara Alves de Oliveira

Patrício Câmara Araújo &
Fabrícia Teixeira Borges

34. Construção da Identidade de Professores de EAD

Fabrícia Teixeira Borges & Lídia
Quezia Rios Miranda

35. Sofrimento psíquico e produção de sentido vividos por
professores do Ensino Médio, no Distrito Federal, como
efeito da Reforma do Ensino Médio e do Projeto Escola
sem Partido

Sandra Francesca Conte de
Almeida, Angélica Guedes
Dantas, Andrea Dias Garzesi
Souza, Simone Aparecida
Lisniowsk, Alessandra Carvalho
Vieira da Silva & Fernanda
Gontijo Cunha
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RODA DE CONVERSA (8) – Psicologia Escolar e Diversidade
22/06/2017 - 16:00 às 18:00 – Anfiteatro 2
TÍTULO
36. Psicologia Escolar e Subjetividade/Identidades Negra e
Branca
37. Psicologia Escolar e Construção da Igualdade Racial
38. Racismo Institucional e Atuação Preventiva do Psicólogo
Escolar

AUTORES
Cida Bento
Marly Silveira
Matheus Asmassallan S.
Ferreira

RODA DE CONVERSA (9) – Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano
23/06/2017 - 14:00 às 16:00- SALA 207
TÍTULO
39. Impactos da Guarda Compartilhada de Crianças e
Adolescentes nos Processos de Socialização e
Aprendizagem Escolares

AUTORES
Gleicimar Gonçalves Cunha,
Maria Aparecida Penso, Andrea
Dias Garzesi Sousa & Fernanda
Chaves de Castro

40. Educação não formal para o desenvolvimento de crianças
e adolescentes em vulnerabilidade social: Um campo
fecundo para a Psicologia Escolar

Renata Magalhães Naves

41. A expressão do adolescente como sujeito que passa por
superproteção familiar e seu desenvolvimento

Marcondes Oliveira da Trindade
& Maristela Rossato

42. Grupos Psicoeducativos e Relações Familiares

Karin Yuriko Branquinho Bittar &
Gerusia Marcelino de Moura

43. Psicologia Escolar e Habilidades Sociais: Famílias de um
Projeto de Extensão

Raissa Ferreira Ávila
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RODA DE CONVERSA (10) – Inclusão Escolar e Diversidade
23/06/2017 - 14:00 às 16:00- SALA 211
TÍTULO

AUTORES

44. A Construção de uma Sociedade mais Justa e Igualitária:
Um Relato sobre as Ações e Mediações do Campus São
Sebastião, do Instituto Federal de Brasília – IFB

Jefferson Sampaio de Moura

45. O Enfrentamento à Violência Sexual na Escola: Seus
Sentidos e Significados

Fernanda Pimentel Faria de
Miranda

46. Gênero e Diversidade Sexual no Contexto Escolar:
Concepções e Crenças de Professores/as
47. Relações de Gênero e Contexto Escolar: Reflexões a
Respeito da Atuação do Psicólogo/a Escolar em uma
Perspectiva Crítica

Jordana Viana Carvalho
Fonseca & Ana Flávia do Amaral
Madureira
Mauricio Morais Carvalho

48. Violência Simbólica no Contexto de Alfabetização:
Trajetória de Enfrentamento na Perspectiva dos Direitos
Humanos

Sandra Raquel de Almeida &
Clerismar Aparecido Longo

49. Violência e suas Conexões: Um Desafio no Cotidiano
Escolar

Thatyanny Gomes Fernandes,
Mylane Lima de Brito Araujo &
Adinete Sousa da Costa
Mezzalira

RODA DE CONVERSA (11) – Psicologia Escolar na Educação Básica e no Ensino
Superior
23/06/2017 - 14:00 às 16:00- SALA 210
TÍTULO

AUTORES

50. Movimentos da Subjetividade na Superação das
Dificuldades de Aprendizagem da Matemática Escolar: Um
Caminho Singular

Amanda Marina Andrade
Medeiros

51. Formação de Profissionais da Educação: Sexualidade
Infantil em Questão

52. Ação de Gestão e Subjetividade Social na Escola
Inovadora

Débora Marques Silva, Ludimila
Gabriela Corrêa de Paula,
Nadine Botelho Santos &
Jordana de Castro Balduino
Paranahyba
Glaucia Melasso Garcia

22

53. Oficinas das Emoções: Educação Infantil e
Autoconhecimento

Miqueli Lucas Vieira e Silva

RODA DE CONVERSA (12) – Criatividade, Inovação e Tecnologia em Psicologia e
Educação
23/06/2017 - 14:00 às 16:00- SALA 212
TÍTULO
54. Metodologias Ativas: Aprendizagens Ativas

AUTORES
Gerusia Marcelino de Moura,
Maria Paula Klauk Faria &
Debora Diva Alarcon

55. A Presença das Novas Tecnologias nos Contextos de
Desenvolvimento e Aprendizagem na Percepção de
Crianças

Larissa Krüger Fernandes

56. Criança em Questão: Articulando Teoria e Prática na
Educação Infantil

Ludimila Gabriela Corrêa de
Paula, Nadine Botelho Santos &
Jordana de Castro Balduíno

57. Desejos, Dilemas e Conflitos da Adolescência: Um Projeto
de Psicologia na Escola

58. Práticas Educacionais Interligadas à Autonomia do
Sujeito e sua Criatividade

Débora Damacena de
Andrade, Nayara Oliveira
Feitosa & Jordana de Castro
Balduino
Irene Maria de Medeiros

RODA DE CONVERSA (13) – Laboratório de Psicologia Escolar: Pesquisas em
Psicologia Escolar
23/06/2017 - 14:00 às 16:00 – Anfiteatro 2
TÍTULO

AUTORES

59. Formação continuada em Psicologia Escolar: Uma
proposta de pesquisa-intervenção nas redes pública e
privada de ensino do Distrito Federal

Lorena de Almeida Cavalcante

60. Características Socioemocionais Explicam Desempenho
Escolar? Resultados Preliminares

Bianca Cristine Gomide Costa

61. Processo Criativo de Professores Universitários:
Potencialidades e Limitações

Nívea Pimenta Braga
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RODA DE CONVERSA (14) – Inclusão Escolar e Diversidade
23/06/2017 - 16:00 às 18:00- SALA 211
TÍTULO
62. Práticas pedagógicas diante desafios de ambientes
educacionais inclusivos
63. A Subjetividade no Processo de Formação Docente na
Perspectiva da Educação Inclusiva

64. Psicologia Escolar, Olhares para o EJA
65. Desafios na Alfabetização de Alunos com Distorção
Idade-Série: Autoestima e Motivação
66. Formação de Professores e Desenvolvimento Humano
para Atuação na Escola Inclusiva
67. Os Desafios e os Dilemas da: Inclusão & da Exclusão e
das Relações Étnico-Raciais na Prática de uma Psicóloga
Escolar

AUTORES
Aline Grippi Lira & Cristina M.
Madeira-Coelho
Gilmara Matos & Maristela
Rossato
Adriano Dias Coatio & Maria
Antônia Furtado
Magalis Bésser Dorneles
Schneider, Norma Lucia Queiroz
& Willian Douglas Guilherme
Roberta Assunção & Maristela
Rossato
Cecilia M. Vieira

RODA DE CONVERSA (15) – Psicologia Escolar: Intervenção e Pesquisa
23/06/2017 - 16:00 às 18:00- SALA 210
TÍTULO
68. O Mal Estar na Educação: Possibilidades de Superação
por Meio de Formações Realizadas pela Psicologia
Escolar
69. Laboratório de Educação e Psicologia- IFG Campus
Anápolis: Uma Experiência de Interpretação e Construção
de Narrativas

70. Estágio em Psicologia Escolar: Descobrindo Formação,
Identidade e Prática Profissional

AUTORES
Maria Gislane da Silva Mendes
& Juliana Maria F. Batista Paiva
Dayanna Santos & Marcos
Antônio de Carvalho Rosa

Felipe Kazuo da Mata
Nakamura, Lochayda Araujo
Moraes, Juliana Santos de
Souza Hannum, Vanessa
Cristina Batista de Jesus &
Yngrid D’Lanuse da Silva
Santos
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71. Formação de Professores: O que Revelam os Estudantes
de Pedagogia a Distância?

72. A Subjetividade de Alunos com Dificuldade em Provas
Escolares
73. O Método Construtivo-Interpretativo numa Pesquisa com
Familiares de Crianças com Suspeita de TDAH

Norma Lucia Queiroz, Sandra
Regina Santana Costa &
Magalis Bésser Dorneles
Schneider
Jayne Moreira da Silva &
Maristela Rossato
Telma Oliveira Cerutti Schmidt &
Maristela Rossato

RODA DE CONVERSA (16) – Formação em Psicologia Escolar: Vozes dos Estudantes
23/06/2017 - 16:00 às 17:00 – Anfiteatro 2

ESTUDANTES DA DISCIPLINA PSICOLOGA ESCOLAR 1-2017

Amanda Monteiro de Oliveira,
Ana Cristina Rodrigues Mota,
Bárbara Soares de Lara, Bianca
Rodrigues Primo, Clara Parente
Barreto Oka, Fabiane Braga
Pereira, Fabrício Manoel de
Jesus, Ilton Romão Neres,
Isadora Cristine Dourado Araújo,
Júlia Ireno Di Flora, Mariana
Barbosa de Andrade, Paulo
Vidigal Carneiro, Pedro Bonfim
Cerqueira, Quéssia de Noronha
Rocha & Wilma Zuriel de Faria
Maschke
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PÔSTERES
SESSÃO DE PÔSTERES (1)
22/06/2017 - 18:00 às 19:00 - FINATEC
TÍTULO
1. Grupo de Habilidades Sociais: Desenvolvendo
Famílias
2. Troca de Experiência: Gatilho Motivador de
Pais de um Grupo Psicoeducativo

AUTORES
Cristiane de Paula & Juliana Santos de
Souza Hannum
Cristiane de Paula, Raissa Ferreira Ávila,
Luciana Novais Oliveira Brito & Juliana
Santos de Souza Hannum

3. Vygotsky, Teoria da Subjetividade e o Estudo
de Processos de Desenvolvimento
Psicológico: Reflexões Teóricas

Felix Jorge Robinson Samuells & Andressa
Martins do Carmo de Oliveira

4. Expressando as Emoções por Meio do Lúdico

Gabriela Batista Machado, Thais Ferreira
Rêgo Basílio, Raissa Ferreira Ávila, Liliane
Barros de Almeida Cardoso & Juliana Santos
de Souza Hannum

5. Síndrome de Down: A Arte de Encenar
Habilidades Sociais
6. Habilidades Sociais e Altas
Habilidades/Superdotação: Identificando as
Emoções Através do Filme Divertidamente

Ingrid Martins Correa
Jhordanna Caminha Natalia Mendes dos
Santos, Raíssa Ferreira Ávila, Liliane Barros
de Almeida Cardoso, & Juliana Santos de
Sousa Hannum

7. Desempenho Social de Acadêmicos do Curso
de Psicologia

Lêda Maria de Carvalho Ribeiro Holanda,
Raquel Andréia Sousa Oliveira Amorim &
Adylla Jéssica de Araújo Brito

8. Percepção dos Universitários do Curso de
Psicologia acerca da Assertividade

Lêda Maria de Carvalho Ribeiro Holanda,
Raquel Andréia Sousa Oliveira Amorim &
Adylla Jéssica de Araújo Brito

9. Habilidades Sociais e Altas
habilidades/Superdotação: Conhecendo e
Reconhecendo o outro por meio do nome

Luisa Camelo Bueno, Raissa Ferreira Ávila,
Liliane Barros Almeida Cardoso &
Juliana Santos de Souza Hannum

10. Desenvolvendo a Atenção e a Escuta em
Crianças Superdotadas

Luisa Camelo Bueno e Raissa Ferreira Avila,
Raissa Ferreira Ávila, Liliane Barros Almeida
Cardoso & Juliana Santos de Souza Hannum
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11. Estudo de Caso de uma Criança com
Comportamentos de Superdotação

Mylena Thereza Pereira Farias

12. Escolarização de Crianças Depressivas:
Estratégias Desenvolvidas pela Equipe

Rafaella Coelho Sá & Ítala Rivane Santos
Cardoso

13. Escolarização e Profissionalização na
Promoção do Desenvolvimento de
Adolescentes em Conflito com a Lei:
Concepções de Profissionais do Sistema
Socioeducativo

Raíssa Costa Faria de Farias Seabra &
Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira

14. Identificar como a Pessoa com Deficiência
Visual se Expressa como Sujeito em sua
Dinâmica Relacional com a Escola

Sidney Rodrigues da Silva & Maristela
Rossato

15. Formação do profissional na área de
Educação Especial do DF

Sidney Rodrigues da Silva & Maristela
Rossato

16. Projeto Interventivo Acolher: Ressignificando e
Valorizando a Identidade dos Idosos do Lar
São Vicente de Paulo”

Ana Claudia de Jesus Cardoso, Tamyres
Santiago, Janaína Libânio de Almeida &
Telma Oliveira Cerutti Schmidt

17. Possibilidades de Ação do Psicólogo Escolar:
Análise Institucional Realizada em uma EscolaCampo

Shayenne Campos de Oliveira, Lays
Fernanda de Paula Resende & Alba
Cristhiane Santana da Mata

18. A Escola e a Família Monoparental Feminina na
Contemporaneidade

Bruna Evelin Souza Filgueiras & Otília Maria
A. N. A. Dantas

19. Um Caminho de Volta

Bruna Maria Barbosa da Silva França,
Rafaella Coelho Sá & Laira Vanessa de
Carvalho Lima

20. InovAção

Bruna Maria Barbosa da Silva França &
Camila Siqueira Cronemberg Freitas

21. A Percepção das Professoras da Educação
Infantil sobre a Abordagem da Diversidade
Cultural com Crianças

Danielle Matos de Hollanda

22. Análise Institucional: Escola Privada no
município de Goiânia

Andressa Rosa Silva Barbosa & Laurísia
Lauanda Pina

23. Psicologia Escolar: a relação família e escola
como via de intervenção na aprendizagem

Giovana Gomes, Lorrane Anastacio Silva,
Karolline Jardim, Kelly Chaves, Felipe
Nakamura & Juliana Hannum
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24. Alfabetização e Inclusão Digital de Pessoas
com Síndrome de Down: Revisão da Literatura

Mariana Nunes dos Santos

25. Psicologia Escolar: experienciando e atuando
com múltiplos temas na EJA

Rafaella Coelho Sá, Eduarda de Souza
Morais, Tatiany Alves Linhares, Rafaella Sá
Veloso
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SESSÃO DE PÔSTERES (2)
23/06/2017 - 11:30 às 12:30 - FINATEC
TÍTULO

AUTORES

1. A Importância das Ferramentas Psicológicas
para o Desenvolvimento Integral de uma
Criança Autista em Atendimento
Psicoeducacional na Rede de Ensino Público

Dilcy Helena Teixeira Cyrus

2. Ludicidade e a Inclusão de Crianças com
Necessidades Educacionais Especiais:
Percepção dos Professores

Lêda Maria de Carvalho Ribeiro Holanda,
Raquel Andréia Sousa Oliveira Amorim &
Adylla Jéssica de Araújo Brito

3. Mulheres Negras e Escolarização: Possíveis
Implicações do Racismo e do Sexismo nos
Processos Educativos

Márcia Regina Gomes da Silva & Ana Flávia
do Amaral Madureira

4. A importância do Mapeamento Institucional
no Trabalho do Psicólogo Escolar: Um
Relato de Experiência

Leonardo Boaventura Martins & Rejane Arruda
Ribeiro

5. Como Professores/as e Estudantes do
Ensino Fundamental II Percebem as
Questões Raciais no Contexto Escolar?

Miria Amorim & Ana Flávia do Amaral
Madureira

6. Habilidades Sociais de pessoas com
Síndrome de Down: Desenvolvendo a Arte

Natália Máyra Borges de Barros, Raissa
Ferreira Ávila, Luciana Novais Oliveira Brito &
Juliana Santos de Souza Hannum

7. Conflitos de olhares sobre os Processos de
Inclusão

Telma Oliveira Cerutti Schmidt & Maristela
Rossato

8. Exposição Fotográfica como Experiência
Inclusiva em Contexto Universitário

Marcela Heloísa de Faria, Gabriela Mieto &
Ticiana Torres

9. Atuação do Psicólogo Escolar em Belém:
Onde estão Inseridos?

Aline Beckmann de Castro Menezes

10. Reflexão sobre Saúde Mental e Suicídio no
Contexto Educacional: Possíveis Olhares de
Intervenções do Psicólogo Escolar

Ingrid Fernandes dos Santos, Juliane Vieira
Aires, Ana Jéssica Figueiredo Dutra, Fábio
Vieira, Guilherme Gama & Caroline Zamboni
de Souza

11. Projeto de Vida no Contexto Acadêmico

Mariana Nunes dos Santos, Vitória Bárbara
Ribeiro Gomes & Elaine Lemos Almeida

12. A Relação Afetiva e suas Contribuições para
a Atuação no Ensino Básico

Nadine Botelho Santos
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13. A atuação do Psicólogo Escolar no Contexto
de Preparação para o Vestibular e para a
Universidade
14. Psicólogo Escolar na Escola pública: Um
Relato de Experiência de Estágio

Rafael Jefferson de Oliveira, Fernanda da Silva
Assunção, Anderson da Silva Visgueira &
Caroline Zamboni de Souza
Rafaella Coelho Sá, Luana Luise de Sousa
Feitosa & Jessica Santos Moura

15. Psicologia Escolar e Educacional: Um Relato
de Experiência com Enfoque na Prevenção e
Promoção da Saúde Infantil

Renata Araújo Campos Dall'Orto

16. Estar Gestor Escolar e ser Psicólogo Escolar

Solange Koehler

17. Psicologia Escolar em Hogwarts: Um Estudo
Comparativo das Direções de Dumbledore e
Umbrigde

Alice Martins Pederiva Brunna Caiado Pontes,
Carolina Ferreira Cortes Novaes, Gabriella
Guimaraes Lima Vieira & Caroline Zamboni de
Souza

18. Síndrome de Down e Habilidades Sociais:
Identificando Preferências

Ana Lúcia dos Santos Cabral, Nadilah Peres
de Sousa, Raíssa Ferreira Ávila, Luciana
Novais de Oliveira Brito & Juliana Santos de
Souza Hannum

19. A Contribuição das Práticas Docentes na
Formação do Psicólogo

Jordana de Castro Balduino , Débora
Damacena de Andrade & Nayara Oliveira
Feitosa

20. As Novas Perspectivas em Psicologia
Escolar: Relato de Experiência de
Estagiários em uma Escola Conveniada de
Goiânia

Vanessa Cardozo Silva, Laura Alves Honório &
Wanderson de Jesus Teixeira

21. Diversidade Escolar sob Ameaça: Uma
Análise do Movimento Escola sem Partido
sob a Ótica da Psicologia Escolar

Ana Clara de Oliveira Alves & Tatiana Lionço

22. Uma Maneira Diferente de Contar Psicologia
Escolar

Anny Caroline Gomes Nolasco, Beatriz
Macedo Buchmann, Gabriela Valente Custódio
Vieira & Rebeca do Valle Azambuja

23. Oficina de Criatividade: Um Espaço de
Expressão Subjetiva

Maria Mônica Pinheiro-Cavalcanti & Albertina
Mitjáns Martínez

24. O Sujeito Moral em uma Aproximação
Cultural-Histórica: Reflexões Teóricas À
Psicologia Escolar

Andressa Martins do Carmo de Oliveira & Felix
Jorge Robinson Samuells
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SESSÃO DE PÔSTERES (3)
23/06/2017 - 17:00 às 18:00 - FINATEC
TÍTULO

AUTORES

1. Investigação das Memórias Escolares de
Estudantes Universitários

Higor Barreira dos Santos & Ingrid Neto

2. A Importância do Psicólogo Escolar na
Comunidade Escolar: Um Estudo
Comparativo

Jéssyca de Alcântara Galvão & Viviane
Santos da Silva

3. Estratégias de Ensino à Prevenção do
Tráfico Humano nas Escolar

Lucas Matsunaga & Ana Clara Queiroz

4. Visão de Futuro dos alunos da E.J.A no
Ensino Médio

Naygara Suemer Rosa Soares & Alia Maria
Barrios González

5. Intervenções com a Equipe Gestora da
Escola: Relato de uma Experiência de
Estágio em Psicologia Escolar

Luciana Dantas de Paula, Glauce Cristina
Rezende Almeida da Silva & Luciana de
Oliveira Campolina

6. Reflexões sobre a atuação do Psicólogo
escolar na contemporaneidade

Bianca Bassul Isadora de Castro Habka,
Manuella Cruz Araujo & Ilsimara Moraes da
Silva

7. Estágio em Psicologia Escolar: Descobertas
na Construção da Identidade Profissional

Elen Alves dos Santos & Danielle Sousa da
Silva

8. A Importância do Lúdico no Ensino Superior

Eduardo Pinheiro Raposo de Medeiros

9. A Relevância de Projetos de Orientação
Profissional nas Escolas para Alunos de Ensino
Médio: Como a Psicologia Escolar pode Contribuir
para o Empoderamento do Estudante na sua
Escolha Profissional

Clara Correa Lima, Clara Machado Lenzi,
Daniella Victor Bacelar Wagner & Letícia
Moraes Godoy de Souza

10. Gestão Associativa: Novas Estratégias para a
Relação Família-Escola

Elizandra da Silva Souza, Júlia Ireno Di
Flora, Júlia Feminela Duarte da Costa &
Nathália da Silva Soares Alves

11. A Arte como um Processo de Mediação entre
Família e Escola

Ana Clara Piccolo, Isadora Cristine Dourado
Araújo, Kamilla Bernardes dos Santos &
Teresa Clara Rebouças Joaquim

12. Proposta de Intervenção para Atrair Alunos
para Programas de Orientação Profissional

Beatriz Cunha Cardoso Rocha, Pedro
Bonfim Cerqueira, Tatiana Ferreira de Araujo
Litvin & Verônica Araujo Lopes
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13. A Relação Família-Escola na Educação Escolar

Amanda Silva de Moraes, Mariana Almeida
Ribeiro, Rafael Figueiredo de Castro &
Tainah Maria Santos

14. Psicologia Escolar e Relação Família-Escola

Gabriel Guedes Barbosa, Juliana Oliveira de
Carvalho, Mariana Emídio Lisboa & Micaele
Stefane Cardoso Amorim

15. Psicologia Escolar: Possibilidades de
Promoção de Cidadania e Bem-estar no Ensino
Médio

Beatriz Fialho Scandiuzzi, Larissa Ribeiro de
Sousa e Silva, Michella Vaz de Castro &
Natália Veloso Holanda

16. Psicologia Escolar e Orientação Vocacional:
Apresentação de um Blog de Profissões e Áreas de
Atuação

Juliana Silva de Deus, Letícia Ansaloni
Fortes Pires, Maria Luiza Barbosa Amorim
dos Santos & Mirella Mena Barreto Orlando

17. A Psicologia Escolar e o Projeto de Orientação
Profissional: Um Estudo de Caso
18. A Escola e a Família Não-Tradicional: Uma
Possibilidade de Diálogo Inclusivo

Maria Elisa Barbosa Duarte & Quéssia de
Noronha Rocha
Amanda Monteiro de Oliveira, Clara Parente
Barreto Oka, Mariana Barbosa de Andrade &
Yasmim da Silva Almeida

19. Mediações no Contexto Escolar que Incentivam
a Autonomia de Adolescentes Visando uma
Formação Identitária Prospectiva

Arthur Praxedes, Beatriz de Lima Costa e
Silva, Júlia Ricci Silva & Larissa Martins de
Mello Fernandez

20. O Processo de Escolha Profissional de
Estudantes de Ensino Médio: Análises e Reflexões

Ana Cristina Rodrigues Mota, Carlos Pullen
Parente, Martina Rosa Lima & Wilma Zurial
de Faria Maschke

21. Orientação Profissional: O Desafio de Atrair os
Estudantes aos Projetos de uma Instituição

Bianca Rodrigues Primo, Fabiane Braga
Pereira, Fabrício Manoel de Jesus & Karen
Marques Valentim Martins

22. Práticas do Psicólogo Escolar no Conselho de
Classe

Bárbara Soares de Lara, lton Romão Neres,
Lívia Barbosa Alves de Souza & Maria Paula
de Carvalho Fernandes

23. Orientação Profissional no Ensino Médio:
Como os Psicólogos Escolares Podem Agir

Letícia Silva Almeida & Vitória Aparecida
Braga da Silva

24. Atividades Extracurriculares como Estratégia
de Engajamento Escolar

Davi de Abreu Figueiredo, Felipe Minotto
Correa, Iuri Sivinski Petry & Kalil Daoud

25. Psicologia Escolar na Orientação Profissional:
Teoria x prática

Alan de Paula Cavalcante, Victor Hugo
Soares Cardoso & Vitor Neiva de Oliveira

26. O Uso das Tecnologias de Informação no
Despertar do Interesse de Alunos da Rede Pública
para Programas de Orientação Profissional

Amanda Cordeiro Silva, Bruna Lohanna de
Jesus Tosatte Gomes, Camilla Leal Santana
& Paulo Vidigal Carneiro
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RODAS DE CONVERSA - RESUMOS
1. Amizades infantis
Fernanda Barbosa Severo - Universidade de Brasília
Resumo
Amizade infantil é uma forma de socialização e interação dos indivíduos, que
possibilita trocas entre uma criança e outra, conciliando a vontade de uma com a
vontade de outra. As crianças podem oferecer aos seus amigos recursos que não são
proporcionados tão adequadamente pelos adultos, tais como: se comparar com seus
pares, desenvolver habilidades sociais e de comunicação, exercer a empatia,
desenvolver sentimento de pertencimento de grupo. É preciso que as crianças
tenham momentos em que possam se comparar com os colegas, para desenvolver
identidade. As crianças se proporcionam mutuamente valiosas ajudas sociais que não
se limitam a reproduzir as que recebem de seus pais. As amizades infantis são com
frequência fontes de satisfação e também de profunda frustração para as crianças.
Levantamento bibliográfico identificou que este tema tem sido pouco pesquisado no
cenário nacional e por isso apresentamos pesquisa, em andamento, com o objetivo
central de identificar como as crianças na faixa etária de 3 anos de idade, conceituam
amizade, e qual a importância em se proporcionar espaços para criação desses
vínculos desde a tenra idade. Trata-se de pesquisa qualitativa, com uso de
observações em sala de aula e entrevistas temáticas áudio-gravadas com as crianças
e seus responsáveis.
Coautora
Gabriela Sousa de Melo Mieto - Universidade de Brasília
Palavras-chave
Amizade, infância, relacionamento interpessoal

2. A contribuição dos contos de fada para o
desenvolvimento da criança na Educação Infantil
Calígean da Silva Mesquita - Universidade de Brasília
Tatiana Yokoy - Universidade de Brasília
Resumo
O presente trabalho analisa a contribuição dos contos de fada para o
desenvolvimento na Educação Infantil, destacando as influências dos contos na
subjetividade, na articulação entre pensamento/linguagem e no imaginário das
crianças. Enfatiza-se a importância dos contos como prática pedagógica na Educação
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Infantil, a partir de fundamentação socio-histórica. Realizou-se uma pesquisa de
campo em uma escola de Educação Infantil. Os participantes foram 11 crianças de 3
anos de uma mesma turma, a professora regente da turma e a coordenadora da
escola, além da própria pesquisadora. Foram realizadas três sessões de contação de
histórias com as crianças e entrevistas semiestruturadas com as educadoras. Os
dados foram analisados à luz da proposta de núcleos de significação de Aguiar e
Ozella (2006). Os resultados mostram que os contos de fadas proporcionam a
emergência de um cenário educativo novo, que, ao mesmo tempo, se relaciona com
cenas fictícias e com a realidade concreta da qual a criança participa, influenciando
em seu desenvolvimento integral. Verificou-se que ainda é necessária uma maior
valorização dos contos de fadas na Educação Infantil e uma ampliação da diversidade
de contos, a partir da representatividade étnico-racial, de gênero, de origens
socioeconômicas e de arranjos familiares da contemporaneidade.
Palavras-chave
Contos de fada; desenvolvimento infantil; perspectiva sócio-histórica.

3. A afetividade na relação professor-aluno: aprendizagem
potencializada e construção de significados
Ana Cláudia de Jesus Antunes
Fátima Lucília Vidal Rodrigues.
filiação institucional: Universidade de Brasília (UnB)
anaantunesaninha2@gmail.com
vidalrodrigues@yahoo.com.br
Resumo
O presente estudo teve por objetivo demonstrar como a afetividade se apresenta
como uma dimensão de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem
a luz de três teóricos principais, a saber: Paulo Freire (2016), Vygotsky (1991) e Wallon
(1995). De fato, diferentes campos do saber, sobretudo a Educação e a Psicologia,
que conversam entre si e se complementam, principalmente no que tange à
afetividade na relação professor-aluno, com base na construção de significados e
potencialização de aprendizagens. Propôs-se problematizar os desdobramentos da
referida relação, bem como a importância da afetividade nas estruturas social,
psicológica, cognitiva e emocional do educando potencializando o desenvolvimento
destas, e a relevância dos conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal e funções
psicológicas superiores, Vygotsky (1991). Assim, buscou-se aqui interligar os aspectos
supramencionados à prática do professor de desenvolver a autonomia do educando,
em um trabalho de reflexão e de posicionamento crítico frente à realidade social, e
de problematização de uma das questões mais presentes no contexto escolar que é
a questão da indisciplina que se mostra como um desafio aos professores e a escola,
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em especial, a partir de recortes de uma observação participante no projeto 04,
estágio obrigatório e uma entrevista com quatro educadoras.
Palavras-chave
Afetividade. Autonomia. Aprendizagem-significativa

4. Afetividade pedagógica no ensino de crianças com
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH)
Raphaella Christine Souza Caldas - Universidade de Brasília
Resumo
À luz da teoria sócio histórica de Vygotsky, tem-se que a criança constrói sua
percepção sobre o mundo e sobre si a partir, também, das percepções dos outros
sobre ela, o que acaba interferindo em sua autoestima. Visando proporcionar uma
visão menos reducionista da criança com Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH), traz-se o conceito de afetividade pedagógica. Nesse artigo,
no entanto, a afetividade enquanto um conceito de carinho, amor e amizade não
engloba a totalidade do que significa a afetividade pedagógica. Trata-se, por outro
lado, de uma aplicação da compreensão heideggeriana de cuidado no processo de
ensino-aprendizagem. Refletir sobre como a relação docente-discente no contexto
escolar está implicada no desenvolvimento da autoestima das crianças com TDAH
permite analisar como os professores têm lidado com as potencialidades das crianças
portadoras de Necessidades Educativas Especiais (NEE) e como têm contribuído para
a formação da percepção dessa criança sobre si mesma. O presente artigo foi
elaborado a partir de revisão de literatura, apontando a necessidade de uma maior
sensibilização dos profissionais da educação no que se refere às contribuições que a
afetividade pedagógica pode fornecer ao desenvolvimento da autoestima de crianças
com TDAH.
Palavras-chave
Afetividade Pedagógica, Autoestima, Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH).
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5. Reflexões sobre a atuação do pedagogo do SEAA no
desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes como
sujeitos nas instituições escolares
Marlene Pereira Chaves

Resumo
As escolas públicas do Distrito Federal contam com o Serviço Especializado de Apoio
à Aprendizagem que se caracteriza como um serviço técnico pedagógico, de caráter
multidisciplinar, prestado por pedagogos e psicólogos com o intuito de promover a
melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de
intervenções avaliativas, preventivas e institucionais. Como profissional deste serviço
e mestranda do PGPDS- UnB, tenho percebido a importância de refletir sobre a
prática do pedagogo nas escolas onde atua e a sua contribuição para um aporte
institucional das queixas escolares na busca de estratégias promotoras de
desenvolvimento dos sujeitos que apresentam dificuldades de aprendizagens e
necessidades educacionais especiais. Para tanto, tomamos como referencial teórico
a Teoria da Subjetividade na perspectiva histórico-cultural de González Rey, visando
reconhecer os sujeitos que estão inseridos no processo de ensinar e aprender, uma
vez que a orientação pedagógica deste serviço aponta para ações que envolvem os
vários contextos dos estudantes e os estudos referentes à teoria citada tem
contribuído para a compreensão dos processos de desenvolvimento destes sujeitos.
Coautora
Maristela Rossato - Universidade de Brasília
Palavras-chave
Pedagogo, subjetividade, sujeito, aprendizagem

6. Inclusão escolar de crianças autistas
Maria Izabel Tafuri
Resumo
A proposta de construção de um sistema educacional inclusivo na realidade
brasileira, apesar de bem fundamentado teoricamente em princípios democráticos
de igualdade, equidade e diversidade, como também, legalmente amparada, se
distancia das práticas inclusivas do dia a dia. A cada criança que acompanhamos no
processo de inclusão encontramos uma insatisfação de base muito preocupante, o
baixo investimento das escolas em oferecerem ao corpo docente um
aperfeiçoamento interdisciplinar contínuo. O curso visa discutir criticamente o
processo de inclusão da criança diagnosticada como autista, hiperativa, sindrômica,
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Down, entre outras, nas escolas ditas inclusivas. Serão enfocados todos os
personagens do processo de inclusão: a criança, os pais, a escola e, sobretudo, o
papel das crianças não diagnosticadas no processo da inclusão, um tema pouco
debatido na literatura. O enfoque desse tema é oriundo da nossa experiência das
visitas às escolas. Percebemos que a inclusão é pensada, soberanamente, em relação
à professora, os pais e a criança. E os colegas da turma em que a criança está sendo
incluída raramente participam do processo da inclusão. Contexto esse que necessita
de maior estudo e orientação aos pares. A apresentação contará com a apresentação
de casos clínicos de inclusão escolar de crianças autistas.
Palavras-chave
Inclusão, autismo, adaptação curricular

7. O lugar do acompanhante terapêutico no processo de
inclusão escolar de uma criança autista
Matheus Tafuri Fróes de Carvalho – UniCEUB
Resumo
O trabalho versa sobre o trabalho de Acompanhamento Terapêutico (AT) com uma
criança autista. Reflito o lugar ocupado pelo AT com a criança autista na sala de aula,
como também, com a professora, os demais alunos e a equipe pedagógica. Reflito,
por meio dessa experiência, a forma como a escola vê a inclusão e como o papel do
AT é importante para promover mudanças em relação à noção de deficiência
relacionada ao autismo.
Palavras-chave
Inclusão, autismo, adaptação curricular

8. Habilidades cognitivas de alunos com transtorno do
espectro autista (TEA) na perspectiva de suas professoras
Carolina Martins Moraes - Universidade Estadual do Piauí
Camila Siqueira Cronemberg Freitas - Universidade Estadual do Piauí
Resumo
Essa pesquisa, com delineamento de estudo de caso, teve por objetivo conhecer as
habilidades cognitivas de crianças com TEA e verificar o desempenho acadêmico
desses escolares diante das propostas pedagógicas na escola. O cenário da pesquisa
foi uma escola da rede privada de ensino no município de Teresina. Os participantes
foram duas professoras da educação infantil, como critério de inclusão teve-se
lecionar em 2016 para pelo menos um aluno diagnosticado com TEA. O instrumento
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de coleta de dados foi entrevista por pautas versando as habilidades cognitivas do
aluno selecionado e o desempenho do mesmo ante a proposta pedagógica. O
método de análise de dados utilizado foi à análise de conteúdo. Os resultados
encontrados apontam que para as habilidades percepto-motoras, de linguagem e
memória os alunos vêm ampliando seus repertórios, atingindo um desempenho
dentro do esperado. Para as habilidades matemáticas vêm sendo desenvolvidas,
sendo destacado o uso de material concreto para facilitar operações, apesar disso à
atenção é apontada como uma habilidade que necessita de maior estimulação.
Espera-se que os resultados subsidiem um maior conhecimento sobre o repertório
desses alunos e sugerem-se pesquisas posteriores sobre o assunto.
Palavras-chave
Autismo; Habilidades Cognitivas; Desempenho Acadêmico

9. Acompanhamento terapêutico de uma criança com
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH)
Raphaella Christine Souza Caldas – Universidade de Brasília
Resumo
A educação formal tem diversos objetivos, dentre eles, a promoção do
desenvolvimento de valores, de autonomia e protagonismo do aluno. Para isso, é
0necessário que no processo de ensino-aprendizagem sejam consideradas as
dificuldades e potencialidades dos educandos, de forma a garantir a melhor educação
possível para todos. Contudo, nem sempre a escola consegue garantir uma educação
de qualidade para as crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem.
Assim, mostra-se de grande valia o trabalho do Acompanhante Terapêutico junto a
essas crianças, de forma a garantir que suas potencialidades sejam desenvolvidas,
garantindo que seu ritmo seja respeitado na elaboração e na realização das
atividades curriculares. O presente trabalho tem como objetivo promover uma maior
sensibilização dos profissionais da educação no que se refere à consideração das
práticas educacionais enquanto um processo complexo, que não deve seguir padrões
rígidos classificatórios, mas considerar as dificuldades e potencialidades dos
envolvidos. Para isso, foi feito o acompanhamento de um aluno com Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) durante sua passagem pelo segundo e
terceiro ano do Ensino Fundamental Menor, durante 2 anos. Mostrou-se perceptível
a necessidade de que os profissionais da educação analisem suas implicações nas
expectativas criadas quanto ao desenvolvimento da criança.
Palavras-chave
Acompanhamento Terapêutico, Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH), Processo de ensino-aprendizagem
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10. Inclusão escolar e conscientização: uma reflexão acerca
de processos escolares relativos a crianças diagnosticadas
com Transtorno de Espectro Autista
Vinícius Souza de Oliveira
Resumo
A discussão tem por objetivo refletir acerca da inclusão escolar no que se refere a
crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista assistidas por
Acompanhamento Terapêutico, através do Grupo de Pesquisa: Psicanálise e Autismo,
concernente à Universidade de Brasília (UnB). O trabalho é desenvolvido por meio da
escuta, trabalho clínico, realização de reuniões, bem como orientação aos
profissionais da escola no que diz respeito ao manejo e propostas de atividades
escolares no processo de inclusão. Salienta-se a importância na flexibilidade do
sistema institucional e necessidade de conscientização desses profissionais, os quais
constituem o ambiente escolar das crianças de uma maneira multifatorial. As falhas
e avanços que permeiam a busca de uma concretização de um trabalho profissional
comunicativo e integrativo são apontados nesse trabalho que visa a procura de uma
maior efetividade. Procura-se abarcar as necessidades específicas da criança e o
suporte da família com a utilização teórica psicanalítica e psicopedagógica. A criança,
apresentada nesse trabalho, atualmente com cinco anos de idade, esteve inclusa em
uma turma especial constituída por apenas ela mesma e uma professora durante o
período de um ano. Há três meses encontra-se em turma reduzida com bi docência
na mesma escola pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A evolução
da criança que passou de uma classe especial para uma inclusão invertida é refletida
nesse caso no contexto da escola pública e do trabalho do acompanhamento
terapêutico realizado.
Palavras-chave
Criança, escolar, autista, inclusão, psicanálise.

11. Psicologia sociocultural da criatividade: a importância
da cultura na criação
Gleice Aline Miranda Paixão
Resumo
Como resultado de uma pesquisa teórica, este trabalho tem o objetivo de discutir a
criatividade sob o prisma da Psicologia Sociocultural. A perspectiva sociocultural se
configura em uma abordagem dialógica, que considera o desenvolvimento humano
como algo que não pode ser analisado sem que sejam considerados os aspectos:
social, cultural e histórico. Sabemos que a criatividade tem sido majoritariamente
atribuída à pessoa de forma individual e com demasiado enfoque nos traços de
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personalidade. Diferenciando-se das teorias tradicionais, a Psicologia Sociocultural
defende um novo olhar sobre a criatividade, em que ela seja analisada a partir do
processo de criação e não somente se observando o seu produto final. A
perspectiva cultural, portanto, entende que a cultura está intrinsecamente
imbricada no desenvolvimento da criatividade e é ela quem dá elementos para que
a criatividade apareça. Sendo assim, nos aportamos na teoria do professor e
psicólogo Vlad Glaveanu que vem construindo um arcabouço teórico singular sobre
Cultura e Criatividade, subsidiando, por conseguinte, a formulação do que se
cunhou de Psicologia Sociocultural da Criatividade. Propomos este trabalho porque
acreditamos que a referida perspectiva precisa ser mais discutida e divulgada nos
eventos científicos das áreas de psicologia e de educação.
Coautoras
Gleice Paixão
Larissa Krüger Fernandes
Renata Naves
Ellis Lorena Silva
Palavras-chave
Criatividade, Psicologia Sociocultural da Criatividade, Cultura.

12. Imaginação e educação: o que dizem as pesquisas?
Gleice Aline Miranda da Paixão – Universidade de Brasília
Fabrícia Teixeira Borges
Resumo
Este trabalho é parte inicial de uma pesquisa de levantamento teórico que analisa as
publicações acadêmicas constantes na base de dados Periódicos CAPES no tocante às
pesquisas realizadas com a temática de Imaginação e Educação. De antemão,
destacamos que partimos do pressuposto da Psicologia Cultural que compreende a
Imaginação como um processo psicológico que expande a experiência humana por
permitir que a pessoa se despreenda da realidade primária e, a partir disso, consiga
fazer novas sínteses e pensar além do aqui-agora. Ademais, alinhadas com a
perspectiva teórica adotada, compreendemos que a Imaginação é a base de toda
atividade criativa. O recorte de análise deste trabalho engloba as pesquisas realizadas
e publicadas no decorrer dos últimos 10 anos. Percebemos que têm sido realizadas
pesquisas na Austrália, no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos que
discutem o Currículo Educacional e a Prática Docente com foco na observância da
necessidade de se fomentar a imaginação dos alunos e entendê-la como um processo
psíquico que impulsiona o desenvolvimento humano e torna o processo de
aprendizagem mais efetivo. Em suma, as pesquisas encontradas demonstram a

40

necessidade de se tratar a imaginação com mais apreço e, portanto, valorizá -la no
meio educacional.
Palavras-chave
Imaginação. Educação. Currículo. Psicologia Cultural.

13. Análise da Criatividade no Cenário Escolar e suas
Expressões em Práticas Inovadoras
Luciana de Oliveira Campolina - UniCEUB
Telma de Jesus Reis - UniCEUB
Resumo
O objetivo da pesquisa foi investigar práticas inovadoras e a criatividade de
professores do ensino superior e se justifica pela relevância de pesqu isas que
enfoquem as possibilidades de mudanças nas práticas de ensino durante a formação.
No estudo, assumimos o referencial teórico de autores como Campolina, Mitjáns
Martínez e Tacca. Nos inspiramos na teoria cultural-histórica da Subjetividade de
González Rey, por permitir uma compreensão complexa da criatividade e da
inovação, como produções singulares constituídas na subjetividade. Nos embasamos
na Epistemologia Qualitativa de González Rey, e no método construtivo interpretativo. O estudo enfocou dois casos de professores de Ensino Superior
reconhecidos na instituição por sua produção acadêmica e prática pedagógica. Os
instrumentos utilizados foram a observação em sala de aula, a dinâmica
conversacional e o complemento de frases. Identificamos que a inovação
educacional, entendida como a implementação de novidades no contexto de
atuação, estava relacionada com as possibilidades e necessidades dos professores e
se caracterizou pela criação e versatilidade dos recursos pedagógicos. A partir dos
casos, concluímos que ambos os professores se destacaram pelo posicionamento
ativo e reflexivo na busca de fomentar a aprendizagem dos alunos e uma relação de
vínculo com os estudantes e com suas produções pedagógicas.
Palavras-chave
Ensino Superior, Professores, Estratégias de Ensino, Subjetividade.
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14. A tecnologia em sala a luz da Pedagogia HistóricoCrítica
Bruna de Oliveira Passos
Ireuda Costa Mourão
Resumo
Este trabalho busca refletir sobre a sistematização da Pedagogia Histórico -Crítica
utilizando as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem em uma escola de
ensino fundamental do Distrito Federal. A pesquisa qualitativa caracteriza -se como
pesquisa-ação, utilizando a observação participante e a análise de documentos como
técnicas. A metodologia está organizada com base em um plano de ação. Na primeira
etapa do plano decidiu-se a temática a ser estudada com base no interesse dos
estudantes, mas considerando o currículo e o contexto social em que os mesmos
estão inseridos. A estratégia da “tempestade de ideias” foi usada para descobrir o
que os estudantes sabiam a priori sobre a água, temática escolhida. Na segunda
etapa, problematizou-se a temática utilizando uma reportagem em vídeo sobre o
nível do reservatório do descoberto. Na etapa de instrumentação, estudou-se os
estados físicos e o ciclo da água, entre outras abordagens. Na catarse, os estudantes
confeccionaram um folder, e na quinta etapa, gravaram um jornal. É possível apontar
alguns resultados: a participação dos estudantes nas atividades, o envolvimento da
família na discussão do problema que está afetando o Distrito Federal que é a falta
de água, e o desenvolvimento de atitudes de cuidado e preservação do planeta
Palavras-chave
Pedagogia histórico-crítica. Tecnologias. Ensino. Aprendizagem.

15. Intervenção em Psicologia Escolar: Centro de Educação
para Jovens e Adultos
Danielle Duarte Kamimura Santos – UCB - GO
Resumo
A possibilidade de imersão do psicólogo escolar em um ambiente desabitado por
profissionais dessa área elucida alguns desafios de atuação nesse contexto. Assim,
criar uma rede de apoio com os demais profissionais que atuam na instituição e
estabelecer um vínculo assertivo com os alunos, pais e comunidade, torna –se
fundamental ao se propor intervenções no ambiente escolar. Nesse sentido o
presente estudo trata-se da intervenção de estagiários de Psicologia da PUC Goiás,
na disciplina de Estágio Básico em Psicologia Escolar em um Centro de Educação para
Jovens e Adultos da cidade de Goiânia. Foram realizadas visitas quinzenais à escola,
com aplicação de entrevistas, observações e discussões com alunos, professores,
coordenação e demais profissionais da escola. Após observados os aspectos físicos e
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dinâmicas da escola, foi identificada a carência de informações sobre a atuação do
psicólogo escolar na instituição, visto que a escola não possui um psicólogo e como
produto dessa demanda os estagiários confeccionaram um folder com informações
sobre a psicologia escolar e suas implicações. Foram distribuídos pessoalmente para
professores e demais funcionários da escola com o objetivo de esclarecer a função
do psicólogo no ambiente escolar.
Palavras-chave
Palavras-chave: Estágio; Psicologia Escolar; Intervenção; Atuação.

16. Casuística Sobre o Luto e Desenvolvimento na
Adolescência: A Relação de Ambos com o Desenvolvimento
Escolar do Discente
Joana Cândida Pinheiro Lima de Mello
Resumo
Este estudo tem como base a discussão teórica e relato de caso sobre a influência do
processo de luto no desempenho pedagógico de um discente em uma Instituição
Privada de Educação Básica do Distrito Federal. Fazem-se presentes aqui discussões
sobre o processo de formação do luto, luto antecipado, a adolescência enquanto
fenômeno constituinte no processo de desenvolvimento, ciclo vital do ser humano,
bem como aspectos relacionados ao contexto escolar e familiar do estudante
enquanto agente inserido no contexto escolar e objeto de estudo desta produção
científica. A presente pesquisa científica é resultado de procedimentos interventivos
tendo como objetivo a priori considerar aspectos tangenciais à vida escolar que
influenciam no bom rendimento do discente, por se tratar de um estudo de caso,
daremos o nome fictício de Yuri ao sujeito desta intervenção, como questões
familiares e sociais. O processo de luto foi o principal fenômeno abordado no estudo,
bem como o desenvolvimento na adolescência e a relação de ambos com o
rendimento escolar de um discente da Educação Básica.
Coautor
Paulo Henrique Fernandes Marinho
Palavras-chave
Psicologia Escolar, Luto, Luto Antecipado, Família, Escola.
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17. As significações da escolarização para adolescentes e
jovens no contexto das medidas socioeducativas
Tatiana Yokoy - Faculdade de Educação. Universidade de Brasília
Matheus Simões Almeida. - Departamento de Sociologia. Instituto de Ciências
Sociais. Universidade de Brasília.
Resumo
Este trabalho apresenta reflexões de uma pesquisa em andamento sobre
significações de escolarização construídas por adolescentes que cumprem medidas
socioeducativas. Busca-se a criação de subsídios para propostas que lidem com as
fragilidades e com as potencialidades das propostas pedagógicas existentes no
contexto socioeducativo. A compreensão desta temática é especialmente
importante para a garantia do direito à educação, preconizado pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente e pela recente Lei do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo- SINASE. Muitos adolescentes que cumprem medidas em meio
aberto não frequentam a escola há muito tempo e outros permanecem
matriculados, reprovando e sem encontrar sentido na escola. Nas escolas localizadas
em unidades de internação, a segurança costuma ter prioridade sobre a dimensão
pedagógica. A cultura escolar evidencia dispositivos excludentes, favoráveis à
criminalização e à estigmatização de adolescentes, potencializando a exclusão
escolar e socioeconômica destes adolescentes e de suas famílias. Partindo do
paradigma de garantia de direitos, consideramos que a escolarização representa um
espaço privilegiado de promoção de desenvolvimento integral destes sujeitos. A
Psicologia Escolar contemporânea oferta importantes contribuições para o
aperfeiçoamento da ação socioeducativa, por meio da promoção da
responsabilização, do protagonismo e da participação política social e comunitária
dos adolescentes.
Palavras-chave
Psicologia Escolar; medidas socioeducativas; Socioeducação

18. Sentidos e significados atribuídos ao Estatuto da Criança
e do Adolescente pelos educadores
Fernanda Pimentel Faria de Miranda - Universidade de Brasília
Resumo
O ECA inaugura novas formas de significar a infância e a adolescência, as quais
passaram a mediar as relações entre adultos e crianças configurando novas práticas
sociais. Este trabalho buscou explicitar os sentidos e significados atribuídos ao ECA
e sua função mediadora nas relações estabelecidas entre crianças, adolescentes e
adultos. Para tanto foram realizadas entrevistas do tipo recorrente, analisadas em
seu conteúdo a partir dos pressupostos teóricos da Psicologia Sócio -Histórica.
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Participaram voluntariamente da pesquisa cinco professores do Ensino Fundamental
de escolas públicas e particulares. A análise evidenciou uma complexa trama de
significados em disputa destacando a relação entre Estado, escola e família. As falas
dos professores articularam temas como: direito, trabalho infantil, práticas
punitivas, novas formas de educar, a ruptura dos modelos tradicionais de família e a
redefinição dos papéis de homens e mulheres na sociedade. Os significados
vinculados ao ECA mais presentes foram: declaração de direitos, proteção da
infância, conquista social, norma a ser seguida, empecilho à educação escolar e
familiar, restrição ao trabalho infantil e à punição física, intromissão do Estado na
vida privada, arma usada contra pais e professores. Por fim, destaca-se a
aproximação dos significados da “Psicologia” e do “psicólogo escolar” com aqueles
atribuídos ao ECA.
Palavras-chave
ECA – Escola – Mediação - Infância – Adolescência

19. Considerar Todos os Fatores do Pensar: Possibilidades
de Intervenções
Maria Paula Klauk Faria - PUC-Goiás
Lorena Rosa Quiles de Oliveira - PUC-Goiás
Gerusia Marcelino de Moura- PUC-Goiás
Liliane Barros de Almeida – PUC-Goiás
Resumo
As metodologias ativas fundamentam-se em possibilidades de desenvolver o
processo de aprendizado, por meio de experiências do cotidiano (reais ou
fictícias). Com isso, desenvolver o pensamento lateral ajuda o educando a ter uma
visão critica de mundo. Entende-se a importância de possibilitar o desenvolvimento
de aspectos: cognitivos, afetivos e sociais das crianças e adolescentes da comunidade
em geral. O Projeto Aprender a Pensar (PUC-Goiás/ PRIS/PAP) tem como objetivo
propiciar um espaço que trabalhe as potencialidades de cada participante e
contribuir para a minimização de suas dificuldades. Utiliza-se metodologia ativa:
“Ferramentas para Pensar” de Edward de Bono. Essas Ferramentas são: P.N.I (Pontos
Positivos/Negativos e Interessantes), C.T.F (Considerar Todos os Fatores), Regras
(Conscientização/ razões), C/S (Consequências e Sequelas), Pb (Prioridade Básica),
P.M.O (Propósito, Metas e Objetivos), Planejamento, Decisões, O.P.V (Outros Pontos
de Vista), A.P.O (Alternativas, Possibilidades e Opção). Essas ferramentas contribuem
para: ampliação da percepção individual e coletiva, para a orientação da atenção,
estabelecimento de prioridades, formulação de etapas do pensamento, respeito e
elaboração de outros pontos de vista na tomada de decisões. Dessa forma, faz se
necessário compreender as necessidades individuais e o desenvolvimento cognitivo
e emocional dos educandos, para assim trabalhar o pensamento Lateral em grupo.
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Palavras-chave
Aprendizado, pensamento Lateral, Metodologias ativas

20. A atuação do Psicólogo Escolar na Secretaria de
Educação do Distrito Federal: uma reflexão a partir da
teoria da subjetividade
Cíntia de Araújo Matos
Resumo
No âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), o psicólogo escolar
atua, prioritariamente, nas Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem (EEAA).
Estas equipes constituem-se como um serviço técnico-pedagógico composto por
Psicólogo e Pedagogo que oferecem suporte ao processo de ensino e
aprendizagem. Este trabalho pretende apresentar a prática do psicólogo escolar, por
meio da experiência da autora que atua neste serviço desde 2012, a partir de
reflexões pautadas na teoria da subjetividade de González Rey. Esta prática utiliza a
atuação institucional como base teórico-metodológica visando uma educação de
qualidade e reforçando o compromisso com a transformação social das realidades
escolares. A Orientação Pedagógica das EEAA é o documento que norteia o trabalho
do psicólogo e encontra aporte na teoria da subjetividade acima referenciada e nos
fundamentos da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky que possibilitam
compreender a complexidade envolvida nas concepções sobre os processos
escolares. Os estudos no PGPDS tem possibilitado a autora refletir sobre a atuação
do psicólogo escolar a partir da perspectiva teórica acima apresentada possibilitando
a produção de novas zonas de sentido subjetivo. Ressalta-se assim a importância
desse trabalho que possibilita fomentar essa discussão teórica e prática e abrir
campos de inteligibilidade sobre o tema.
Coautora
Maristela Rossato - Universidade de Brasília
Palavras-chave
Atuação institucional, psicólogo escolar, subjetividade.
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21. Os jogos como espaços reveladores da subjetividade na
aprendizagem matemática
Gileade Cardoso
Resumo
A presente pesquisa teve como objetivo investigar como o professor medeia a
aprendizagem matemática por meio dos jogos, a fim de favorecer a subjetividade
das crianças, do 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Brasília/DF.
O trabalho investigativo apresenta constatações de como os jogos permitem maior
percepção, por parte do professor, da subjetividade, inerente aos processos de
aprendizagem, visto que a criança apresenta-se de modo mais espontâneo nas
atividades escolares, por estar mais próxima do seu contexto social. Buscamos
estabelecer uma relação teórico-prática fundamentada nos estudos de González Rey
(2005, 2006); Mitjáns Martínez (2006), ao tratar da subjetividade, considerando o
processo criativo; Kamii (1982), Muniz (2010, 2014, 2015, s.d.) e Soares (2009),
referente à aprendizagem matemática e aos jogos, bem como a atuação do
professor. Com base nos estudos teóricos, realizou-se uma pesquisa qualitativa
exploratória com abordagem em estudo de caso, em uma instituição pública de
Brasília/DF, onde foi feito o acompanhamento de jogos desenvolvidos pela
professora, além da realização da entrevista com ela. A pesquisa revelou como os
jogos desenvolvidos com as crianças promovem o senso de equipe, de convivência
e que, além de favorecer aprendizagem de conceitos, eles permitem aos
participantes o desenvolvimento de processos de reflexão sobre os sentimentos e
as emoções, os acertos e os erros vivenciados, aportando valor fundamental aos
processos metacognitivos e metacomunicativos ao longo da realização da atividade
lúdica realizada no grupo. Diante disso, foi possível perceber qu e, quando o
professor considera a subjetividade – inerente aos processos de aprendizagem,
sobretudo em contextos lúdicos –, passa a compreender e conhecer, de maneira
mais profunda, embora limitada, a essência da criança e a representação do seu
mundo.
Palavras-chave
Subjetividade. Jogos. Aprendizagem matemática. Mediação pedagógica
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22. A importância dos elementos afetivos na elaboração das
estratégias didáticas para alunos com diagnóstico de
deficiência intelectual como desencadeadores dos processos
de emoção para a significação na esfera da subjetividade
individual
Luciana Alves de Oliveira Scheer
Maristela Rossato
Resumo
O objetivo deste relato é propor a discussão sobre a importância dos recursos
didáticos para a elaboração das estratégias de aprendizagem para alunos com
diagnóstico de Deficiência Intelectual. O foco do trabalho é a discussão sobre a
importância do trabalho do professor de língua portuguesa em selecionar gêneros
textuais que permitam que esses alunos possam refletir sobre os tex tos orais e
escritos. De acordo com a experiência empírica da primeira autora em uma escola do
Distrito Federal, com uma aluna com o diagnóstico de Deficiência Intelectual, ao
descobrir o seu gosto por poesia. A estratégia pedagógica mostrou-se positiva porque
ressaltou a importância da emoção como desencadeadora de experiências
significativas, o que contradiz a uniformização dos conceitos da deficiência
prevalecendo dentre eles, a não capacidade de abstração. Ao longo do relato será
mostrada a importância da concepção histórico-cultural e os elementos emotivos
que participam na constituição da psique como experiências organizadoras do sujeito
dentro da perspectiva da subjetividade individual de González Rey.
Palavras-chave
Aprendizagem; Subjetividade; Deficiência Intelectual.

23. A atuação do psicólogo no Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem nos Anos Finais: reflexões baseadas
na Teoria da Subjetividade de González Rey
Samantha Rodrigues - Universidade de Brasília
Resumo
O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem conta com a atuação de psicólogos
e pedagogos, empenhados na promoção da melhoria da qualidade de ensino e
aprendizagem no âmbito da Secretaria de Educação do DF. Especificamente quanto
à atuação do psicólogo nos anos finais, os desafios são muitos, posto que a
contribuição deste profissional predispõe um trabalho intencional, sistematizado e
preventivo nos contextos educacionais em que atua, lidando com grande número de
instituições a atender, bem como realidades diversificadas no contexto institucional
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e a itinerância, fatores que constituem questões de reflexão constante da atuação
profissional. Pensar a prática profissional a partir de um referencial teórico torna-se
essencial para buscar campos de inteligibilidade para a realidade estudada. A Teoria
da Subjetividade, em consonância com a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky
– na qual se embasa a orientação pedagógica do Serviço, nos incita a compreender
o sujeito em sua singularidade emocional e simbólica, afastando-nos de uma visão
patologizante da aprendizagem para dar lugar a um entendimento dos processos
subjetivos relacionados ao processo de ensinar e aprender. Os estudos do PGPDS
tem-nos proporcionado uma compreensão mais abrangente acerca dos processos
de aprendizagem e subjetividade, auxiliando-nos a construir zonas de sentido acerca
do tema em questão.
Coautora
Maristela Rossato- Universidade de Brasília
Palavras-chave
Atuação profissional, psicólogo, subjetividade

24. A subjetividade de professores e estudantes na queixa
de dificuldades de aprendizagem escolar
Telma Silva Lopes – Universidade de Brasília
Resumo
Compreender a complexidade do fenômeno do fracasso escolar no que se refere às
dificuldades escolares exige estudos, reflexões, mudanças de concepções e a análise
acerca de aspectos singulares que perpassam o desenvolvimento humano.
Desenvolvimento este, que não se restringe a aspectos biológicos, mas, ao contrário,
acontece em contextos diversos, tendo como base os processos relacionais que
favorecem a constituição do sujeito. Nas escolas, o triângulo queixa-professor-aluno,
mobilizam sujeitos e recursos gerando desconfortos, angústias e sofrimentos. Diante
do exposto, o presente trabalho investigou as produções subjetivas de professores e
estudantes em relação à queixa de dificuldades de aprendizagem escolar. Foi
realizado um estudo empírico com base na Epistemologia Qualitativa, apoiado na
abordagem histórico-cultural de Vigotski e na Teoria da Subjetividade de González
Rey. A pesquisa foi realizada em uma escola pública do Distrito Federal, tendo como
instrumentos a análise documental, dinâmica conversacional e outros indutores que
permitiram o envolvimento e a expressão subjetiva dos sujeitos envolvidos. A análise
construtivo-interpretativa contribuiu para novas reflexões sobre a queixa de
dificuldades de aprendizagem escolar, especialmente no sentido de como a mesma
se configura na relação professor-aluno.
Coautora
Maristela Rossato - Universidade de Brasília
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Palavras-chave
Queixa escolar, subjetividade, dificuldades de aprendizagem

25. A Psicologia Escolar e a promoção da inclusão: As
experiências de psicólogos escolares na APAE-DF
Elen Alves dos Santos
Resumo
Sabe-se que a afirmação da educação atualmente se desenvolve para além do
processo de ensino e aprendizagem de conteúdos formais. Os contextos
educacionais se coadunam como meio inclusivo e promotor de cidadania, com intuito
de viabilizar a construção de uma sociedade justa e igualitária. O processo histórico
de exclusão social das pessoas com deficiência intelectual criou barreiras para
inserção de tais sujeitos, daí a necessidade de desenvolver estratégias inclusivas no
contexto escolar e também profissional. Assim, este resumo visa relatar as atividades
desenvolvidas pelos psicólogos escolares da APAE-DF, esta que tem como objetivo a
preparação, colocação e acompanhamento profissional de pessoas com deficiência
intelectual e múltipla no mundo do trabalho. As atividades realizadas pelos
psicólogos escolares no referido contexto visam o desenvolvimento das condições de
educação, saúde, trabalho e cidadania, implicadas no desenvolvimento das pessoas
e suas relações com o meio. As experiências dos psicólogos escolares embasam-se na
compreensão dos aspectos subjetivos e ambientais que influencia m o
desenvolvimento da pessoa com deficiência e, através de estratégias de avaliação e
intervenção preventiva, articuladas de modo interdisciplinar, almeja não somente
facilitar os processos de aprendizagem, mas principalmente, promover o máximo de
autonomia possível destes sujeitos em seus variados espaços de atuação.
Coautoras
Aline Araújo da Silva - APAE-DF
Elen Alves dos Santos - APAE-DF
Kizzi Meira Queirós – APAE-DF
Palavras-chave
Psicologia Escolar, Pessoa com deficiência, Inclusão escolar.
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26. A subjetividade dos estudantes em situação de
vulnerabilidade social em relação à aprendizagem escolar
Raissa Silva Paulino
Resumo
O objetivo da pesquisa é analisar a constituição da subjetividade individual de
estudantes, que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em relação
com a sua condição de aprendente escolar. O trabalho será realizado em uma escola
Pública de Brasília que atende especificamente jovens e crianças que estão em
situação de vulnerabilidade socioeconômica. A pesquisa terá uma abordagem
empírica baseada na Epistemologia Qualitativa de González Rey, cujo caráter é
construtivo-interpretativo. Os instrumentos utilizados na pesquisa serão o
complemento de frase, entrevista, dinâmica conversacional entre outros. Como
resultados, esperamos analisar elementos que auxiliam na constituição da
subjetividade desses alunos, que se encontram nessa situação, em seu processo de
aprendizagem na escola, caracterizando as condições de vulnerabilidade
socioeconômica desses estudantes destacando sua produção subjetiva em relação a
essa situação, para que assim possamos identificar elementos subjetivos que
evidenciem a percepção de si desses alunos como aprendente na escola e identificar
elementos que evidenciem a expressão do estudante como sujeito na aprendizagem
escolar. Para compreendermos assim se essa escola auxilia esses alunos em seu
desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e como sujeito de suas ações no mundo
em que vive. Esperamos ainda verificar como a escola pode ajudar esses alunos a
saírem dessa situação de vulnerabilidade socioeconômica. E por fim, contribuir para
o entendimento dessas questões no sentido de auxiliar na melhoria da qualidade do
ensino, colaborando para uma reflexão sobre a prática pedagógica, em relação a
todos os alunos e em especial a esses alunos nessa situação.
Coautora
Maristela Rossato - Universidade de Brasília
Palavras-chave
Subjetividade; Vulnerabilidade Social; Aprendizagem.
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27. Acompanhamento terapêutico como contribuição para
inclusão escolar: um estudo de caso
Humberto Rezende
Resumo
Minha participação na roda de conversa do IX Colóquio de Psicologia Escolar visa
agregar ao tema da inclusão escolar a minha experiência como Acompanhante
Terapêutico de uma criança diagnosticada no TEA (Transtorno do Espectro Autista),
com 4 anos de idade. O presente estudo de caso relata a experiência de
acompanhamento terapêutico dentro da escola que contribuiu para uma melhora no
quadro clínico da criança e para melhor inclusão desta no ambiente escolar,
promovendo mais interações com os pares e auxiliando a equipe pedagógica a
entender os processos de desenvolvimento da criança especial que ocorre de forma
singular e diverso daquele já conhecido. O que possibilita a desconstrução de visões
estigmatizadas do aluno-problema/doente. Pretendo relatar o trabalho realizado na
direção de auxiliar a criança a identificar seus interesses, sentimentos, reconhecer
suas intenções de interagir com as demais crianças e flexibilizar seu modo de brincar.
Tudo isso relacionado ao meu contato com a equipe pedagógica e o esclarecimento
das intervenções realizadas para de alguma forma colaborar na formação
interdisciplinar, o que por si só já torna o ambiente escolar mais inclusivo. Esse
trabalho é desenvolvido no grupo de pesquisa de Psicanálise e Autismo coordenado
pela Prof. Maria Izabel Tafuri do Departamento de Psicologia Clínica da UnB.
Coautora
Maria Izabel Tafuri - Universidade de Brasília
Palavras-chave
Estudo de caso; acompanhamento terapêutico; inclusão escolar;
interdisciplinaridade.

28. Relato de Experiência: Grupo de Estudos sobre Inclusão
Escolar
Cristiane Sousa do Carmo - PUC Goiás
Lorena Quiles- PUC Goiás
Suellem Nunes - PUC Goiás,
Karin Yuriko Branquinho Bittar- PUC Goiás
Gerusia Moura, - PUC Goiás
Juliana Santos de Souza Hannum - PUC Goiás
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Resumo
Atualmente a temática inclusão escolar tem sido amplamente discutida pelos
profissionais que atuam diretamente na educação brasileira visto que as políticas
públicas tem sido ampliadas e garantidas com a elaboração de diretrizes, leis e
convenções que norteiam e embasam a educação especial no Brasil. Nesse sentido o
presente estudo é um relato da experiência vivenciada no grupo de estudos
Conhecendo e Produzindo do Programa de Referência em inclusão Social da PUC
Goiás, na cidade de Goiânia. Os resultados demostram que estudar a temática
inclusão escolar, bem como a educação especial no Brasil possui desafios que vão
para além de apenas conhecer a legislação vigente que a fundamenta, pois inclui
desafios intrínsecos ao ser humano, como: cultura, valores morais, valores pessoais,
educação, religião e crenças populares. Diante disso estudar essa temática ressalta a
necessidade de cada vez mais se compartilhar informações e ampliar as discussões
desse contexto tão carente de resoluções práticas e efetivas.
Palavras-chave
Inclusão Escolar, Relato, experiência, Psicologia Escolar, Extensão

29. As articulações interdisciplinares entre a psicologia
escolar e a terapia ocupacional: a ampliação do paradigma
inclusivo.
Amanda Vieira Soares - Faculdade de Ceilândia /Universidade de Brasília
Luísa Helena Neres Meneses - Faculdade de Ceilândia - Universidade de Brasília
Tatiana Yokoy - Faculdade de Educação - Universidade de Brasília
Resumo
Este trabalho apresenta reflexões de uma pesquisa em andamento sobre as
articulações interdisciplinares estabelecidas entre Psicologia Escolar e Terapia
Ocupacional (TO), de modo a favorecer processos de inclusão escolar. A
fundamentação epistemológica integra enquadres críticos, históricos e culturais
nestas duas áreas. As interfaces entre TO e Educação são muito recentes e ainda
existem dificuldades para a atuação de terapeutas ocupacionais nas escolas, para
além das tradicionais ações de reabilitação motora- funcional especializada. A
maioria dos educadores não conhece o papel do terapeuta ocupacional na Educação
e é necessária maior qualificação profissional nos cursos de graduação em TO, para
aperfeiçoar sua atuação em processos educativos. Identificam-se pontos em comum
nas atuações do terapeuta ocupacional e do psicólogo escolar, como o foco de
atuação sobre o sujeito coletivo e o desenvolvimento de novas relações orientadas
para a inclusão escolar e social, com ações junto a educadores, estudantes, familiares
e comunidade escolar. A inclusão é um novo marco paradigmático da atualidade
como processo de universalização da educação de qualidade para todos. A
compreensão desta temática é especialmente importante para a garantia dos

53

direitos à educação e à convivência comunitária, preconizados na Constituição
Federal e em diversas normativas da área.
Palavras-chave
Psicologia Escolar; Terapia Ocupacional; Inclusão Escolar.

30. Escolas democráticas: formas plurais de pensar a
inclusão e aprendizagem
Roseane Paulo da Cunha - SEDF
Resumo
No cenário educacional brasileiro acompanhamos o crescimento de instituições
signatárias do movimento Internacional de Escolas Democráticas. Em nossa pesquisa
de mestrado, no estado de São Paulo, encontrarmos indícios de que o trabalho
pedagógico desenvolvido em uma dessas escolas vem tentando superar o paradigma
dominante que prioriza os aspectos exclusivamente cognitivos, preocupa -se em
promover processos plurais, em relação a aprendizagem, nos quais a criatividade,
imaginação, emoção, motivação fazem parte. Foi possível identificar que naquela
escola os discursos vigentes sobre as dificuldades de aprendizagem são
cotidianamente desconstruídos por meio de uma ação pedagógica fundamentada no
princípio do diálogo, na qual o estudante participa de forma engajada, numa posição
simétrica com seus pares e assume assim a posição de sujeito do aprender. Nesse
cenário, os estudantes com deficiência intelectual, para além de seus aspectos
singulares, não têm restringido o seu processo de desenvolvimento e d e
aprendizagem, mas sim, estão implicados na organização desde o princípio. Ao
apresentar essa experiência, nosso objetivo é suscitar diálogos em a aprendizagem
passa a ser reconhecida na sua complexidade e, para que ela aconteça, os estudantes
com necessidades especiais, ou não, precisam ser e se sentir construtores do
percurso.
Palavras-chave
Escolas Democráticas, Deficiência intelectual, Aprendizagem, Sujeito.

31. Rendimento escolar e a permanência do acadêmico na
universidade: influência do Programa Auxílio Permanência
na UFT
Hareli Fernanda Garcia Cecchin - Universidade Federal do Tocantins
Patrícia Aguiar Tavares, - Universidade Federal do Tocantins
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Resumo
A Universidade Federal do Tocantins oferta o Programa Auxílio Permanência, em
consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, visando contribuir
com a permanência do estudante, por meio da oferta de subsídio financeiro e a
participação em atividades de pesquisa e extensão com carga horária de 20 horas
semanais (UFT, 2014). Para avaliar qual a influência deste programa no rendimento
escolar e na formação profissional dos acadêmicos vinculados, realizou -se uma
pesquisa de campo com aplicação de questionários, junto a 37 acadêmicos do
Campus de Miracema. As perguntas realizadas estavam voltadas as atividades de
pesquisa e extensão, carga horária dos projetos, discriminação no espaço
institucional, aperfeiçoamento cultural, integração social e formação cidadã. Os
resultados apontaram que para 81,08% dos acadêmicos o programa contribuiu para
a aprovação nas disciplinas; 91,89% afirmam que a participação nos projetos
colaborou para sua formação profissional, enquanto 27,02% relataram prejuízo ao
rendimento escolar e 43,24% relataram discriminação por sua condição de bolsista.
A análise dos dados colhidos permite observar que o Programa Auxílio Permanência,
tem favorecido a elevação do desempenho acadêmico, e cooperado para a
permanência discente. No entanto, necessita de revisão em relação aos critérios de
acesso e os mecanismos de acompanhamento do rendimento escolar.
Palavras-chave
Rendimento escolar, permanência, Programa Auxílio Permanência, Assistência
Estudantil, Ensino Superior.

32. O papel do psicólogo escolar na avaliação institucional
externa de uma instituição de educação superior privada do
distrito federal
Sara Alves de Oliveira, Psicóloga Escolar do Grupo Projeção Resumo
A Educação Superior no Brasil passou por distintos cenários. A fim de garantir a
regulação e avaliação de sua qualidade, foram implementadas políticas públicas que
evoluíram até a Lei nº 10.861/2014, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior, onde se avalia a Instituição de Educação Superior (IES), o curso e
o estudante. Nesse sentido, como o Psicólogo Escolar pode contribuir para o
cumprimento pleno das exigências legais da Avaliação Institucional? Com o objetivo
de refletir sobre esse contexto, buscou-se identificar as ações necessárias para o
cumprimento pleno das exigências legais da Avaliação Institucional referente à
acessibilidade. Para tal, realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo
descritiva, nas Unidades de um Grupo Educacional do Distrito Federal. Os resultados
apontaram que as unidades possuem acessibilidade, mas que precisam aprimorar em
diferentes aspectos. Os psicólogos e a IES vêm atuando na perspectiva da inclusão,
porém ainda existem barreiras físicas e sociais neste caminho. Por fim, foi possível
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identificar possibilidades de intervenção do psicólogo escolar para garantir a
acessibilidade e a qualidade na inclusão, e que essa qualidade reflita nos processos
avaliativos internos e externos.
Palavras-chave
Educação Inclusiva, Educação Superior, Psicólogo Escolar.

33. Constituição da identidade de professor no estágio
supervisionado de duas estudantes de licenciatura
Patrício Câmara Araújo - Instituto Federal do Maranhão
Fabrícia Teixeira Borges - Universidade de Brasília
Resumo
A presente pesquisa tem como objetivo investigar a constituição da identidade de
professor na perspectiva do self dialógico. Como participantes, tivemos duas
estudantes do oitavo período de Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA/Campus MaracanãSão Luís que cursaram o estágio docente supervisionado. Para coleta dos dados
utilizamos como procedimento metodológico duas entrevistas narrativas individuais
gravadas em áudio com cada uma das participantes. Utilizamos para tratamento dos
dados a análise temática dialógica da conversação, com a identificação de vozes e
posicionamentos do self nas narrativas, através da construção de tabelas com temas
e subtemas presentes na narrativa e mapas semióticos individuais, elaborados com
o software Xmind 6 e mapa semiótico físico para identificar as relações articuladas
entre os mapas individuais. Em nossa investigação percebemos que a relação com o
aluno durante o estágio sugere implicação na constituição docente das licenciandas.
Esse estudo é relevante por contribuir com a compreensão sobre a constituição da
identidade de professor com licenciandas que já cursaram o estágio docente, além
de produzir tensões na discussão sobre constituição da identidade docente em
licenciandas.
Palavras-chave
Identidade, professor, narrativa, self, dialogia

34. Construção da identidade de professores de EAD
Fabrícia Teixeira Borges
Lídia Quezia Rios Miranda
Resumo
A identidade docente é constituída durante a história de vida e percurso profissional
do professor. Além disso, a construção se dá na relação com o aluno, por isso
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consideramos que a identidade é uma construção estética de si numa relação de
alteridade entre professor e aluno. Nesse sentido, essa pesquisa teve como objetivo
descrever e analisar as dinâmicas indentitárias de alunos mestrandos a partir das
narrativas de seus percursos profissionais e de suas experiências no estágio docente
em uma disciplina semipresencial. Através das microanálises das entrevistas
narrativas e de um grupo focal podemos identificar que a construção da identidade
dos professores acontece na relação com os alunos e se constrói na história de vida
de cada um. O professor organiza suas ações a partir de suas atividades com o aluno.
Já pela história de vida podemos perceber os mecanismos instrumentais e traços de
si para que a identificação aconteça nas diversas forma de ser professor, no nosso
caso, em relação à educação a distância.
Palavras-chave
Identidade, professor, educação a distancia, virtual.

35. Sofrimento psíquico e produção de sentido vividos por
professores do Ensino Médio, no Distrito Federal, como
efeito da Reforma do Ensino Médio e do Projeto Escola sem
Partido
Sandra Francesca Conte de Almeida - Universidade Católica de Brasília,
Angélica Guedes Dantas - Universidade Católica de Brasília
Andrea Dias Garzesi Souza- Universidade Católica de Brasília
Simone Aparecida Lisniowsk - Universidade Católica de Brasília
Alessandra Carvalho Vieira da Silva - Universidade Católica de Brasília
Fernanda Gontijo Cunha - Universidade Católica de Brasília
Resumo
A pesquisa analisa como a “Reforma do Ensino Médio” e o projeto “Escola sem
Partido” impactam na subjetividade de professores do Ensino Médio de uma escola
pública do Distrito Federal. O referencial teórico é a psicanálise, articulada à
educação e à formação de professores. O método é a pesquisa-intervenção, por meio
do dispositivo da conversação, apoiado na escuta e na análise das práticas
profissionais. Realizada em 2016, contou com a participação de oito professores de
diferentes disciplinas. Analisaram-se os núcleos de significação e de sentido das falas
sobre o impacto das mudanças das políticas públicas na realidade psíquica e
profissional dos professores. Os sujeitos percebem as reformas ‘top -down’ como
mecanismo de opressão, pois a ruptura entre o significado e o sentido da ação, na
prática pedagógica, é vivida como uma violência simbólica. O sofrimento daí
decorrente impacta no trabalho docente e na experiência cotidiana, na escola. A
operacionalização das políticas pressiona os professores a reorganizarem
continuamente suas práticas, gerando desgaste emocional e dificuldades reais para
reconstituir uma unidade de política interna de gestão da escola. As consequências

57

na subjetividade, na prática e nas relações ficam explícitas, revelando a importância
do tema para a educação e para a psicologia escolar, notadamente.
Palavras-chave
Reforma do ensino médio, escola sem partido, sofrimento no trabalho, análise das
práticas profissionais, formação docente

39. Impactos da guarda compartilhada de crianças e
adolescentes nos processos de socialização e aprendizagem
escolares
Gleicimar Gonçalves Cunha
Resumo
Esta pesquisa abordou a guarda compartilhada de filhos após a separação conjugal.
Buscou-se investigar o impacto desse instituto nos processos de aprendizagem e de
socialização de estudantes que se encontram nesta situação. Foram conduzidas
entrevistas semiestruturadas individuais com oito professoras, quatro da rede
privada e quatro da pública. A análise dos indicadores empíricos foi realizada de
acordo com a epistemologia qualitativa de González Rey (2002) e resultou na
construção de oito categorias: (1) separação conjugal e comportamento do aluno; (2)
concepção de guarda compartilhada; (3) experiência com a guarda compartilhada;
(4) guarda compartilhada e aprendizagem; (5) relação família-escola; (6)
comportamento dos pais após a separação; (7) guarda compartilhada na escola; (8)
guarda compartilhada e socialização. A guarda compartilhada foi avaliada como um
dispositivo favorável à preservação dos vínculos entre pais e filhos após uma
separação conjugal. Seu sucesso foi associado à maturidade emocional dos pais.
Segundo as professoras, o desenvolvimento do filho, do qual fazem parte a
aprendizagem e a socialização, depende do modo pelo qual seus pais cuidam e se
relacionam com ele, aspecto que pode sofrer alterações negativas após uma
separação conjugal. As docentes de escolas privadas apresentaram maior
familiaridade com o instituto que as da rede pública.
Coautoras
Maria Aparecida Penso
Andrea Dias Garzesi Sousa
Fernanda Chaves de Castro
Palavras-chave
Guarda compartilhada, aprendizagem, socialização, professoras
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40. Educação não formal para o desenvolvimento de
crianças e adolescentes em vulnerabilidade social: Um
campo fecundo para a Psicologia Escolar
Renata Magalhães Naves - Universidade de Brasília
Resumo
O contexto de educação não formal apresenta reflexões sobre a relevância da
inserção do Psicólogo Escolar ao que tange sobre o desenvolvimento de crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social. Em nosso estudo abordaremos
especificamente uma ONG situada no sudoeste goiano que oferece aos participantes,
com idades entre 6 e 17 anos, diversas experiências com a arte e com os esportes.
Privilegiamos o aporte teórico na vertente da Psicologia Histórico-Cultural com o
cunho qualitativo e, como instrumento para construção dos dados, a entrevista
narrativa com a diretora de Arte da instituição. A instituição atende no contraturno
escolar aproximadamente 200 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos
em diversas oficinas. Os resultados obtidos nos apresentaram que a diretora da
instituição considera as atividades oferecidas de suma importância por proporcionar
saltos qualitativos no desenvolvimento das funções superiores como: atenção,
memória, formação de conceitos e concentração das crianças e dos adolescentes
participantes, visto que, os significados construídos nas interações permitem
diferentes posicionamentos em seus processos e contextos sociais e culturais.
Ressaltamos, ainda, o quanto este espaço possibilita a atuação do psicólogo escolar
por se configurar como um campo fecundo de experiências que devem ser
consideradas nos estudos do desenvolvimento humano.
Palavras-chave
Educação não formal, Crianças, Adolescentes, Psicologia Escolar

41. A expressão do adolescente como sujeito que passa por
superproteção familiar e seu desenvolvimento escolar.
Marcondes Oliveira da Trindade
Resumo
O comportamento familiar tem grande impacto na vida do ser humano e a partir da
teoria do sujeito de González Rey, buscamos, na pesquisa em questão, analisar a
expressão do adolescente como sujeito que passa pela superproteção familiar,
comportamento esse que ainda é pouco estudado, e menos ainda inserido no
contexto do desenvolvimento escolar. A teoria do sujeito traz que,‘’A pessoa se torna
sujeito quando é capaz de gerar opções que tencionam os sistemas normativos
hegemônicos do espaço social onde se desenvolve sua ação, gerando alternativas de
sentidos subjetivos frente a esses sistemas hegemônicos. ’’ (Gonzáles Rey, 2011,
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p.313) logo buscaremos identificar essas pessoas e entender todo o contexto da
superproteção e analisar seu comportamento e desenvolvimento no meio escolar.
Para identificar a superproteção, usamos como ferramenta o Parental Bonding
Instrument (PBI, Parker & cols., 1979) adaptado para o português. E para medir a
expressão do sujeito, usamos um questionário, baseado no PBI, mas que trás
comportamentos do próprio adolescente frente à superproteção.
Essa pesquisa permitirá uma expansão do conhecimento nessa área, e abrirá portas
para pesquisas futuras visando esse comportamento ainda pouco estudado,
podendo ajudar no desenvolvimento do conhecimento sobre o desenvolvimento
familiar e escolar.
Coautora
Maristela Rossato - Universidade de Brasília
Palavras-chave
Sujeito, adolescência, desenvolvimento escolar, família.

42. Grupos psicoeducativos e relações familiares
Karin Yuriko Branquinho Bitta - PUC – Goiás
Resumo
O grupo psicoeducativo tem por objetivo proporcionar um momento de escuta e a
troca de informações entre famílias com uma mesma demanda. Tendo como
mediador um profissional da Psicologia, essa troca de experiências favorece o
desenvolvimento de estratégias para tomadas de decisões mais assertivas visando
melhorias na saúde das relações familiares. O objetivo desse estudo foi verificar o
impacto dos temas discutidos nos grupos e suas repercussões nas interações
familiares. Três grupos de pais /mães de crianças e adolescentes com indicativos de
Altas Habilidades e Superdotação de um projeto de Extensão da PUC-Goiás, na cidade
de Goiânia, foram acompanhados semanalmente ao longo de quatro meses. Os
resultados obtidos demonstraram que as reuniões dos grupos proporcionaram o
desenvolvimento de uma melhor autoestima entre os envolvidos, a melhora nas
relações familiares e também nas relações sociais de maneira geral. O resultado do
estudo demonstra a relevância da implantação de grupos psicoeducativos em
instituições educativas visando um atendimento voltado para o engajamento da
família na promoção da saúde familiar no que tange as relações entre os seus
membros.
Palavras-chave
Grupos Psicoeducativos, Saúde, Relações Familiares.
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43. Psicologia escolar e habilidades sociais: famílias de um
projeto de extensão
Raissa Ferreira Ávila – PUC - GO
Resumo
Uma das vertentes de atuação da Psicologia Escolar é a psicoeducação, ou seja é o
compartilhar de informações e experiências no grupo, cujo objetivo é auxiliar na
minimização de angústias e sofrimentos emergentes nas relações sociais. Diante
disso, desenvolver habilidades sociais sob a via da psicoeducação de grupo de pais,
contribui para auxiliar essas famílias na construção de relações humanas mais
saudáveis e duradouras. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo elucidar
os efeitos que o desenvolvimento de habilidades sociais via psicoeducação, gera na
saúde de famílias de crianças e adolescentes com Altas Habilidades/Superdotação
que participam do grupo psicoeducativo de pais, num projeto de extensão da PUC
Goiás, na cidade de Goiânia. Os resultados demostram que ao se desenvolver
habilidades sociais por meio da psicoeducação em famílias de crianças e adolescentes
com Altas Habilidades/Superdotação, promove-se maior saúde ao ambiente familiar,
no sentido de diminuir o desgaste físico, social e emocional gerado pela falta dessas
habilidades na vida cotidiana.
Palavras-chave
Saúde, Família, Habilidades Sociais, Altas Habilidades/Superdotação.

44. A construção de uma sociedade mais justa e igualitária:
um relato sobre as ações e mediações do campus São
Sebastião, do Instituto Federal de Brasília – IFB.
Jefferson Sampaio de Moura
Resumo
O campus São Sebastião do Instituto Federal de Brasília – IFB, tem hoje cerca de 800
alunos, dos quais uma parte são mulheres e mães que ficaram sem estudar por muito
tempo, além de um grupo significativo de deficientes. Todos os nossos alunos são
assistidos pela Coordenação de Assistência Estudantil, hoje composta por psicóloga,
assistente social, pedagogo e assistentes de aluno. Essa equipe, junto com a Direção
Geral de Ensino, vem realizando um trabalho com foco na inclusão e permanência de
nossos alunos, muitos deles vivenciaram cenários de exclusão e de preconceito
durante toda a vida e não podemos desvalidar isso. Nesse sentido, o campus tem
realizado muitas ações com foco na conscientização e valorização do nosso alunado,
como palestras informativas, projetos de extensão junto à comunidade, ações
pedagógicas conjuntas para atender às necessidades dos alunos com deficiência,
acompanhamento e apoio psicológico e pedagógico para alunos e professores,
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dentre outras. Muito são os desafios, mas temos obtido sucesso no nosso trabalho,
tanto na formação profissional como pessoal de nossa comunidade acadêmica e
percebemos que isso se dá por causa das ações e mediações intencionais e
estratégicas que temos realizado, com foco na construção de uma sociedade mais
justa e igualitária.
Palavras-chave
Transformação Social, Educação, Conscientização

45. O enfrentamento à violência sexual na escola: seus
sentidos e significados
Fernanda Pimentel Faria de Miranda - Universidade de Brasília
Resumo
A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema social que se
repercute em todo o globo. No Brasil, a construção de uma história nacional marcada
pela grande desigualdade socioeconômica da população agrava ainda mais essa
situação. A ação de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes
requer que ações públicas e não públicas sejam operacionalizadas em conjunto.
Atualmente, as políticas de atendimento à infância e à adolescência posicionam a
escola na ponta inicial da rede de proteção, atribuindo destaque ao papel social do
professor como um dos agentes que participam dessa ação. A partir de entrevistas
recorrentes semiestruturadas realizadas com cinco professores da rede pública e
particular de educação, buscou-se explicitar os sentidos e significados atribuídos ao
enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes realizadas no
âmbito da escola. Embora não possuam formação específica sobre o enfrentamento
à violência sexual, os professores têm realizado este enfrentamento no âmbito
escolar. Os estudos de Vigotski permitiram compreender os sentidos que os
professores vêm construindo acerca da ação de enfrentamento à violência sexual
contra a criança e o adolescente, além de explicitar os movimentos sociais e
subjetivos implicados na ação de enfrentamento.
Palavras-chave
Violência Sexual – Educação – Psicologia Sócio-Histórica.

46. Gênero e Diversidade Sexual no Contexto Escolar:
Concepções e Crenças de Professores/as
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Jordana Viana Carvalho Fonsec - Centro Universitário de Brasília - UniCEUB
Ana Flávia do Amaral Madureira - Centro Universitário de Brasília - UniCEUB
Resumo
A pesquisa teve como objetivo analisar as concepções e crenças de profissionais da
educação básica sobre questões de gênero, sexualidade e diversidade no contexto
escolar. Assim, entende-se que as construções sociais pautadas no binarismo de
gênero instituem papéis, corpos e linguagens, partindo-se das contribuições teóricas
de Bento (2008), Bourdieu (2007), Butler (2015), Louro (1999, 2000, 2001), Madureira
e Branco (2012, 2015), dentre outros/as. Para tanto, foi utilizado o método
qualitativo. Foram realizadas três entrevistas individuais semiestruturadas, de forma
integrada à apresentação de imagens selecionadas, com professores/as de escolas
públicas do Distrito Federal. A partir das informações construídas, foram formuladas
três categorias analítico-temáticas utilizando-se da técnica de análise de conteúdo. A
pesquisa evidenciou a necessidade de discutir a temática, visto que o silenciamento
produz um contexto escolar violento, pautado na discriminação contra aqueles/as
que fogem às normas socialmente estabelecidas. Além disso, indicou a necessidade
da inclusão efetiva do estudo sobre a temática em foco na formação, inicial e
continuada, dos/as professores/as, bem como a promoção de uma prática
profissional reflexiva e dialógica, a fim de construir um espaço escolar justo, crítico e
democrático, que valorize a diversidade de modos de ser e estar no mundo.
Palavras-chave
Gênero; diversidade sexual; escola; homofobia; exclusão

47. Relações de gênero e contexto escolar: Reflexões a
respeito da atuação do psicólogo/a escolar em uma
perspectiva crítica
Maurício Morais Carvalho – Universidade Estadual do Maranhão
Resumo
Diante de cenários que vêm se delineado historicamente, a escola como instituição
primordial no processo de socialização secundária, é atravessada e não deve se negar
a participação ativa neste âmbito de discussões acerca das relações de gênero,
fomentando ações que contemplem o discurso da diversidade, uma vez que aquela
é instrumento impulsionador do desenvolvimento humano, da formação de sujeitos
em diferentes aspectos. Ademais a escola deve disseminar valores inerentes à cultura
vigente, através de significados já “dicionalizados” e respaldados ‘cientificamente’,
mas atuando também como agente ativo na produção de novos sentidos. Imbuída
deste objetivo social integrador, a escola tem como função tornar praticável
discursos da inclusão e não do preconceito, tendo em vista que tal instituição é
autora de falas que influenciam veementemente a produção de significados e
sentidos. Nesta conjuntura, cabe ao psicólogo/a escolar balizar atuações que visem
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desvelar os processos que ocorrem entre/fora os muros institucionais, no cotidiano
pedagógico, articulando frente a esse fenômeno as dimensões político -sociais,
subjetivas e institucionais; refletindo sobre as dicotomias conceituais, práticas
discriminatórias, dominação e exclusão escolar e/ou social, assim sendo, um fazer
sustentado num compromisso ético-politíco emancipatório e pautado numa
perspectiva desnaturalizante de práticas pedagógicas disciplinares que podem furtar
do sujeito-aprendente sua posição de ser pensante e plural.
Palavras-chave
Relações de gênero, psicologia escolar, escola.

48. Violência simbólica no contexto de alfabetização:
trajetória de enfrentamento na perspectiva dos direitos
humanos
Sandra Raquel de Almeida - Universidade Católica de Brasília
Ms. Clerismar Aparecido Longo - Universidade de Brasília
Resumo
Este estudo discutiu a violência simbólica no processo de alfabetização. Seu objetivo
foi analisar um projeto desenvolvido no Distrito Federal com estudantes marcados
pela exclusão social, que visou garantir a este público o empoderamento do capital
cultural e simbólico, assim como a construção de uma identidade auto afirmativa e
vínculos de pertencimento cultural e social, tendo como pilar o direito inalienável à
dignidade humana. Utilizou-se como aporte teórico a Psicanálise e a Psicossociologia
Francesa para discutir os conceitos de violência, exclusão social e construção da
identidade sustentada no olhar social pela ótica da negatividade, o que subsidiou a
discussão sobre violência simbólica (BOURDIEU; PASSERON, 2012). À luz da Psicologia
Histórico-Cultural, discutiu-se sobre as funções psicológicas superiores e o papel da
escola no desenvolvimento dessas funções. Estes conceitos subsidiou uma reflexão
sobre o processo de constituição subjetiva dos participantes do projeto e como a
ação educativa atravessou suas histórias possibilitando novas alternativas.
Possibilitou sugerir que há caminhos possíveis de intervenção restaurativa e
educativa capaz de influenciar mudanças de rotas de sujeitos marcados pela violação
de seus direitos básicos de acolhimento afetivo e vínculo de pertencimento como
garantia de filiação aos processos culturais de humanização por vias não violentas.
Palavras-chave
Violência Simbólica. Vulnerabilidade. Exclusão social. Alfabetização. Projeto
Interventivo.
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49. Violência e suas conexões: um desafio no cotidiano
escolar
Thatyanny Gomes Fernandes - Faculdade Martha Falcão / DeVry Brasil
Mylane Lima de Brito Araújo -Faculdade Martha Falcão / DeVry Brasil
Adinete Sousa da Costa Mezzalira -Faculdade Martha Falcão / DeVry Brasil
Resumo
Este trabalho relata as atividades práticas do Estágio Supervisionado em Psicologia
Escolar e Educacional, da Faculdade Martha Falcão - DeVry realizadas em uma Escola
Municipal de Ensino Fundamental em Manaus. As mediações foram fundamentadas
na perspectiva histórica e cultural. Propor ações neste contexto, implicava numa
investigação comprometida dos elementos sociais envolvidos na cultura escolar
como crenças, conhecimentos, costumes, valores, direcionadas ao processo de
emancipação e conscientização humana em contextos que se configuram como
situação de vulnerabilidade social. Frente ao exposto, a prática na escola teve três
objetivos: (1) Observar e compreender os principais tipos de violência; (2) Discutir o
tema de forma crítica; (3) Analisar o processo de conscientização após as atividades.
Para alcançamos estes objetivos, realizamos a Oficina Violência e suas Conexões com
auxilio dos monitores, duração de quatro encontros, abordando os aspectos físicos,
psicológicos e sociais, além da participação do cotidiano escolar, registrados nos
diários de campo. Durante as atividades foram eleitos três tipos de violência para
debate, violência sexual, doméstica e psicológica no contexto escolar. Os recursos
utilizados foram: Cartazes, recortes de revistas, data show, teatro mudo e folder
explicativo construído pelos alunos. Foi possível constatar durante a intervenção o
sentimento de medo, insegurança e de exclusão.
Palavras-chave
Violência, Psicologia Escolar, Vulnerabilidade Social.

50. Movimentos da subjetividade na superação das
dificuldades de aprendizagem da matemática escolar: um
caminho singular
Amanda Marina Andrade Medeiros
Resumo
Durante muito tempo os estudos sobre aprendizagem matemática tiveram como
foco os aspectos cognitivos e intelectuais, minimizando a importância dos aspectos
subjetivos, incluindo os aspectos emocionais. É nessa linha que a presente pesquisa
tem como objetivo analisar movimentos da subjetividade no processo de superação
das dificuldades de aprendizagem matemática. A Epistemologia Qualitativa foi a
abordagem metodológica que guiou a construção da informação. Imergidos no
método construtivo-interpretativa conseguimos analisar diferentes aspectos
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subjetivos no processo de superação das dificuldades de aprendizagem matemática.
O Estudo de Caso foi essencial para aprofundamos nos processos subjetivos de Lia
(nome fictício). A observação participante e as dinâmicas conversacionais com Lia,
que foram gravadas e degravadas, possibilitaram a análise da expressão da
subjetividade de Lia. Alguns indicadores apareceram tanto no processo de
observação, como nas dinâmicas conversacionais, como a insegurança, o medo e a
valorização da amizade. A partir desses indicadores construímos aos seguintes
resultados: Lia tem insegurança em relação ao seu conhecimento matemático, Lia vê
a amizade como porto seguro, já que as amigas sempre a ajudam na resolução dos
problemas matemáticos, e com estas ela se afasta do erro, se afastando do erro se
afasta das possíveis consequências desse erro, como punições verbais ou físicas.
Palavras-chave
Subjetividade; dificuldade de aprendizagem; educação matemática

51. Formação de profissionais da educação: sexualidade
infantil em questão
Débora Marques Silva - Universidade Federal de Goiás
Ludimila Gabriela Corrêa de Paula - Universidade Federal de Goiás
Nadine Botelho Santos - Universidade Federal de Goiás
Jordana de Castro Balduino Paranahyba - Universidade Federal de Goiás
Resumo
Este trabalho foi desenvolvido como resultado da disciplina de “Estágio
supervisionado em Formação do Professor de Psicologia”, por alunas graduandas em
Licenciatura do curso de Psicologia. Nesta disciplina, foi desenvolvido e executado
um curso para as auxiliares educativas dos Centros Municipais de Educação (CMEIs),
desenvolvido pela parceria da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME),
em convênio com o curso de Psicologia (Faculdade de Educação – UFG). A proposta
do curso esteve em promover uma visão ampla e crítica sobre temas importantes de
conhecimento das auxiliares educativas para o exercício de sua profissão com a
contribuição da Psicologia. O enfoque dado por este trabalho é a Sexualidade Infantil,
um dos temas trabalhados neste curso. Para a discussão desse tema, a aula se
organizou no seguinte percurso: momento de escuta para perceber como as
auxiliares compreendiam o tema da Sexualidade em geral; retomada histórica e
social que justificaria uma visão biológica e moralista da sexualidade; apresentação
da visão da teoria psicanalítica sobre a sexualidade; e um momento de discussão de
casos. A fundamentação teórica para esta aula se encontra em Freud e Rappaport. A
importância deste trabalho está na contribuição da Psicologia para a formação de
profissionais que atuam na Educação Infantil.
Palavras-chave
Sexualidade Infantil, Freud, Educação
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52. Ação de Gestão e Subjetividade Social na Escola
Inovadora
Gláucia Melasso Garcia de Carvalho
Instituto Federal de Brasília e Universidade de Brasília
Resumo
Esta roda de conversa tem por objetivo analisar a ação de gestão em escola inovadora
de educação básica, utilizando os referenciais da inovação e gestão relacionados ao
papel do gestor em instituições escolares, situando-os em perspectiva de construção
de inteligibilidade a partir dos referenciais da teoria da subjetividade de GonzálezRey, com foco na subjetividade social, partindo do entendimento de que a
subjetividade humana se constitui, dialeticamente, no social e no individual, de forma
recíproca e dinâmica. Entre os elementos passíveis de destaque no tocante à relação
entre a subjetividade social, papel do gestor e inovação estão as primeiras
impressões de pesquisa de campo realizada em escola pública do Distrito Federal em
relação à qualidade das relações percebidas entre comunidade escolar e gestor no
que diz respeito à participação e construção do projeto inovador, o protagonismo do
gestor no que tange à implementação do projeto inovador aliado à insistência pela
participação dos diversos segmentos representantes da comunidade escolar bem
como o interesse específico de professores, alunos e servidores em participar,
criticamente, dos debates associados ao projeto, buscando novas significações.
Palavras-chave
Subjetividade social - inovação - educação básica - ação do gestor

53. Oficinas das emoções: Educação Infantil e
autoconhecimento
Miqueli Lucas Vieira e Silva - Colégio Militar Dom Pedro II
Resumo
Principalmente nas séries iniciais, a criança está se deparando com novas situações
conflitantes a cada dia, que despertam emoções ainda não compreendidas. Ela
precisa trocar o conforto do seu lar pela rotina escolar, onde divide o espaço e a
atenção com várias outras crianças. Conteúdos precisam ser aprendidos, novas
regras devem ser seguidas, a autonomia começa a ser de fato construída, e todos os
sentimentos gerados a partir dessa nova realidade, se forem ignorados, irão interferir
no processo de construção de conhecimentos. Perceber que outras crianças possuem
as mesmas angústias e ter um outro que a oriente nas melhores formas de conduzir
e essas emoções, pode ser o diferencial para uma adaptação mais saudável e
tranquila ao ambiente escolar. Inspirado no filme “Inside Out”, o projeto teve como
objetivo promover autoconhecimento através do reconhecimento e vivência de cada
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emoção. Para tanto, foram realizadas oficinas para trabalhar as emoções Alegria,
Tristeza, Raiva, Medo e Nojo individualmente, proporcionando a vivência de uma
emoção por vez, facilitando a compreensão e elaboração de cada uma.
Palavras-chave
Educação Infantil, Educação, Emoções.

54. Metodologias ativas: aprendizagens ativas
Gerusia Marcelino de Moura - PUC-Goiás
Maria Paula Klauk Faria - PUC-Goiás
Debora Diva Alarcon - PUC-Goiás
Resumo
Pensar a escola do século XXI é pensar em diversidade de sujeitos, contextos e no
lócus onde sujeitos constituem-se e são constituídos diariamente por meio de um
continuo e constante conviver dos seres humanos com este espaço, a escola . A
diversidade tornou-se agenda no local onde se buscava em tempos atrás a equidade
e a homogeneidade, o aprendizado. As metodologias ativas validam as singularidades
e concretizam no processo de ensino aprendizagem a possibilidade de aprender
juntos, os que são diferentes entre si. Objetiva-se com o presente trabalho relatar
experiências pertinentes ao Projeto Aprender a Pensar, onde utiliza-seo método
educativo Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) para trabalhar com alunos
pertencentes a categoria de altas habilidades/superdotação. Com objetivo de
ampliar a inteligência, ampliando seu pensamento lateral. O conceito adotado para
altas habilidades/superdotação é o desenvolvido por Renzulli, o de inteligência, o
defendido por Gardner, inteligências múltiplas. E a ampliação do pensamento lateral
utiliza as ferramentas para pensar de Edward de Bono.
Palavras-chave
Escola, Ferramentas, Diversidade, Metodologias Ativas

55. A presença das novas tecnologias nos contextos de
desenvolvimento e aprendizagem na percepção de crianças
Larissa Krüger Fernandes
Resumo
O cenário contemporâneo traz especificidades culturais que se fazem presentes no
processo de desenvolvimento das crianças. Uma dessas características é a cultura
tecnológica que se materializa na presença de múltiplos artefatos digitais mediando
processos de comunicação e de subjetivação. Tablets e smartphones são ícones dessa
cultura e se mostram como uma presença quase que constante na vida das crianças
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que os carregam junto de si aonde vão. Sabe-se que os processos de
desenvolvimento e de aprendizagem ocorrem simultaneamente e impulsionam um
ao outro. Esse cenário cultural e a presença das tecnologias na vida das crianças
mediando os processos de desenvolvimento e de aprendizagem têm de ser
considerados nos processos de educação formal institucionalizados estabelecidos em
nossa cultura. Pensando nisso, o objetivo deste trabalho é expor os resultados
parciais de uma pesquisa empírica feita com 3 crianças enfocando a visão das
mesmas sobre a presença das tecnologias em suas vidas. Optou-se por fazer um
recorte, selecionando os resultados referentes à como as crianças percebem as
tecnologias em contextos de aprendizagem.
Palavras-chave
Tecnologia, infância, desenvolvimento

56. Criança em questão: articulando teoria e prática na
educação infantil
Ludimila Gabriela Corrêa de Paula - Universidade Federal de Goiás
Nadine Botelho Santos - Universidade Federal de Goiás
Jordana de Castro Balduíno - Universidade Federal de Goiás
Resumo
O projeto de extensão "Criança em Questão" surgiu no intuito de sistematizar
discussões sobre educação infantil e de contribuir para a prática educativa de
instituições que trabalham com essa etapa do desenvolvimento. O trabalho visa
aproximar os estudos da Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem das
instituições de educação infantil e dialogar sobre a importância da consolidação de
práticas educativas comprometidas com a aprendizagem, o desenvolvimento e a
inclusão social das crianças. Para tanto, são promovidas reflexões sobre o
desenvolvimento infantil, o processo de escolarização, a relação criança-famíliaescola, que são posteriormente tornadas acessíveis ao público do meio acadêmico e
não acadêmico por meio das mídias sociais e eventos realizados nas escolas. Nestes,
o trabalho é realizado através de rodas de conversa com famílias e com educadores
e naqueles através de postagens semanais em um blog e no Facebook. O projeto
possibilita repensar e ampliar o campo de atuação do profissional de psicologia,
principalmente no que se refere à Educação Infantil, sem a pretensão de encerrar ou
solucionar as questões debatidas. Este serve ainda como uma tentativa de
estabelecer um lugar para a Psicologia no cenário virtual através do diálogo com a
comunidade em geral e não apenas se restringindo à científica.
Palavras-chave
Educação Infantil; Psicologia; Redes sociais; Criança-família-escola.
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57. Desejos, dilemas e conflitos da adolescência: um projeto
de Psicologia na escola
Débora Damacena de Andrade - Universidade Federal de Goiás
Nayara Oliveira Feitosa - Universidade Federal de Goiás
Jordana de Castro Balduino - Universidade Federal de Goiás
Resumo
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsa para
estudantes de cursos de licenciatura para que eles exerçam atividades pedagógicas
em escolas públicas de ensino básico, aperfeiçoando sua formação e contribuindo no
ensino das escolas parceiras. O subprojeto da psicologia atua através de discussões
de temáticas da Psicologia que proporcionam um espaço para a formação crítica dos
alunos. Um dos projetos do PIBID da Psicologia campus-Goiânia é desenvolvido no 8º
ano do Ensino Fundamental no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
(CEPAE) e tem como tema: Desejos, dilemas e conflitos da adolescência. Com a
definição do tema, foi estabelecido como objetivo trabalhar os conflitos presentes
nas relações do adolescente consigo mesmo, com o outro, com os grupos dos quais
participa e com o ambiente no qual está inserido. A metodologia usada para trabalhar
esse projeto são aulas expositivas dialogadas; dinâmicas de grupo; debates e
discussões de vídeos, imagens, músicas, poemas e rodas de conversa. Através desse
projeto é possível oferecer um espaço diferenciado, onde os alunos podem se
expressar e entrar em contato com questões que envolvem conflitos na adolescência,
tendo o apoio teórico necessário para compreender e discutir o tema proposto.
Palavras-chave
Psicologia, licenciatura, PIBID, adolescência.

58. Práticas educacionais interligadas à autonomia do
sujeito e sua criatividade
Irene Maria de Medeiros
Resumo
Interação com o ensino básico da educação. Além disso, uma observação crítica sobre
a forma como a escola atual está interferindo para dar autonomia para o sujeito
deixar sua marca sobre aquilo que está a absorver do mundo. A pesquisa foi
direcionada a um público específico de crianças do 2º ano do ensino fundamental, de
ambos os sexos, de uma escola particular da cidade de Ceilândia, localizada no
Distrito Federal. Utilizou-se a observação participativa, além de intervenção sobre
esse contexto, destacando a forma como é passado o conhecimento para estas
crianças e de que forma elas respondem a estes estímulos, identificando se há ou não
liberdade e motivação para isso.
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Palavras-chave
Desenvolvimento infantil; processo de aprendizagem; práticas educacionais;
protagonismo transformador; indivíduo autônomo; sujeito criativo.

62. Práticas pedagógicas diante desafios de ambientes
educacionais inclusivos
Aline Grippi – FE-UnB
Cristina M. Madeira-Coelho - FE-UnB
Resumo
As atividades do trabalho de conclusão de curso, Pedagogia, FE-UnB, têm como base
estudos\projetos realizados durante a graduação, considerando o valor da
observação tanto como instrumento de pesquisa quanto estratégia de construção
das relações na dinâmica escolar que impactam planejamento\avaliação pedagógica.
Este trabalho vem sendo acompanhado por uma das autoras desde a educação
infantil, em classe inclusiva, com dois alunos diagnosticados com autismo. A turma
se encontra no 3º ano do EF. O objetivo desse trabalho é compreender as práticas
pedagógicas diante desafios de ambientes educacionais inclusivos. Embasamento
teórico - cultural-histórico de Vygotsky: relações professor-aluno; inclusão; processos
de aprendizagem e desenvolvimento; práticas pedagógicas. As vivências de
estratégias pedagógicas e planejamento permitiram a emergência de episódios que
ao serem analisados procuram responder ao objetivo. A professora atual considera a
turma agitada e com momentos conflituosos, porém, percebeu-se como a professora
posiciona-se a respeito de cada aluno e suas singularidades, gerando contextos de
ajuda mútua no enfrentamento dos desafios, culminando em processos que ajudam
a estreitar relações em sala.
Palavras-chave
Práticas pedagógicas. Inclusão. Relação professor-aluno.

63. A subjetividade no processo de formação docente na
perspectiva da educação inclusiva
Lorena de Almeida Cavalcante
Resumo
Esta proposta visa abordar a relevância da subjetividade no processo de formação
docente para atuação na educação inclusiva, tanto nas instituições de formação
acadêmica quanto nos contextos escolares. As normativas legais que guiam a
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temática da educação inclusiva têm cada vez mais reforçado a importância da
formação docente, de modo que o educador seja capaz de atuar nas diversas
situações do cotidiano de forma reflexiva, com o intuito de garantir o respeito à
diversidade nos diversos espaços educacionais e sociais. Nessa perspectiva, esta
proposta busca destacar a importância da discussão sobre como o processo de
formação docente em educação inclusiva: a) considera a constituição social e
histórica do sujeito e sua relação com os espaços sociais em que está inserido; b)
considera as necessidades do docente em uma sala de aula inclusiva; e c) desafia o
docente a refletir sobre o contexto em que atua. Para tanto, propõe-se ampliar o
diálogo sobre a formação docente na perspectiva da inclusão escolar com base na
Teoria da Subjetividade abordada por González Rey, compreendendo que o sujeito
está em constante produção de sentidos e significados e se apresenta como um
sujeito histórico-cultural constituído ao longo de suas relações sociais.
Palavras-chave
Inclusão escolar, formação docente, subjetividade

64. Psicologia Escolar, olhares paro o EJA
Adriano Dias Coatio
Maria Antônia Furtado
Resumo
A partir da disciplina Psicologia Escolar no ano de 2017, visitamos à escola do
Paranoá, onde no noturno recebe estudantes adultos, idosos, onde muitos a partir
daquele momento tem sua primeira experiência com o ambiente acadêmico. A
metodologia de ensino era diferenciada, além da demanda pessoal de cada um, a
questão de valorização e autoestima foi um ponto importante que os professores nos
pediu para trabalhar com os estudantes. Um trabalho que envolveu um lado humano
mais presente.
Palavras-chave
EJA, Inclusão, Papel Social.

65. Desafios na alfabetização de alunos com distorção
idade-série: autoestima e motivação
Magalis Bésser Dorneles Schneider - UFT
Norma Lucia Queiroz - SEEDF/UAB-UnB
Willian Douglas Guilherme - UFT
Resumo
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Para Bakhtin (2004), a linguagem é uma representação que reflete e refrata uma
realidade. Ferreiro (1993) diz que a linguagem atua como representação da escrita,
porém não é uma simples transcrição gráfica de sons falados, mas um sistema
simbólico de uma realidade. Freire (1989) defende que aprender a ler e a escrever,
ou seja, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo numa relação
dinâmica que vincula linguagem e realidade. As questões são: Quais as principais
dificuldades para alfabetizar alunos em situação de distorção idade-série? Como é a
motivação destes alunos? O objetivo deste artigo é analisar as principais dificuldades
para alfabetizar alunos em situação de distorção idade-série em uma escola pública
do Distrito Federal. Utilizou-se uma metodologia de pesquisa etnográfica com
observação, diálogos e entrevistas com uma professora do 1º do Ensino Fundamental
e com a coordenadora pedagógica. Verificou-se que a baixa autoestima dos alunos e
a falta de apoio familiar foram as principais dificuldades elencadas para alfabetizar os
alunos em situação de distorção idade-série. Percebeu-se que existe uma baixa
autoestima dos próprios sujeitos da comunidade escolar na superação dos problemas
de aprendizagem e por sentirem-se vítimas da exclusão, da sociedade desigual e de
famílias desassistidas, a escola é vista “como apenas a ponta do iceberg” retratada
na fala da professora.
Palavras-chave
Autoestima, Alfabetização, Desmotivação.

66. Formação de professores e desenvolvimento humano
para atuação na escola inclusiva
Roberta Assunção – Instituto de Psicologia/PGPDS - UnB
Maristela Rossato – Instituto de Psicologia/PGPDS - UnB
Resumo
O objetivo desta proposta é proporcionar uma discussão sobre a temática formação
de professores e desenvolvimento humano para atuação na escola inclusiva. Esta
proposta está atrelada a pesquisa de mestrado em andamento sobre Os processos
de desenvolvimento humano no contexto de um curso de formação de professores
e possui sua base teórica na Psicologia Cultural. Trata-se de uma pesquisa
construtivo-interpretativa orientada pela Epistemologia Qualitativa. A formação de
professores na contemporaneidade necessita de práticas de ensino diferenciadas, de
uma relação professor-aluno que propicie ao docente conhecer individualmente seus
estudantes, suas necessidades, suas histórias de vida, seus interesses, suas
habilidades considerando a singularidade de cada um, e o planejamento de suas aulas
abrangendo a participação de todos. Ao falar de formação de professores é
importante pensar em um processo que prepare esses profissionais para as mais
diversas situações como também para as práticas inclusivas, o desenvolvimento de
novas culturas no contexto escolar, e um novo olhar para a escola e sua diversidade.
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Pretende-se, portanto avançar na seguinte questão: a concepção da formação de
professores e o desenvolvimento humano para atuação na escola inclusiva.
Palavras-chave
Inclusão, formação de professores, desenvolvimento humano

67. Os desafios e os dilemas da: inclusão & da exclusão e
das relações étnico-raciais na prática de uma psicóloga
escolar
Cecilia M. Vieira – Secretaria Municipal de Educação
Resumo
Este trabalho apresenta a atuação da psicologia escolar em uma Intervenção
Psicossocial inédita em uma das escolas da Rede Municipal de Educação e Esporte
de Goiânia (SME) no segundo semestre de 2016. A intervenção Psicossocial teve
como referencial teórico o que Martinez (2010) considera como psicologia escolar
emergente na medida em que facilita de forma crítica e reflexiva a implementação
de políticas públicas. O desenvolvimento do projeto no ambiente escolar se deu
através da sensibilização do coletivo de professores, dos educandos, das famílias e
dos gestores da SME, tendo como objetivo refletir os diferentes papéis dos atores
sociais envolvidos nessa teia de relações. Nesse contexto, a reflexão buscou a
superação das problemáticas apresentadas, sem deixar de garantir o direito de todos
em estar nos espaços escolares, respeitados em suas totalidades. O projeto envolveu
mediar os conflitos, violências, preconceitos, racismo, discriminação, superação de
traumas e, sobretudo, o desafio do engajamento de todos no processo terapêutico
dentro e fora do espaço escolar.
Palavras-chave
Intervenção Psicossocial. Inclusão. Racismo. Direito de todos.

68. O mal estar na educação: possibilidades de superação
por meio de formações realizadas pela Psicologia Escolar
Maria Gislane da Silva Mendes
Juliana Maria Ferreira Batista Paiva
Resumo
Pode-se perceber crescentes queixas escolares por parte dos profissionais da
educação, que podem ser ouvidas como vozes institucionais que denunciam certo
mal-estar vivido na educação. Tais queixas ocupam no geral, as seguintes categorias:
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1- sensação de desqualificação do educador e educação 2- crescente número de
crianças com diagnósticos e dificuldades para atendê-las 3- impotência para lidar com
certas dificuldades de aprendizagem e comportamentos 4- dificuldades familiares
que afetam processos de aprendizagem. Diante disso, a Psicologia Escolar tem na
função de formação de profissionais a possibilidade de atuar na interlocução que o
instrumentalize com o desenvolvimento de competências, além de fazer a escuta de
suas angústias. Viabilizando assim, que se ressignifique esse mal estar por meio de
práticas pedagógicas de sucesso que superem as constantes queixas escolares.
Palavras-chave
Psicologia Escolar, formação, queixas escolares.

69. Laboratório de Educação e Psicologia- IFG Campus
Anápolis: uma experiência de interpretação e construção de
narrativas
Dayanna Pereira dos Santos – IFG Anápolis
Marcos Antônio de Carvalho Rosa
Resumo
O projeto de extensão e pesquisa intitulado Laboratório de Psicologia e Educação IFG Campus Anápolis, objetiva promover discussões e encontros que articulem
práticas da psicologia a da educação permitindo desenvolver saberes conjuntos. Para
tanto, adota-se a metodologia de grupo operativo de Pichon-Rivière (1998) que
reconhece os vínculos sociais como base para os processos de comunicação e
aprendizagem. Com efeito, pretende-se refletir acerca do modo como os sintomas
do homem estão comprometidos com operações inconscientes e configurações
sociais, tais como, as incertezas, as desilusões, as incongruências humanas presentes
no cerne do oficio de ensinar. Sob esse prisma, o Laboratório constitui como lócus
privilegiado de investigação e construção de propostas de intervenção no campo
educacional. Isso para auxiliar na compreensão do sujeito em seu processo de
construção do conhecimento e subjetivação; reconhecendo ser este processo
marcado pelas dimensões psíquica, cultural, social e histórica. Embora as articulações
entre a Psicologia e a Educação constituem um cenário de múltiplas complexidades,
seus contornos são permeáveis possibilitando múltiplas possibilidades de conexões
e rupturas.
Palavras-chave
Laboratório, Educação, Psicologia

75

70. Estágio em Psicologia Escolar: descobrindo formação,
identidade e prática profissional
Lochayda Araujo Moraes;
Juliana Santos de Souza Hannum;
Vanessa Cristina Batista de Jesus;
Yngrid D´Lanuse da Silva Santos
Resumo
A psicologia escolar é um campo de atuação da psicologia em que há interseção
entre educação e psicologia tendo como principal objetivo intervir nas realidades
educacionais de modo a contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Assim, o
processo de formação em psicologia escolar é uma etapa significativa que pode
ocorrer de diversos modos durante a graduação, dentre elas, o estágio
supervisionado. O presente trabalho representa relatos de experiências obtidas
durante um estágio supervisionado na área da psicologia escolar em duas escolas da
rede pública da cidade de Goiânia. O objetivo do estágio foi conciliar teorias e
práticas através da vivência e exercício profissional dentro das escolas. Foram
utilizados como procedimentos metodológicos, observações, entrevistas, rodas de
conversas e análise institucional para levantamento de dados da instituição. Os
resultados obtidos culminaram em propostas de intervenção para as instituições de
ensino e também apontam para a importância do estágio prático para compreensão
e aprendizagem sobre o papel identitário do psicólogo escolar, fundamental para
formação profissional.
Palavras-chave
Psicologia Escolar, Análise Institucional, Estágio, Formação.

71. Formação de professores: o que revelam os estudantes
de Pedagogia a distância?
Norma Lucia Queiroz - SEEDF
Sandra Regina Santana Costa
Magalis Bésser Dorneles Schneider

Resumo
A formação inicial de professores tem ocupado espaço importante nas discussões
educacionais. O presente artigo teve como objetivo analisar como estudantes de
Pedagogia a distância da Faculdade de Educação/UnB-UAB construíram
conhecimento sobre o processo alfabetização/letramento, a partir da Psicologia
cultural. Utilizou-se abordagem qualitativa, em um estudo de caso dos estudantes da
disciplina Processo de Alfabetização/letramento. Os resultados indicaram: a)
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inicialmente, os estudantes concebiam a alfabetização como habilidade de ler e
escrever palavras ―simples‖, reconhecer letras e sílabas; b) estudantes
ressignificaram conceitos de alfabetização (tecnologia da língua escrita) e letramento
(usos da língua escrita); c) quando planejavam atividades para crianças, jovens e
adultos, sugestões daqueles que já eram professoras(os) apresentavam atividades
mais adequadas ao nível de desenvolvimento dos alunos; d) atividades sugeridas
eram capturadas em livros didáticos, internet e curso; e) estudantes ampliaram
conhecimentos participando ativamente na organização da Feira de
alfabetização/letramento.
Palavras-chave
Palavras-chave: Processo de alfabetização/letramento; Pedagogia a distância;
Práticas pedagógicas

72. A subjetividade de alunos com dificuldade em provas
escolares
Jayne Moreira da Silva- Universidade de Brasília- UnB
Maristela Rossato- Universidade de Brasília-UnBResumo
A presente pesquisa ainda em andamento está sendo desenvolvida com base na
teoria da Subjetividade de González Rey. A mesma tem por objetivo construir
indicadores que possam nos ajudar a compreender um pouco mais a subjetividade
desses alunos, que apresentam bom desempenho em sala de aula e na hora da prova
não conseguem realizá-la com êxito. Essa investigação foi realizada em uma escola
pública, os instrumentos utilizados foram um questionário para a professora
entrevistada, um complemento de frases e roda de conversa com os alunos que
foram indicados pela professora em sua entrevista. Com base em três complementos
de frases já analisados podemos reconhecer em pelo menos um deles alguns
indicadores de que a escola pode ser vista como uma configuração subjetiva para
esse aluno, já que por diversas vezes ele menciona sem necessidade de indutores
diretos fatos referentes à escola ou que remetem a mesma. Nos outros dois casos o
mesmo não acontece, observamos que para a escola aparecer são necessários
indutores diretos, não podendo então ser reconhecida como uma configuração
subjetiva.
Palavras-chave
Teoria da Subjetividade, prova, configuração subjetiva
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73. O método construtivo-interpretativo numa pesquisa
com familiares de crianças com suspeita de TDAH
Telma Oliveira Cerutti Schmidt - Universidade de Brasília
Resumo
O presente trabalho pretende apresentar as prerrogativas do uso do método
construtivo-interpretativo que é orientado pela Epistemologia Qualitativa criada por
Gonzales Rey num processo de pesquisa das produções subjetivas que emergem nos
familiares de crianças com suspeita de TDAH durante o processo de diagnóstico,
auxiliando-nos na compreensão das percepções de cada membro familiar envolvido
neste processo e em relação ao transtorno. Esta epistemologia possibilita o
reconhecimento da condição singular do humano, não quantificando nem
categorizando o indivíduo, mas considerando que sua história e cultura são
elementos relevantes na constituição de sua subjetividade. A partir desta proposta
de método é possível fazer uma pesquisa que entende o conhecimento como uma
construção, uma produção humana contínua, assim como a subjetividade, que está
sempre se movimentando a cada novo sentido subjetivo produzido. Com isso,
podemos considerar a expressão das emoções e significações, a comunicação e a
reflexão da família sobre a singularidade complexa e dinâmica de cada membro
familiar em relação ao problema, promovendo uma reflexão dos conhecimentos
construídos sobre o diagnóstico de TDAH, sem ignorar que o pesquisador participa
efetivamente da pesquisa através de suas reflexões teóricas sobre as escutas
realizadas.
Coautora
Maristela Rossato - Universidade de Brasília
Palavras-chave
Método construtivo-interpretativo; Epistemologia Qualitativa; familiares; TDAH.
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POSTERES - RESUMOS
POSTERES SESSÃO 1– RESUMOS
1. Grupo de Habilidades Sociais: Desenvolvendo Famílias
Cristiane de Paula - PUC Goiás
Raissa Ferreira Ávila - PUC Goiás
Luciana Novais Oliveira Brito, - PUC Goiás
Juliana Santos de Souza Hannum
Resumo
O estudo das habilidades sociais atualmente tem estado em voga em vários contextos
sociais, dentre eles os projetos de extensão de universidades públicas ou privadas.
Diante disso, desenvolver essas habilidades é de suma relevância, pois auxiliam de
forma efetiva o sujeito que a construir relacionamentos (interpessoais, grupais e
sociais) saudáveis e duradouros de forma objetiva e assertiva. Nesse sentido,
pensando em ações integradoras entre família-projeto-educandos, desenvolveu-se
durantes as reuniões do grupo psicoeducativo de pais, reflexões dos temas
abordados no grupo do Desenvolvimento de Habilidades Sociais (DHS), inserido no
projeto de extensão da PUC Goiás, situado na cidade de Goiânia. Assim, para avaliar
os resultados obtidos após a implantação do DHS, aplicou-se uma pesquisa
qualitativa para compreender melhor a problemática apresentada. Os resultados
demostram que as respostas analisadas e categorizadas foram: a troca de experiência
e o valor emocional. Portanto o DHS, contribui de forma efetiva, em dois eixos: a)
para a segurança dos pais em relação ao desenvolvimento dos filhos e b) para à
socialização e comportamento autônomo dos educandos. Elucidando assim, a
importância do estimulo de pais e voluntários ao desenvolver habilidades sociais.
Palavras-chave
Pais, Família, Habilidades Sociais, Grupo Psicoeducativo, Extensão.

2. Troca de experiência: Gatilho motivador de pais de um
grupo psicoeducativo
Cristiane de Paula - PUC Goiás
Juliana Santos de Souza Hannum
Resumo
Na contemporaneidade a orientação de pais tem se constituído uma estratégia muito
utilizada no trabalho com famílias, cujo objetivo é discutir princípios, questões de
relacionamento, apoio e desenvolvimento dos pais, afim de auxilia-los na educação
dos filhos. Portanto, a orientação educacional de pais não deve focalizar apenas nas
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habilidades da criança, mas também propiciar o bem estar da família. Assim, o
presente estudo tem por objetivo auxiliar os pais que participam de um grupo
psicoeducativo inserido no projeto de extensão da PUC Goiás, situado na cidade de
Goiânia. Os resultados demostram que durante a reunião do grupo, o ambiente se
torna receptivo para compartilhar experiências, escutar e perceber como suas ideias
são recebidas pelos demais participantes que vivenciam processos parecidos. Diante
disso, os dados confirmam a hipótese de que o acolhimento e a troca de experiências
têm se apresentado como fator principal para a participação de pais e responsáveis
no grupo psicoeducativo.
Palavras-chave
Orientação, Troca de experiências, Extensão, Grupo Psicoeducativo.

3. Vygotsky, Teoria da Subjetividade e o estudo de
processos de desenvolvimento psicológico: reflexões
teóricas
Felix Jorge Robinson Samuells (Mestranda - Universidade de Brasília
Andressa Martins do Carmo de Oliveira - Universidade de Brasília
Resumo
Ressaltado por suas contribuições à Educação e à Psicologia, principalmente no
estudo do desenvolvimento psicológico, Vygotsky revolucionou o curso do
pensamento científico, abrindo caminhos para se pensar a gênese social, cultural e
histórica, no estudo do desenvolvimento psíquico. Tal abertura favoreceu novo
marco teórico, que viria a ser uma alternativa à, até então predominante, concepção
naturalista no estudo do homem. Apesar dos expressivos alcances de Vygotsky,
verificam-se algumas limitações teóricas em seus postulados como, por exemplo,
omitir o simbólico no estudo da cultura e seu entrelace aos processos de
desenvolvimento, focando na análise das unidades psíquicas e a simples operação
cognitiva-afetiva. É nesse sentido que a Teoria da Subjetividade de González Rey
preenche algumas lacunas de definições ontológicas dos conceitos mais complexos
de Vygotsky, ao propor a unidade simbólica-emocional dos processos humanos, em
que o social se integra ao sistema psíquico de maneira recursiva ao individual. Por
abarcar a singularidade dos processos que são organizados subjetivamente em
distintas trajetórias de vida, marcadas por uma história pessoal, essa aproximação
favorece abranger a processualidade do desenvolvimento humano, ao ponderar o
sujeito que se desenvolve, considerando o caráter ativo da subjetividade humana,
que constantemente gera elementos alternativos no curso do desenvolvimento.
Palavras-chave
Vygotsky, Teoria da Subjetividade, desenvolvimento humano.
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4. Expressando as Emoções por meio do Lúdico
Gabriela Machado - PUC Goiás
Thais Ferreira Rêgo Basílio- PUC Goiás
Raissa Ferreira Ávila- PUC Goiás
Liliane Barros de Almeida Cardoso- PUC Goiás
Juliana Santos de Souza Hannum- PUC Goiás
Resumo
A Família é o primeiro núcleo social que o indivíduo se insere, é por meio dela que as
relações sociais, bem como as manifestações emocionais se desenvolvem e se
expressam nos relacionamentos construídos ao logo da vida. Nesse sentido, as
emoções de acordo com alguns autores não são consideradas como inata ao ser
humano, pelo contrário ela é construída e desenvolvida no decorrer de sua vida, à
medida que os relacionamentos interpessoais, grupais e sociais vão se construindo e
se consolidando. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo identificar as
emoções cotidianas
de adolescentes
com indicativos
de
Altas
habilidades/Superdotação, por meio do desenho de seus familiares (mãe, pai, irmão,
irmã, tio, tia, avó, avô, primo e prima), no projeto de extensão da PUC Goiás na cidade
de Goiânia. Os resultados demostram que sujeitos com Altas habilidades/
Superdotação possuem particularidades especificas, mais precisamente no que diz
respeito às emoções, porem nesse grupo a presente atividade proporcionou um
espaço de descoberta não só de suas emoções, mas do outro e de seus familiares,
proporcionando no grupo uma espécie de aliança e integração, no sentido do grupo
ser um lugar de vínculos e de compartilhamento de emoções e experiências vividas
por eles.
Palavras-chave
Altas Habilidades/Superdotação; Adolescente; Emoções; Psicologia Escolar;
Extensão.

5. Síndrome de Down: A Arte de Encenar Habilidades Sociais
Ingrid Martins Correa - PUC Goiás
Resumo
Atualmente a temática da inclusão está em voga em vários contextos sociais, dentre
eles a universidade com seus projetos de extensão. Diante disso, pessoas com
Síndrome de Down são um dos maiores públicos atendidos nesses projetos, visto ser
uma das necessidades especiais mais comum na sociedade brasileira, surge daí a
necessidade de se promover projetos que auxiliem na melhor qualidade de vida
desses indivíduos, bem como de seus familiares. Assim, desenvolver habilidades
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sociais tem sido uma das temáticas mais emergentes para esse público, visto que ela
auxilia o sujeito no manejo pessoal, grupal e social de seus relacionamentos
cotidianos, de forma saudável e duradoura. Portanto, o presente estudo elucida a
arte de encenar como via de promoção de habilidades sociais em pessoas com
síndrome de Down de um projeto de extensão da PUC Goiás, na cidade de Goiânia.
Os resultados demostram que desenvolver habilidades sociais favorecem o
desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down não só na dimensão relacional,
mas também desenvolve aspectos como: identificação de imagens, coordenação
motora, noção espacial/lateralidade, capacidade de raciocínio lógico, criatividade e
resolução de problemas imediatos.
Palavras-chave
Síndrome de Down, Arte, Encenar, Habilidades Sociais, Extensão.

6. Habilidades Sociais e Altas Habilidades/Superdotação:
Identificando as emoções através do filme Divertidamente
Jhordanna Caminha – PUC Goías
Resumo
O filme Divertidamente retrata a história de uma garota de 11 anos de idade que vive
uma serie de transformações ao longo de sua vida, transformações essas que estão
ligadas diretamente as emoções Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojo, sendo estas
responsáveis por elaborar as informações e armazenar as memorias da personagem.
Diante disso, desenvolver habilidades sociais, perpassa pelo manejo assertivo das
emoções, visto que ela é inerente ao ser humano desde seu nascimento até sua
morte, auxiliando ou não na construção de relacionamentos sociais saudáveis e
duradouros. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo identificar as
emoções vivenciadas cotidianamente por adolescentes de 10 a 12 anos, com
indicativos de Altas habilidades/Superdotação, através do filme Divertidamente,
desenvolvido no grupo de habilidades sociais de um projeto de extensão d a PUC
Goiás na cidade de Goiânia. Os resultados demostram que no convivo social as
emoções estão presentes o tempo todo e que saber maneja-las contribui para o
desenvolvimento de relacionamentos consistentes, saudáveis e duradouros não só
de adolescentes com indicativos de Altas habilidades/Superdotação, mas de todo ser
humano que é inserido no ambiente social.
Palavras-chave
Habilidades Sociais; Emoções; Psicologia Escolar; Extensão.
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7. Desempenho Social de Acadêmicos do Curso de
Psicologia
Lêda Maria de Carvalho Ribeiro Holanda – UESPI
Resumo
O desempenho social está relacionado à emissão de um comportamento que se
refere à potencialidade do sujeito em se organizar em função dos seus objetivos, e as
Habilidades Sociais surgem como classes de comportamentos que compõem um
desempenho social competente (Del Prette & Del Prette, 2001). Os profissionais de
Psicologia podem ser considerados como um dos que mais utiliza as habilidades
associadas ao desenvolvimento de relações interpessoais como fator mediador no
seu trabalho. Partindo desse pressuposto, a pesquisa teve como objetivo caracterizar
o desempenho social dos universitários do curso de Psicologia. A amostra foi
composta por seis universitárias do referido curso, alunas do 1º e 10º período de uma
universidade pública; e utilizou-se como instrumento de coleta de dados o Inventário
de Habilidades Sociais (IHS). Os resultados sugerem que as universitárias
apresentaram indicador de desempenho social competente e repertório de
habilidades sociais acima do padrão médio, bastante elaborado. Sendo assim,
considera-se importante o estímulo das habilidades sociais no contexto familiar,
social e profissional, visando diminuir dificuldades nas relações interpessoais,
distúrbios psicossociais, entre outros, possibilitando a formação de um desempenho
social competente, não só no âmbito da Psicologia, mas também em quaisquer
outras áreas.
Coautoras
Raquel Andréia Sousa Oliveira Amorim - UESPI
Adylla Jéssica de Araújo Brito – UESPI
Palavras-chave
Desempenho social, habilidades sociais, relações interpessoais.

8. Percepção dos universitários do curso de Psicologia
acerca da assertividade
Lêda Maria de Carvalho Ribeiro Holanda
Resumo
Assertividade é a capacidade de o sujeito afirmar-se sem ansiedade, de maneira
honesta, exercitando seus direitos sem negar os do outro (Del Prette & Del Prette,
2003). As habilidades assertivas constituem-se de uma relevância significativa, que
favorecem as relações sociais de maneira satisfatória, visto que dentre as várias
classes de habilidades, a assertividade está relacionada a fatores de proteção frente
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a problemas emocionais, sociais e comportamentais. Partindo desse pressuposto, a
pesquisa teve como objetivo compreender a percepção de universitários acerca da
Habilidade de Assertividade. A amostra foi composta por estudantes do curso de
Psicologia de uma universidade pública do estado do Piauí. Como instrumentos de
coleta foram utilizados a entrevista semiestruturada e a Escala Fatorial de
Extroversão (EFEX). Os resultados sugeriram que os universitários apresentavam uma
tendência ao comportamento assertivo, porém uma percepção imprecisa acerca da
Assertividade. Considera-se importante que as habilidades assertivas sejam
estimuladas em todos os contextos, visando diminuir dificuldades nas relações
interpessoais e aprimorar o autoconhecimento. Por fim, essas habilidades tendem a
contribuir com a formação de jovens críticos e participativos na sociedade,
proporcionando às relações interpessoais um diálogo genuíno e empático.
Coautoras
Raquel Andréia Sousa Oliveira Amorim - UESPI
Adylla Jéssica de Araújo Brito - UESPI
Palavras-chave
Assertividade, Percepção, Universitários, Psicologia.

9.Habilidades Sociais e Altas habilidades/Superdotação:
Conhecendo e Reconhecendo o outro por meio do nome
Luísa Camelo Bueno- PUC Goiás
Raissa Ferreira Ávila- PUC Goiás
Liliane Barros de Almeida Cardoso - PUC Goiás
Juliana Santos de Souza Hannum- PUC Goiás
Resumo
Na contemporaneidade trabalhar o desenvolvimento de habilidades sociais em
crianças com indicativos de Altas Habilidades/Superdotação é necessário e
desafiador, visto que estas habilidades se apreendidas por esses indivíduos, contribui
para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros em seus ciclos sociais
atuais e futuros. Nesse sentido, ao se trabalhar a habilidade de reconhecimento do
nome, amplia –se a possibilidade de conhecimento e identificação de si e do outro
no ambiente social. Diante disso, o presente estudo elucida a temática conhecendo
e reconhecendo o outro por meio do nome, que foi desenvolvida no Grupo de
Habilidades Sociais de crianças com idades entre 07 a 09 anos, com indicativos de
altas habilidades/superdotação inseridas no projeto de extensão da PUC Goiás na
cidade de Goiânia. Os resultados demonstram a importância de reconhecer o nome
próprio e o nome do outro inserido no grupo, auxiliando não só a relação
interpessoal, mas também os relacionamentos grupais e sociais que a criança se
insere cotidianamente, possibilitando assim maior desenvolvimento social. Nota se
também, que estimular a construção de relacionamentos e vínculos mais saudáveis
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na infância, contribui efetivamente para a mudança de comportamentos não
assertivos, favorecendo assim o desenvolvimento pessoal e social dessas crianças
que futuramente serão os adolescentes e adultos de nossa sociedade.
Palavras-chave
Inclusão; Habilidades Sociais; Altas Habilidades/Superdotação; Identidade.

10. Desenvolvendo a Atenção e a Escuta em Crianças
Superdotadas.
Luísa Camelo Bueno - PUC Goiás
Raissa Ferreira Ávila- PUC Goiás
Liliane Barros Almeida Cardoso - PUC Goiás
Juliana Santos de Souza Hannum
Resumo
Com o avanço das tecnologias de comunicação, ou seja a chamada “geração digital”,
construímos relacionamentos, onde a interação se estabelece virtualmente e o
exercício de espera e saber escutar o próximo acaba sendo prejudicado. Nesse
sentido, desenvolver habilidades sociais se torna cada vez mais necessário neste
cenário. Diante disso, o presente estudo apresenta a importância de se desenvolver
habilidades como, atenção e saber praticar o ato de esperar, desenvolvido no Grupo
de Habilidades Sociais com crianças de 07 a 09 anos, que possuem indicativos de altas
habilidades/superdotação inseridos no projeto de extensão da PUC Goiás na cidade
de Goiânia. Os resultados demostram a relevância de se desenvolver habilidades
sociais, ou seja, que o exercício de esperar a sua vez e praticar atenção ao outro, são
processos significativos que delimitam a relação social, promovendo o
fortalecimento de vínculos e a generalização desses comportamentos assertivos aos
ambientes em essas crianças são inseridas diariamente.
Palavras-chave
Atenção; Escuta; Habilidades Sociais; Psicologia Escolar; Extensão.

11. Estudo de Caso de uma Criança com Comportamentos
de Superdotação
Mylena Thereza Pereira Farias
Resumo
O Modelo dos Três Anéis (Renzulli, 1986) concebe a superdotação como os
comportamentos que resultam da interação de três componentes: habilidade
intelectual acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Renzulli
(1986b) afirma que a interação dos três componentes do Modelo dos Três Anéis gera
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duas categorias distintas de superdotação: acadêmica e criativo-produtiva. Segundo
o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Especial (MEC/SEE, 2005), o
atendimento suplementar dado a alunos com comportamentos de superdotação,
oferecido em sala de recursos, tem por objetivo fornecer oportunidade para que tais
alunos explorem suas áreas de interesse, aprofundem conhecimentos já adquiridos
e desenvolvam habilidades relacionadas à criatividade, resolução de problemas e
raciocínio lógico. Tal atendimento contribui para o desenvolvimento de habilidades
sociais e emocionais, proporciona ao aluno a oportunidade de vivenciar o processo
de aprendizagem com motivação. O objetivo do presente trabalho é realizar um
estudo de caso envolvendo uma criança com comportamentos de superdotação
atendida em uma das salas de recursos do DF. Participaram do estudo: a criança, os
pais, as professoras da escola regular e da sala de recursos e a psicóloga responsável
pela avaliação na sala de recursos. Teve-se acesso aos laudos da psicóloga e da
psicopedagoga que atenderam a criança. O estudo de caso permite afirmar que a
criança apresenta comportamentos de superdotação do tipo acadêmica. A sala de
recursos tem um papel fundamental no desenvolvimento, propiciando a exploração
das áreas de interesse, aprofundamento de conhecimentos, desenvolvimento de
habilidades relacionadas à criatividade e à resolução de problemas, habilidades
sociais e emocionais, além de ser um ambiente que permite vivenciar o processo de
aprendizagem com motivação.
Palavras-chave
Superdotação, altas habilidades, sala de recursos

12. Escolarização de crianças depressivas: estratégias
desenvolvidas pela equipe
Rafaella Coelho Sá
Ítala Rivane Santos Cardoso
Resumo
As dificuldades encontradas no contexto escolar e que estão relacionadas às
disfunções emocionais são mais comuns do que se imagina, e elas vão desde um leve
descontentamento momentâneo da criança, até a instalação de patologias, e dentre
as mais recorrentes, destaca-se a depressão. Frente a isso, o objetivo desta pesquisa,
é analisar as estratégias desenvolvidas pela equipe pedagógica (composta aqui por
professores e psicólogos escolares) ao longo do processo de escolarização de crianças
com queixas depressivas. Trata-se de uma pesquisa de campo, no qual a coleta de
dados deu-se por meio da entrevista semiestruturada; para a análise de dados,
utilizou-se o método de categorização dos resultados; e a discussão dos mesmos
embasou-se primordialmente nos aportes teóricos de Freud (1917), Spitz (1998),
Vygotsky (2003) e Martinez (2010). Os resultados apontaram que as principais
estratégias desenvolvidas pela equipe pedagógica são: estabelecimento da parceria
professor-psicólogo escolar e família-escola; estabelecimento do vínculo afetivo com
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a criança depressiva; acolhimento e escuta pontual; fortalecimento da interação
social; e desenvolvimento de projetos. Notou-se que essas estratégias têm sido
satisfatórias, reduzido os impactos dessa patologia no processo de aprendizagem e
favorecido a escolarização das crianças depressivas.
Palavras-chave
Depressão infantil; equipe pedagógica; estratégias.

13. Escolarização e Profissionalização na Promoção do
Desenvolvimento de Adolescentes em Conflito com a Lei:
Concepções de Profissionais do Sistema Socioeducativo
Raíssa Costa Faria de Farias Seabra
Resumo
O fenômeno da infração juvenil se mostra um tema complexo, uma vez que os fatores
que contribuem para o cometimento de atos infracionais por adolescentes podem
ser de ordem social, cultural e econômicos. Apurado o ato infracional, no fluxo do
atendimento socioeducativo, o adolescente é acompanhado por técnico responsável
que auxiliará na definição de estratégias de inserção do adolescente nas ofertas da
rede socioassistencial. A pesquisa objetivou investigar a (re)inserção e
acompanhamento do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em
meio aberto no contexto escolar, considerado promotor de desenvolvimento social
e pessoal. Participaram do estudo quatro profissionais do sistema socioeducativo em
meio aberto de diferentes regiões do DF. As informações foram obtidas a partir de
entrevistas semiestruturadas transcritas e analisadas qualitativamente segundo
sistema de categorização. Os dados demonstram a concepção da escola como espaço
que contribui na mudança de trajetória de vida dos adolescentes, inclusive para a
possibilidade de profissionalização, tema central em suas vidas. No entanto, as
entrevistas evidenciaram grandes barreiras no ingresso e permanência dos
adolescentes na escola advindas sobretudo da dinâmica escolar, falta de interlocução
entre escola e unidades de atendimento socioeducativo e questões subjetiva s dos
próprios adolescentes.
Coautoras
Raíssa de Farias Seabra – Universidade de Brasília
Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira – Universidade de Brasília
Palavras-chave
Atendimento socioeducativo em meio aberto; escolarização, profissionalização.
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14. Identificar como a pessoa com deficiência visual se
expressa como sujeito em sua dinâmica relacional com a
escola
Sidney Rodrigues da Silva
Resumo
Este projeto teve como objetivo compreender o processo da expressão do sujeito na
pessoa que possui deficiência visual no ambiente escolar a luz da teoria de Gonzáles
Rey. De que forma é possível perceber a contribuição e o papel da escola nessa
construção, quais as sutilezas no processo de constituição e expressão. Esse sujeito
que é dinâmico que está em constante processo de transformação na medida que o
espaço age para promove o desenvolvimento humano em um grupo especifico. Logo
o sujeito é a pessoa que é tensionado a refleti sobre sua atuação como membro da
sociedade e sobre seus posicionamentos em relação ao lugar onde vive. Para percebe
o sujeito tem que se identificar elementos indicadores da configuração subjetiva e os
sentidos subjetivos que ele produz em relação a escola e a sociedade.
Coautora
Maristela Rossato – Universidade de Brasília
Palavras-chave
Desenvolvimento humano, deficiência visual, subjetividade

15. Formação do profissional na área de Educação Especial
do DF
Sidney Rodrigues da Silva
Resumo
Neste trabalho buscou-se avalia a formação do profissional que irá trabalhar com a
educação especial, as limitações, os problemas éticos e institucionais que delimitam
a atuação do mesmo. A pesquisa foi realizada em uma escola de educação especial
da rede pública do Distrito Federal mais especificamente em uma RA. Constituição
Federal de 88. Capítulo III, Seção I, Artigos 205 a 214 apresenta as obrigações do
Estado em relação a Educação. A LDB, Lei 4024 de 20/12/61. Título X, Artigos 88 a 89
vai abarca a educação de “excepcionais”. Segundo a LDB 9394/96, no Capítulo V, em
seu artigo 58 define a educação especial como “a modalidade de educação escolar
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.” A legislação apresenta toda uma estética para a formação do
profissional mas que na prática tem diversos problemas. Por exemplo no curriculum
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de universidades e faculdades contem poucas disciplinas que fomentam a atuação
do mesmo não são ofertadas/oferecidas constantemente ou só tem no currículo.
Palavras-chave
Educação especial, formação, escola.

16. Projeto Interventivo Acolher: ressignificando e
valorizando a identidade dos idosos do Lar São Vicente de
Paulo”
Ana Claudia de Jesus Cardoso- IESGO
Janaína Libânio de Almeida- IESGO
Tamyres Miranda de Oliveira Santiago- IESGO
Telma Oliveira Cerutti Schmidt-IESGO
Resumo
Este trabalho é o relato do projeto desenvolvido durante o Estágio de Psicologia
Escolar do curso de Psicologia das Faculdades IESGO, realizado no Lar São Vicente de
Paulo em Formosa/GO, um lar para idosos. Teve a finalidade de promover
aprendizagens aos internos através de atividades psicopedagógicas, considerando
interações sociais, motricidade e aspectos emocionais. As atividades foram realizadas
em grupos sob a coordenação das estagiárias, após ter sido feito o mapeamento
institucional. Foram oferecidas atividades que proporcionassem estimulação das
funções cognitivas bem como rodas de conversas para desenvolver a interação entre
os moradores do Lar, buscando também o resgate da identidade dos mesmos, pois
se percebeu uma perda gradual e significativa desta. Todas as atividades tiveram um
papel importante nesse desenvolvimento em que o resultado demonstrou mais que
o esperado, pois além do aprendizado, percebeu-se desenvolvimento da
autoconfiança, na motivação e melhora na interação entre os internos. Para auxiliar
nossa proposta, buscamos em Wallon a importância do afeto, da motricidade e da
formação do eu para o aprendizado e em Vygostky o conceito de zona de
desenvolvimento proximal e mediação, que diz que a pessoa tem sua potencialidade
para aprender com auxílio de uma outra pessoa, mesmo que indiretamente.
Palavras-chave
Psicologia escolar, idosos, identidade.
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17.Possibilidades de ação do psicólogo escolar: analise
institucional realizada em uma escola-campo.
Shayenne Campos de Oliveira
Resumo
A análise institucional constitui um meio de imersão do psicólogo na escola, processo
que requer trabalho coletivo pautado na escuta psicológica, na investigação e no
questionamento da realidade vivida, em busca da conscientização dos papeis e das
responsabilidades. Com base na proposta da disciplina Estágio Básico Supervisionado
I, teve-se a oportunidade que os acadêmicos experimentassem uma atuação
profissional na escola-campo observada. O objetivo do presente estudo foi realizar
na escola-campo uma análise institucional, contendo uma investigação das
dimensões macro, meso e micro que estão presentes no processo ensino aprendizagem. Para a elaboração desta, utilizaram-se os métodos: observações do
espaço físico, entrevistas semiestruturadas com os gestores e funcionários, conversas
informais com os alunos e professores, acesso ao Projeto Político Pedagógico e a
construção e o desenvolvimento de planos de ação voltados à realidade e a
especificidade de uma turma. Por meio de atividades lúdicas, trabalhou-se o real
motivo de estarem na escola e o reflexo dos seus comportamentos no ambiente
escolar. Diante da análise realizada, percebe-se a importância da inserção do
psicólogo na escola, ao desenvolver ações de conscientização, o mesmo atua de
forma dinâmica, participativa, sistemática, criando uma interlocução entre os
sujeitos, vislumbrando um processo de transformação pessoal e social.
Coautoras
Lays Fernanda de Paula Rezende
Alba Cristhiane Santana da Mata
Palavras-chave
Escolar; Ensino-aprendizagem; Análise; Institucional.

18. A Escola e a família monoparental feminina na
contemporaneidade
Bruna Evelin Souza Filgueiras – – Universidade de Brasília
Otília Maria A. N. A. Dantas – Universidade de Brasília
Resumo
A família sempre foi presente na escola desde longas datas, na maioria das vezes,
confiando plenamente a educação de seus filhos, parceria está ainda presente nos
dias atuais. Todavia, na contemporaneidade, a família apresenta um novo
comportamento, não mais constituída apenas de pai, mãe e filhos. Diante deste
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quadro este estudo visa compreender os laços que vinculam a escola à família
monoparental feminina e sua participação no cotidiano escolar. Considerando que se
trata de um estudo inicial, a metodologia empregada pautou-se em estudos
bibliográficos no intuito de explicitar as categorias teóricas do estudo. Para tanto, por
Szymanski (2011), Brandão (2004), Bock; Furtado e Teixeira (2006) delineou-se tais
categorias, entendendo que a família monoparental pode ser uma importante aliada
da escola no que se refere aos processos de ensinar e aprender.
Palavras-chave
Escola, Família monoparental feminina, Diversidade.

19. Um Caminho de Volta
Bruna Maria Barbosa da Silva França
Resumo
O programa “Um Caminho de volta” aplica ações efetivas da psicologia educacional
que auxiliem crianças em vulnerabilidade social a um resgate de suas cidadanias e
maior fortalecimento de vínculos familiares. Objetiva propiciar um momento para o
reconhecimento, construção da cidadania, além de realizar ações educacionais com
intuito de promover o “Aprender a conviver” e o “Aprender a ser”. Inicialmente
desenvolvido num com 15 crianças entre 7 - 13 anos de idade, em situação e
posteriormente numa escola pública da cidade de Teresina-PI. Todas encaminhadas
devido ao comportamento em sala de aula e, em alguns casos, agravados pela
história de negligência familiar. O projeto utiliza-se de recursos lúdicos, debates e
oficinas através do reconhecimento de sentimentos, comportamentos e emoções. Os
resultados apontaram que 60% das crianças conseguiam compreender o que era
proposto em cada atividade e melhoraram o desempenho em sala de aula. A
execução do projeto proporcionou uma pratica reflexiva quanto a necessidade de
desenvolver ações para o fortalecimento de vínculos de crianças em risco social e
para uma formação crítica do psicólogo escolar.
Coautoras
Rafaella Coelho Sá
Laira Vanessa de Carvalho Lima
Palavras-chave
Psicologia educacional, cidadania, vínculo familiar.
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20. InovAção
Bruna Maria Barbosa da Silva França
Resumo
Este trabalho foi organizado a fim de apresentar os resultados obtidos e analisados
na experiência de estágio curricular obrigatório em Psicologia Escolar e Educacional,
em uma instituição de ensino privada na cidade de Teresina-PI. Tal trabalho visou
contribuir para o desenvolvimento das habilidades sociais, aperfeiçoar e fortalecer o
diálogo e estimular a resoluções de problemas entre os alunos do 4º ano. As
atividades foram planejadas considerando as dificuldades, implicações e
modificações no papel desempenhado pelo Psicólogo Escolar e Educacional. Também
cabe a este trabalho evidenciar tanto a contribuição da Psicologia para o contexto
escolar quanto da escola para a formação acadêmica. As atividades visavam desafialos a resolver situações problemas e de conflitos, como a montagem de Quebra cabeça, construção de histórias com base em figuras, "Caça Tesouro", entre outros,
proporcionando-lhes adaptação de habilidades que já existiam, mas que precisam ser
modeladas conforme as necessidades do grupo, utilizando recursos lúdicos. Os
resultados obtidos puderam ser observados em sala de aula com o decorrer das
atividades, principalmente nos dias em que haviam encontros do projeto “InovAção”,
nos quais as crianças conseguiam estabelecer grande nível de interação durante as
atividades de grupo, resolver as situações as quais eles eram expostos, além de evitar
conflitos.
Coautora
Camila Siqueira Cronemberg Freitas
Palavras-chave
Psicologia educacional, escola, habilidade social.

21. A percepção das professoras da educação infantil sobre
a abordagem da diversidade cultural com crianças
Danielle Matos de Hollanda
Resumo
Este trabalho aborda o tema da diversidade cultural humana especificamente em
crianças de quatro e cinco anos da Educação Infantil. Visa investigar como se
apresenta a questão do respeito à diversidade cultural na perspectiva dos direitos
humanos na sala de aula. Tem o intuito de sensibilizar as educadoras para a
importância da diversidade na formação e educação das crianças. Participaram do
estudo quatro professoras da Educação Infantil de uma escola particular de Brasília.
Utilizou-se como instrumentos entrevistas semiestruturadas e uma atividade
imaginativa nomeada de "como se", ambas com ação interventiva. Com as
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observações realizadas concluiu-se que as professoras utilizavam uma metodologia
naturalista ao apresentar o tema do respeito à diversidade humana em forma de
projeto estruturado no início do semestre. O tema era retornado no decorrer do
semestre à medida que os educandos traziam questionamento a esse respeito.
Também se constatou que as questões levantadas eram mais relacionadas às
diferenças existentes entre eles: tipo cabelo, sotaque, cor de pele, ou coisas que
mostravam rompimento a regras ou do considerado usual como um sapato novo.
Surge como hipótese final que é possível que haja uma comportamento natural de
estranhamento grupal quanto aqueles que divergem em atitude ou forma, posto que
a subjetividade se estrutura com a construção de parâmetros de realidade e de
autoimagem. Sendo que a diversidade pode ser introjetada como positiva ou
negativa. Acredita-se que é vantajoso trabalhar a temática da autenticidade versus
diferença desde pequeno e no decorrer dos anos escolares. Sugere-se para
confirmação da hipótese supracitada em estudos detalhados e longitudinais.
Palavras-chave
Educação infantil. Diversidade Cultural. Direitos Humanos.

22.Análise Institucional: Escola Privada no município de
Goiânia
Andressa Rosa Silva Barbosa
Laurísia Lauanda Pina
Resumo
Este trabalho foi elaborado por graduandas de Psicologia como parte integrante da
disciplina de Estágio Básico, com o intuito de compreender a Psicologia Escolar e
Educacional, desenvolver competências e habilidades para atuar no contexto
educativo envolvendo o processo de ensino-aprendizagem e diagnóstico
institucional. Foram realizadas visitas quinzenais à escola onde ocorreram
observações, discussões e entrevistas com professores, coordenação e demais
profissionais. A partir da análise, foi considerado a importância de uma intervenção
voltada aos profissionais da instituição. Visto a Psicologia Escolar que desenvolve
uma perspectiva integradora referindo a relevância de um ambiente de trabalho
acolhedor, que também pode promover bem estar.
Palavras-chave
Psicologia, Educação, Escola, Intervenção.
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23. Psicologia Escolar: a relação família e escola como via
de intervenção na aprendizagem
Giovana Gomes
Lorrane Anastacio Silva
Karolline Jardim
Kelly Chaves
Felipe Nakamura
Juliana Hannum
Resumo
Desde sua regulamentação como profissão, a psicologia vem expandindo sua área de
atuação e criando aproximações com diversas áreas, dentre elas a educação. A
psicologia escolar surge como um campo teórico e prático que articula psicologia e
educação visando contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. O
desenvolvimento da aprendizagem é composto por inúmeros fatores e relações,
podendo-se destacar entre elas, o importante elo entre família e escola. A presente
pesquisa foi realizada numa instituição pública de tempo integral em Goiânia, que
atende crianças da educação infantil ao ensino fundamental. Diante disso, foi
realizado o mapeamento institucional (observações, entrevistas, plano de ação e
proposta de intervenção), por um grupo de alunos- estagiários da PUC Goiás, em
Psicologia Escolar afim de identificar as demandas emergentes da instituição escolar.
Os resultados apontam a importância e a eficácia do mapeamento institucional como
ferramenta de identificação de demandas da escola e a importância da inserção e
acompanhamento efetivo da família na educação escolar de seus filhos, visto que a
mesma tem papel fundamental na consolidação dos conhecimentos adquiridos na
educação regular de ensino.
Palavras-chave
Mapeamento institucional, Família, Psicologia Escolar, Estágio, Aprendizagem.

24. Alfabetização e inclusão digital de pessoas com
Síndrome de Down: revisão da literatura
Mariana Nunes dos Santos – PUC – GO
Resumo
No paradigma da educação inclusiva, as necessidades educacionais especiais devem
ser contempladas pela estrutura e recursos da escola, de forma que todos os alunos,
independentemente do tipo de deficiência física ou intelectual, estejam inclusos.
Portanto a inclusão digital, também 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.
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Nessa perspectiva, a educação digital inclusiva, busca democratizar o acesso e
aprendizagem das ferramentas tecnológicas atuais. Assim, o desafio perpassa pelo
desenvolvimento de novas ferramentas que permitam a apropriação dos conceitos
e habilidades inerentes à informática. Diante disso, a presente revisão nacional e
internacional da literatura, tem por objetivo elucidar criticamente os estudos
desenvolvidos nos últimos dez anos (2007-2017), acerca da temática alfabetização e
inclusão digital de pessoas com Síndrome de Down, tendo como recurso principal o
computador. Para isso, foi realizada uma busca ativa nas bases de dados SCOPUS,
SCIELO, PEPSIC e LILACS, utilizando os unitermos “Inclusão”; “Digital”;
“Alfabetização”; “Aprendizagem”; “Down” e “Síndrome”. Os resultados demostram
a escassez de estudos voltados à alfabetização e inclusão digital de pessoas com
síndrome de Down e algumas ressalvas quanto às leis que regem a educação especial
no Brasil, no sentido de elucidar na realidade como são praticadas essas políticas
públicas, afim de suscitar criticamente a atenção da comunidade acadêmica e
sociedade em geral a relevância da temática apresentada.
Palavras-chave
Inclusão digital/social; síndrome de Down.

25. Psicologia escolar: experienciando e atuando com
múltiplos temas na EJA
Eduarda de Souza Morais
Tatiany Alves Linhares
Rafaella Sá Veloso
Resumo
A psicologia escolar busca integrar ações que possibilitem uma melhor aprendizagem
e o desenvolvimento do ambiente escolar, trabalhar com o público da Educação de
Jovens e Adultos é algo desafiador, pois o público que ingressa nesta modalidade
procura um ensino que possa conciliar com trabalho e família, dificultando maior
dedicação aos estudos. Este é um relato de intervenções realizadas em uma escola
pública, em 15 encontros, utilizando-se de várias estratégias metodológicas tendo
como o objetivo maior o de proporcionar espaços de diálogos visando a constituição
de sujeitos autônomos, críticos e ativos dentro da realidade em que vivem. As
intervenções abrangeram as temáticas: Educação Sexual, Cultura da Paz e Combate
à Violência na Escola, Álcool e Outras Drogas, Trabalho em Equipe e Motivação. Os
resultados dessa prática na escola foram positivos, favorecendo mudanças no
comportamento dos alunos da 5ª etapa, turma esta que foi acompanhada desde o
início do estágio. Essa experiência mostrou como é possível intervenções exitosas do
psicólogo escolar nesse contexto podem possibilitar mudanças positivas na dinâmica
escolar, sobretudo quando o ambiente escolar dá condições para a atuação deste
profissional, possibilitando com isso, construir juntamente com o corpo técnico da
escola um ambiente de construção e troca de saberes.
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Palavras-chave
Educação de Jovens e Adultos, violência, relato de intervenção.

PÔSTERES SESSÃO 2 – RESUMOS
1. A importância das ferramentas psicológicas para o
desenvolvimento integral de uma criança autista em
atendimento psicoeducacional na rede de ensino público
Dilcy Helena Teixeira Cyrus - Secretaria Municipal de Educação e Cultura de BelémSEMEC.
Resumo
Desde a mais tenra idade o ser humano necessita estabelecer relações significativas
com membros de seu contexto sociocultural de modo a responder de forma
satisfatória às demandas do seu cotidiano. O presente trabalho apresenta os avanços
obtidos junto a um aluno da Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino de
Belém, em atendimento psicoeducacional semanal, há um ano, pelo Programa dos
Transtornos do Espectro do Autismo da SEMEC. O objetivo do processo de
intervenção é o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas, psicomotoras e
sociais do aluno. A formulação de um planejamento individualizado envolvendo
atividades lúdicas colaborativas, leituras de histórias com textos e figuras atrativos,
vídeos educativos, sequências de imagens com cenas do cotidiano ou de crianças em
ações diferenciadas, possibilitaram o aumento de interações comunicativas com
maior grau de complementariedade e diversidade de ações verbais por parte do
aluno. O uso de ferramentas psicológicas, com propósitos definidos, tem
proporcionado o desenvolvimento das funções psicológicas superiores do aluno
expresso pela qualidade de suas enunciações e a manutenção do diálogo nas
atividades propostas pela psicóloga. Há dois meses iniciou-se intervenção escolar,
fornecendo instruções e orientações à professora quanto à generalização destes
ganhos para o contexto escolar visando o desenvolvimento pleno do aluno.
Palavras-chave
Ferramentas psicológicas, desenvolvimento, intervenção, autismo.
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2. Ludicidade e a inclusão de crianças com necessidades
educacionais especiais: percepção dos professores
Lêda Maria de Carvalho Ribeiro Holanda
Resumo
A Educação Inclusiva continua a ser um dos grandes desafios da escola e a ludicidade
surge neste contexto como uma das formas de auxiliar a inclusão. Segundo Soares
(2010), as atividades lúdicas favorecem o processo de inclusão escolar, pois
permitem a integração entre as crianças, elas aprendem a compartilhar e a serem
cooperativas. O objetivo do presente estudo foi compreender a percepção dos
professores sobre a relevância da ludicidade na inclusão de crianças com
Necessidades Educacionais Especiais – NEEs; e mais especificamente, caracterizar as
principais atividades lúdicas utilizadas, a forma como são promovidas e avaliar como
a ludicidade pode influenciar no processo de inclusão. Para atender tal demanda, foi
realizado um estudo de campo de cunho qualitativo, em que os participantes da
pesquisa foram seis professores da Educação Infantil e como instrumentos de coleta
de dados foram utilizados uma entrevista semiestruturada, registro cursivo e
checklist. A partir das análises pudemos compreender as percepções dos professores
acerca das crianças com NEEs e da relevância das atividades lúdicas no processo de
inclusão. Pode-se inferir que as atividades lúdicas representam um instrumento
fundamental no processo de inclusão, trazendo benefícios a aprendizagem de todas
as crianças.
Coautoras
Raquel Andréia Sousa Oliveira Amorim – UESPI
Adylla Jéssica de Araújo Brito - UESPI
Palavras-chave
Ludicidade, Inclusão Escolar, Educação Especial.

3. Mulheres Negras e Escolarização: Possíveis Implicações
do Racismo e do Sexismo nos Processos Educativos
Márcia Regina Gomes da Silva - UniCEUB
Ana Flávia do Amaral Madureira - UniCEUB
Resumo
O racismo e o sexismo são fenômenos presentes na sociedade brasileira que se
expressam, também, no contexto escolar e no contexto acadêmico. Nesse sentido, a
pesquisa teve como objetivo analisar as possíveis implicações do racismo e do
sexismo no processo de escolarização de mulheres negras, bem como verifica r de
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que maneira se expressam as discriminações raciais e de gênero no interior do
contexto acadêmico. Participaram do estudo oito mulheres autodeclaradas negras.
Foi utilizada uma metodologia qualitativa. Foram realizadas oito entrevistas
individuais semiestruturadas com apresentação de imagens previamente
selecionadas. Para orientar o trabalho interpretativo, foram construídas três
categorias analíticas: (1) Implicações do racismo e do sexismo na escolarização de
mulheres negras na Educação Básica; (2) Questões raciais e de gênero no contexto
acadêmico em discussão; (3) Ser mulher e negra na sociedade brasileira a partir da
perspectiva das participantes. A pesquisa revelou que o racismo e o sexismo estão
fortemente presentes no cotidiano das entrevistadas. Para a maioria das
participantes, a escola foi o primeiro contexto social em que as discriminações raciais
foram percebidas por elas. Além disso, a pesquisa indicou a escassez de
representatividade de mulheres negras nas universidades, sendo o sistema de cotas
uma estratégia de reversão dessa problemática.
Palavras-chave
Racismo; sexismo; mulheres negras; contexto escolar; contexto acadêmico.

4. A importância do Mapeamento Institucional no trabalho
do Psicólogo Escolar: Um relato de experiência.
Leonardo Boaventura Martins
Resumo
O presente trabalho foi elaborado como atividade para a disciplina de Psicologia
Escolar, no segundo semestre de 2016, ministrada pelas professoras Lucia Pulino,
Fabrícia Borges e Rejane Ribeiro. Esta atividade objetivou realizar um Mapeamento
Institucional (MI) em uma escola de Brasília/DF. O MI traz uma grande contribuição
por ser um conjunto de ações destinadas à investigação, análise e reflexão sobre o
ambiente institucional. Por meio do Mapeamento Institucional é possível investigar
influências na proposta pedagógica, contradições entre práticas educativas e relato
dos indivíduos, gestão escolar, contribuição nos projetos e práticas educacionais.
Para o desenvolvimento do Mapeamento Institucional foi escolhida uma escola d e
Ensino Médio, de uma Região Administrativa (Gama) e utilizou-se um roteiro,
elaborado em sala de aula, que foi executado ao longo de 7 visitas a escola, com as
seguintes etapas: i) Identificação da escola; ii) Organização Administrativo Pedagógico da Escola; iii) Contextualização do ambiente escolar; iv) Análise
Documental; v) Práticas Educativas; vi) Práticas de Gestão; e vii) Atuação dos Serviços
Especializados e Gerais. Por meio desta atividade foi possível levantar informações
que nos permitiu discutir e definir planos de intervenção para que o Psicólogo Escolar
pudesse atuar, de forma contextualizada, a partir das demandas da instituição.
Coautora
Rejane Arruda Ribeiro
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Palavras-chave
Psicologia Escolar, Mapeamento Institucional, Psicólogo Escolar.

5. Como professores/as e estudantes do Ensino
Fundamental II percebem as questões raciais no contexto
escolar?
Míria Lopes de Amorim - UniCEUB
Ana Flávia do Amaral Madureira - UniCEUB
Resumo
O "mito da democracia racial" tem dificultado a efetividade de políticas públicas
voltadas à promoção da igualdade racial na nossa sociedade. Reconhecemos,
sobretudo, que a escola pode ser um espaço promissor para a valorização da
diversidade racial, visando contribuir com a promoção da igualdade racial no Brasil.
O objetivo da pesquisa foi analisar as concepções e crenças de estudantes e
profissionais da educação do Ensino Fundamental II em relação às questões raciais
na sociedade brasileira. Foi utilizada uma metodologia qualitativa, com a realização
de dez entrevistas individuais semiestruturadas, que envolveu a apresentação de
imagens previamente selecionadas. Participaram cinco estudantes e cinco
professores/as. Os resultados indicaram que os/as profissionais da educação
entrevistados/as percebem a importância de se discutir temas relativos ao racismo
no Brasil. Os/as estudantes entrevistados/as também expressaram a importância de
discutir as questões raciais na escola, como uma forma de ajudá-los/as na elaboração
de reflexões críticas, no sentido de contribuir com a construção de uma sociedade
mais igualitária. Todavia, apesar dos/as profissionais da educação identificarem a
necessidade de discutir questões raciais na escola, foi possível constatar que eles/as
têm pouco embasamento teórico acerca da temática.
Palavras-chave
Percepção de professores, crenças, questões raciais.

6. Habilidades Sociais de pessoas com Síndrome de Down:
Desenvolvendo a Arte
Natália Máyra Borges de Barros
Resumo
Se apresentar diante de um grupo tem seus desafios, tais como: criatividade,
ansiedade, exposição, medo entre outros, diante disso, desenvolver habilidades
sociais contribui para que esses desafios sejam superados cada vez que as pessoas se
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propõe a enfrenta – lós e não é diferente com a pessoa Síndrome de Down, pois ela
possui as mesmas potencialidades de desenvolvimento que qualquer pessoa com o
desenvolvimento típico, a diferença é que ela necessita de um auxilio maior e
especializado para que possa se desenvolver no processo social, pessoal e grupal que
está inserida. Diante disso o presente estudo tem por objetivo elucidar a arte de
apresentação no grupo de habilidades sociais de um projeto de extensão da PUC
Goiás. Os resultados demostram que o desenvolvimento de habilidades sociais vai
além de apenas comportamentos assertivos, pois ele proporciona ao sujeito a
possibilidade de criar, de falar, de se expor publicamente, de vencer a ansiedade e
medo que muitas vezes paralisam diante de uma situação social.
Coautoras
Natália Barros - PUC Goiás
Raissa Ferreira Ávila - PUC Goiás
Luciana Novais Oliveira Brito - PUC Goiás
Juliana Santos de Souza Hannum - PUC Goiás
Palavras-chave
Apresentação; Habilidades Sociais; Psicologia Escolar; Extensão.

7. Conflitos de olhares sobre os Processos de Inclusão
Telma Oliveira Cerutti Schmidt
Resumo
O presente trabalho propõe reflexões acerca da diversidade de percepções e dos
conflitos decorrentes dessas visões existentes nos ambientes escolares, sobre
comportamentos de crianças (alunos) em processo de inclusão. Também, aborda
como a teoria da subjetividade pode nos auxiliar a compreender esses conflitos, e
quiçá diminuí-los. Os espaços escolares são constituídos por pessoas (pais, alunos e
professores) que convivem socialmente e neste convívio manifestam suas histórias,
sua cultura, seus valores, enfim, sua subjetividade. Isso as torna singulares num
espaço coletivo. Porém, essa singularidade nem sempre é percebida pelos atores
escolares diante dos diagnósticos de deficiência, seja ela física ou intelectual,
considerando que crianças com diagnósticos semelhantes tenham as mesmas
necessidades. Quando são percebidos resultados não esperados nas práticas
escolares, os pais são convocados a colaborar com a educação inclusiva de seus filhos,
permitindo o confronto de diferentes percepções sobre um mesmo comportamento.
Diante disso, buscamos na teoria da subjetividade a compreensão das expressões das
pessoas pertencentes às relações em questão, desnaturalizando processos de
desenvolvimento e entendendo que cada momento vivido pelas pessoas produz
sentidos subjetivos únicos nas mesmas, constituindo subjetividades singulares.
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Coautora
Maristela Rossato – Universidade de Brasília
Palavras-chave
Subjetividade; processos inclusivos; conflitos de olhares; singularidade.

8. Exposição fotográfica como experiência inclusiva em
contexto universitário
Marcela Heloísa de Faria - – Universidade de Brasília
Gabriela Mieto – Universidade de Brasília
Ticiana Torres – Universidade de Brasília
Resumo
A construção de uma sociedade inclusiva apresenta demandas que exigem práticas
inovadoras da psicologia escolar para a superação de um modelo clínico (já
ultrapassado) adaptado à escola. Pretendemos apresentar nesta roda uma
intervenção multidisciplinar diferenciada direcionada à inclusão de pessoas com
deficiência intelectual. A proposta de intervenção terapêutica em grupo, oferecida
por jovens universitários de Psicologia aos jovens com diagnóstico de deficiência
intelectual inseridos em um programa de formação profissional ministrado na
Biblioteca Central da Universidade de Brasília, levou à possibilidade da construção de
uma exposição fotográfica realizada em parceria com colegas universitários dos
cursos de Museologia, Direito, Arquitetura, Pedagogia e Comunicação. Todo o
processo de elaboração e realização da exposição foi colaborativo, incluindo-se o
planejamento, sessões de foto, escolha das imagens, programa educativo, avaliação.
Destaca-se, de forma inédita, a preocupação constante de que fossem
potencializados todos os posicionamentos de agencialidade das pessoas
participantes (consideradas com deficiência intelectual), atuando não apenas como
modelos da exposição, mas na tomada de decisão de aspectos significativos para a
mostra final. A exposição evidenciou a importância da relação estabelecida entre os
jovens universitários e os jovens aprendizes, promovendo o desenvolvimento dos
dois grupos, além de dar visibilidade à experiência.
Palavras-chave
Deficiência intelectual, psicologia escolar, exposição fotográfica, educação inclusiva.
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9. Atuação do Psicólogo Escolar em Belém: onde estão
inseridos?
Aline Beckmann de Castro Menezes - UFPA
Resumo
A inserção do profissional de psicologia no espaço escolar é uma importante luta
política e social para a sua efetiva contribuição com o contexto educacional. Contudo,
há barreiras a esse processo. Com o objetivo de identificar esta inserção na educação
básica em Belém-PA, foram mapeadas as escolas das redes pública (municipal e
estadual) e privada. Para tal, foram obtidas listagens das escolas com o Sindicato das
Escolas Particulares do Pará e com as Secretarias de Educação Municipal e Estadual.
Todos os estabelecimentos foram contatados. Obteve-se como resultado que das 38
escolas particulares, apenas 19 possuíam profissional de psicologia escolar em seu
corpo técnico, havendo duas escolas que relataram ter substituído este profissional
por outro com formação em Pedagogia e especialização em Psicopedagogia. Na rede
pública, foram encontrados 4 profissionais na rede municipal, todos vinculados à
educação especial; e 24 na rede estadual, sendo sete atuantes na rede regular, seis
na educação especial, 13 em cargos de gestão e dois em recursos humanos.
Analisando a localização das escolas públicas atendidas pela psicologia escolar,
percebeu-se uma centralização em áreas socialmente privilegiadas da cidade. Esperase que esse trabalho possa contribuir com a discussão da importância da Psicologia
na escola de forma democrática.
Palavras-chave
Psicologia escolar; educação básica; inserção profissional; atuação profissional .

10. Reflexão sobre Saúde Mental e Suicídio no Contexto
Educacional: Possíveis Olhares de Intervenções do
Psicólogo Escolar
Ingrid Fernandes dos Santos– Universidade de Brasília
Resumo
O suicídio ainda é considerado um tema tabu, fator que dificulta a entrada do assunto
no ambiente escolar e universitário e consequentemente o desenvolvimento de
possíveis intervenções (Werlang, Borges & Fensterseifer, 2005). Esse trabalho foi
realizado na disciplina de Psicologia Escolar com o objetivo de compreender melhor
esse tema e contribuir para identificação de fatores de vulnerabilidade de
estudantes. Para isso, foram analisados artigos que destacam aspectos de sofrimento
nas escolas e nas universidades, um filme chamado “2:37 É só uma questão de
tempo” da direção de Murali K. Thalluri e realizada uma entrevista semiestruturada
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com profissionais de um serviço de orientação de uma universidade da região centrooeste do Brasil. Os resultados indicam que há a possibilidade do Psicólogo Escolar
realizar ações com o objetivo de prevenir e intervir em situações de vulnerabilidade
para o suicídio, Os serviços de orientação nas universidades podem ser um
importante instrumento para realizar ações com a proposta de âmbito institucional
e não apenas individual. Os materiais analisados ainda apontam que é necessário
discutir sobre o tema e proporcionar espaços de escuta e diálogos para que os
estudantes tenham abertura falar sobre seus sofrimentos e o tabu do suicídio.
Coautoras
Juliane Vieira Aires– Universidade de Brasília
Ana Jéssica Figueiredo Dutra– Universidade de Brasília
Fábio Vieira, – Universidade de Brasília
Guilherme Gama– Universidade de Brasília
Caroline Zamboni de Souza – Universidade de Brasília
Palavras-chave
Suicídio, Universidade, Psicologia Escolar.

11. Projeto de Vida no Contexto Acadêmico
Mariana Nunes dos Santos - PUC Goiás
Vitória Bárbara Ribeiro Gomes - PUC Goiás
Elaine Lemos Almeida- PUC Goiás
Resumo
O presente projeto visa promover a permanência e formação qualificada de alunos
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás através de uma ação preventiva que os
oriente, leve-os a se conhecer e desenvolver seus potenciais a partir de um Projeto
de Vida Acadêmico. Para isso, utilizou-se de vivências de integração grupal, rodas de
conversa, dinâmicas, discussão de textos e técnicas corporais. Os encontros têm
duração 2 horas, ocorrendo uma vez por semana nas dependências da própria
Universidade, às terças feiras, totalizando oito encontros. O grupo surgiu diante das
necessidades do cotidiano do meio acadêmico, como a evasão nos cursos de
graduação, o fracasso acadêmico, a desistência do curso, o déficit de aprendizagem,
além de problemas cognitivos e emocionais. Em decorrência disso observou-se que,
ao fim dos encontros, os alunos foram capazes de compreender e colocar em prática
diversos quesitos importantes para a construção de um projeto de vida acadêmico,
elaborar objetivos, metas e estratégias para construção desse projeto, além do
alcançar com maior facilidade, o autoconhecimento.
Palavras-chave
Projeto de vida, meio acadêmico, formação qualificada.
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12. A relação afetiva e suas contribuições para a atuação no
ensino básico
Nadine Botelho Santos - PUC Goiás
Resumo
O presente trabalho é resultado de uma palestra realizada com professores do ensino
básico de um colégio particular no interior do estado de Goiás na semana pedagógica
da escola. O trabalho tinha como fim apresentar e discutir com os professores da
instituição a importância do desenvolvimento de uma relação afetiva, baseada na
confiança com os alunos e demais participantes da comunidade educativa, buscando
assim, promover o crescimento e a realização profissional pautados em um
compromisso ético. Com o objetivo de contemplar a proposta levantada, a palestra
se organizou a partir do seguinte percurso: dialogar sobre o mecanismo de ensino e
aprendizagem que se dá através da relação; compreender o que é afetividade e como
está se apresenta no ambiente escolar; discutir sobre o processo de desenvolvimento
da confiança e como esta contribui nas relações afetivas; destacar condutas e
mudanças possíveis na atuação profissional através da nova perspectiva sobre a
relação professor-aluno; conscientizar sobre a atuação ética como diferencial para a
realização profissional. Para este fim, nos fundamentamos em Vigostki, Tassoni e
Covey. A importância deste trabalho está na aproximação teórico-prática dos
conhecimentos da Psicologia com a realidade escolar.
Palavras-chave
Afetividade, Vigotski, Relação professor-aluno.

13. A atuação do Psicólogo Escolar no contexto de
preparação para o vestibular e para a Universidade
Rafael Jefferson de Oliveira
Resumo
Este trabalho foi concebido como atividade avaliativa da disciplina de Psicologia
Escolar, onde aspectos da atuação do psicólogo escolar tornaram-se propostas de
investigação. Decidiu-se por pesquisar a atuação do psicólogo em cursos prévestibular, onde duas concepções predominavam, uma mais tradicional voltada à
“Orientação Profissional” e outra dirigida a atuação em todo o processo da escolha
do curso até a adaptação ao ambiente acadêmico. Com um enfoque qualitativo de
análise de entrevistas semiestruturadas, com três estudantes universitários, todos
egressos de escolas públicas, onde dois frequentaram cursos pré-vestibular e
atualmente cursam o ensino superior. A revisão de literatura teve como objetivo
investigar as possíveis formas de intervenção do profissional psicólogo no processo
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de construção da experiência universitária a partir das necessidades identificadas
pelas entrevistas com os estudantes. Os resultados revelaram uma demanda da
atuação do psicólogo voltado à inserção universitária, principalmente de estudantes
advindos de camadas sociais mais pobres ou de minorias étnico/raciais, assim como
uma melhor atenção voltada à saúde mental dos estudantes. Conclui-se que os
psicólogos podem fornecer um serviço contínuo e não apenas focal, durante todo o
processo de tomada de decisão até a chegada à universidade, sendo auxiliadores no
empoderamento dos estudantes em suas escolhas e trajetórias.
Coautor
Fernanda da Silva Assunção – Universidade de Brasília
Anderson da Silva Visgueira – Universidade de Brasília
Caroline Zamboni de Souza – Universidade de Brasília
Palavras-chave
Psicólogo Escolar, Pré-Vestibular, Ensino superior.

14. Psicólogo escolar na escola pública: um relato de
experiência de estágio
Luana Luise de Sousa Feitosa - UEPI
Jessica Santos Moura - UEPI
Rafaella Coelho Sá – UEPI
Resumo
Este artigo é um relato de experiência desenvolvido a partir de um estágio em
psicologia escolar e educacional em uma escola pública da cidade de Teresina, em
que atividades foram focadas em um grupo de 20 crianças do 4º ano do ensino
fundamental, propondo um trabalho que desenvolvesse habilidades sociais e
emocionais de tais alunos. O objetivo principal das atividades era trabalhar com as
crianças temas que foram observados como prejudicadores da aprendizagem,
reconhecimento de sentimentos, pensamentos e emoções de maneira a contribuir
para o crescimento pessoal delas e ressignificação de suas aprendi zagens. Os
encontros foram realizados durante três meses com as seguintes temáticas: boas
maneiras, emoções e afetividade, autoestima, coragem e inclusão, todos trabalhados
com dinâmicas de grupo adaptadas e atividades lúdicas relacionadas aos temas. Os
resultados demonstraram que o grupo passou a usar demais ações de boas maneiras,
assim como a valorizar seus trabalhos e dos colegas, respeito ao espaço do outro,
reconhecimento de sentimentos provocados a si e ao outro, com participação mais
exitosa nas aulas e o auxílio à professora no que esta necessitasse. Serviu ainda para
perceber que práticas efetivas da psicologia escolar tornam-se possível com
organização de propostas e ousadia nas execuções.
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Palavras-chave
Psicologia escolar e educacional, psicólogo na escola pública, relato de experiência,
crianças.

15. Psicologia Escolar e Educacional: um relato de
experiência com enfoque na prevenção e promoção da
saúde infantil.
Renata Araújo Campos Dall’Orto - UFJF
Resumo
A atuação do psicólogo escolar com enfoque na prevenção e promoção da saúde tem
se tornado fundamental no contexto educativo, na medida em que favorece o
desenvolvimento de competências socioemocionais desde a primeira infância.
Com o objetivo de aprimorar o repertório de habilidades sociais das crianças da
Educação Infantil de uma Rede Particular de Ensino da cidade de Juiz de Fora-MG, foi
desenvolvido o “Programa de Habilidades Sociais na Infância” pela psicóloga da
escola, com suporte da equipe pedagógica e famílias, através da metodologia
vivencial em grupo, uma vez por semana, no horário de aula, durante oito meses. As
intervenções tiveram como referência as sete classes de habilidades sociais
propostas por Del Prette e Del Prette (2005) – autocontrole e expressividade
emocional, civilidade, empatia, assertividade, fazer amizades, solução de problemas
interpessoais e habilidades sociais acadêmicas. Os resultados apontaram interesse e
compreensão das vivências pelas crianças; desenvolvimento do respeito ao grupo, da
expressividade emocional; reconhecimento e utilização das “palavras mágicas”;
rememoração das habilidades em outros momentos; desenvolvimento pessoal e
profissional da equipe e participação da família. Diante do exposto, considera -se
fundamental a continuidade do trabalho, favorecendo a convivência das crianças
com elas mesmas, seus pares, equipe pedagógica, família e entorno social.
Palavras-chave
Psicólogo escolar; competências socioemocionais; habilidades sociais; prevenção e
promoção da saúde infantil.

16. Estar gestor escolar e ser psicólogo escolar
Solange Ester Koehler
Maria de Lourdes Mata
Resumo
Trata-se de um recorte da pesquisa que visa traçar a Identidade do Psicólogo Escolar
atuante nos Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologia (IFs), uma
instituição em que são ofertados ensino profissionalizante em nível médio, superior
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e de pós-graduação. Para isso, foi realizada uma entrevista semi-direcionada para
dois psicólogos escolares que estão na função de gestor (diretor-geral) de um
campus. Vale ressaltar que, antes de assumires o cargo de diretor geral, os sujeitos
da pesquisa são servidores técnico-administrativos em Educação, no cargo de
Psicólogo e, já estavam participando da Rede Federal de Ensino há mais de 5 anos
conforme determina a Lei nº 11892/08, além de possuir no mínimo dois anos de
exercício em cargo ou função na instituição. Como resultado preliminar, evidenciouse que os cursos de formação ofertados para os gestores têm auxiliado nas tarefas
administrativas e nos conhecimentos necessários para uma boa administração,
somado ao apoio dos demais gestores, tais como diretor de ensino, diretor de
pesquisa, extensão e produção, diretor de administração, além de diretor de
planejamento e desenvolvimento da instituição. Para os psicólogos-gestores, o “estar
gestor” fará parte da história pessoal-profissional desse sujeito psicólogo, acrescido
ao fato de que esta experiência é bastante diferenciada, o que leva o sujeito a
procurar, na medida do possível, conciliar os saberes acumulados ao longo do trajeto
profissional.
Palavras-chave
Psicólogo em Contexto Escolar; Identidade Profissional; Gestor Escolar.

17. Psicologia escolar em Hogwarts: um estudo comparativo
das direções de Dumbledore e Umbrigde
Alice Martins Pederiva – Universidade de Brasília
Resumo
A escola se constitui dentro do atual contexto sociopolítico como instituição de
transmissão de um conjunto de conhecimentos que, a princípio, são focados em
formas de operar intelectualmente. Contudo, é sabido que sua influência vai além,
funcionando também como ambiente de formação social, capaz de perpetuar a
cultura do local em questão. Estando imersa nesta cultura, todavia, na mesma
medida em que se deixa influenciar por ela, atua como agente transformador. Obras
de arte, como livros ou filmes, tem a capacidade de marcar uma geração ao mesmo
tempo em que exprimem características dela. Neste trabalho foi feita uma análise
comparativa de duas gestões de diretores de Hogwarts, a partir da análise de dois
filmes da saga Harry Potter. O interesse para realização deste estudo justifica-se pelo
reconhecimento do cinema como um dispositivo cultural de reprodução dos
elementos que constituem a escola, os professores e os alunos. A partir da análise
crítica-comparativa entre as duas gestões, o estudo propõe ainda a criação de
estratégias de intervenções que poderiam ser implementadas por um psicólogo
escolar para reestruturação de algumas práticas problematizadas.
Coautoras
Brunna Caiado Pontes – Universidade de Brasília
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Carolina Ferreira Cortes Novaes – Universidade de Brasília
Gabriella Guimaraes Lima Vieira – Universidade de Brasília
Caroline Zamboni de Souza – Universidade de Brasília
Palavras-chave
Hogwarts, Harry Potter, estudo de caso

18. Síndrome de Down e Habilidades Sociais: Identificando
Preferências
Ana Lúcia dos Santos Cabral – PUC HGoiás
Resumo
Nos últimos anos as pessoas com Síndrome de Down têm conquistado vários espaços
na sociedade, dentre eles a participação em projetos de extensão nas universidades
brasileiras, que possuem compromisso cientifico e social ao se promover a educação
inclusiva. Nesse sentido, desenvolver habilidades sociais nesses projetos é um
recurso relevante para o indivíduo que vive em sociedade, visto que são habilidades
que auxiliam o sujeito na emissão de comportamentos assertivos, facilitando seu
convivo interpessoal, grupal e social. Diante disso, o presente estudo tem por
objetivo identificar preferencias de pessoas com Síndrome de Down, afim de
promover integração e interação no grupo de desenvolvimento de habilidades sociais
de um projeto de extensão da PUC Goiás. Os resultados demostram que ao se propor
a identificação de preferencias, favorece ao grupo conhecer seus membros, bem
como suas preferencias e não preferencias, possibilitando assim uma comunicação
mais genuína, desenvolvendo relacionamentos interpessoais e no grupo, de forma
efetiva e transparente.
Palavras-chave
Habilidades Sociais, Preferencias, Síndrome de Down, Extensão.

19. A contribuição das práticas docentes na formação do
psicólogo
Jordana de Castro Balduino – UFG
Débora Damacena de Andrade – UFG
Nayara Oliveira Feitosa - UFG
Resumo
A resolução n° 5 de 15 de março de 2011 foi a responsável por instituir a
obrigatoriedade da oferta da licenciatura nos cursos de Psicologia, públicos e
particulares. Entretanto, o número de instituições que cumprem essa legislação ainda
é muito baixo. Diante disso, entende-se a necessidade de afirmar o quanto e como
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as práticas docentes contribuem na formação do psicólogo. Nesse sentido, o
presente projeto de pesquisa objetiva analisar os saberes implicados na prática
docente e seu impacto no processo de formação do psicólogo. Para além disso,
busca-se compreender como os saberes atitudinais, crítico-contextual, saberes
específicos, saber pedagógico e saber didático-curricular (Saviani, 1996) tem
contribuído na formação dos alunos; tensionar as relações entre psicologia e
educação, na medida em que expressam a relação teoria e prática e apreender
diferentes concepções de formação profissional e docente. Para atingir tais objetivos,
a metodologia escolhida consiste em um estudo de caso a partir de questionários,
entrevistas, análise de relatórios do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) da Psicologia Campus Goiânia e de artigos publicados em Anais de
eventos em que os alunos de psicologia participam apontando as contribuições e os
desafios dessas práticas em sua formação.
Palavras-chave
Licenciatura, psicologia, práticas docentes.

20. As novas perspectivas em psicologia escolar: relato de
experiência de estagiários em uma escola conveniada de
Goiânia
Vanessa Cardozo Silva – PUC Goías
Laura Alves Honório- PUC Goiás
Wanderson de Jesus Teixeira - PUC Goiás
Resumo
A inserção do psicólogo dentro do contexto escolar se faz cada vez mais p resente e
necessária, todavia a atuação do profissional tem sido repensada deslocando -se de
um eixo clínico tradicional para um eixo institucional. Assim, historicamente a
atuação do psicólogo escolar passa por questões indenitárias que são percebidas de
formas distintas e que ainda carece ser visibilizado e discutido. Nessa perspectiva
utiliza-se do potencial oriundo do grupo para o enriquecimento da realidade da
atuação do Psicólogo Escolar e do contato frente a frente as demandas da instituição,
mantendo um diálogo aberto e transformador com os agentes escolares. O presente
artigo elucida a vivencia de um grupo de alunos-estagiários do quinto período de
psicologia da PUC Goiás, em Psicologia Escolar. O trabalho foi realizado em uma
escola conveniada de Goiânia, tendo havido contato, observações e entrevistas com
a equipe técnico administrativa, professores e alunos, a fim de conhecer a história e
a realidade atual que a instituição busca promover aos alunos e a comunidade em
geral. Os resultados apontam a necessidade da comunidade acadêmica de psicologia
de se aproximar da realidade escolar e de suas demandas, e o quanto essa
experiência teórico e prática enriquece a caminhada acadêmica, visto que nesta
instituição os estagiários puderam acompanhar o Psicólogo Escolar no desempenho
de suas funções dentro da escola.
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Palavras-chave
Experiência, Psicologia Escolar, Atuação.

21. Diversidade escolar sob ameaça: uma análise do
movimento Escola sem Partido sob a ótica da psicologia
escolar
Ana Clara de Oliveira Alves – Universidade de Brasília
Resumo
Nos últimos anos, movimentos políticos e religiosos de cunho conservador tem
atuado em retrocesso na garantia de direitos de mulheres e da comunidade LGBT,
sobretudo na educação nacional. Com o objetivo de articular discussão entre o
discurso dos proponentes de uma educação que ameaça a diversidade e a literatura
sobre o papel do psicólogo na escola e no viés das políticas públicas de proteção à
infância e adolescência, foi realizada análise qualitativa de 5 projetos de lei em
trâmite na Câmara dos Deputados, 1 projeto de lei no Senado Federal, e duas
audiências públicas sobre o movimento “Escola sem Partido” Encontraram-se nas
propostas, uma noção de família sobreposta à escola e não colaborativa a esta; uma
crítica incidente sobre a discussão de gênero e sexualidade nas escolas com
justificativa de que esses discursos ferem a liberdade de consciência dos estudantes
e que por isso a escola deve abster-se de abordar conteúdos de viés moral. Observouse que essas noções vão de encontro com posicionamentos ético-políticos da
psicologia enquanto profissão no contexto escolar, uma vez que a liberdade de
consciência alegada consiste na reprodução da moral familiar pelos estudantes, e não
tolera o convívio do estudante com a diversidade cultural e moral.
Coautora
Tatiana Lionço - – Universidade de Brasília
Palavras-chave
Diversidade, escola sem partido, psicologia escolar.
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22. Uma maneira diferente de contar Psicologia Escolar
Anny Caroline Gomes Nolasco
Beatriz Macedo Buchmann
Gabriela Valente Custódio Vieira
Rebeca do Valle Azambuja
Resumo
O presente trabalho refere-se a um conto escrito de maneira lúdica tendo como base
uma visita a uma escola de educação infantil e uma entrevista com uma psicóloga
escolar da instituição. Frente as demandas socioeducacionais atuais é importante
caracterizar as atuações do psicólogo escolar. A partir da entrevista os principais
pontos que foram destacados no conto incluem a prática profissional voltada para o
coletivo e para desenvolvimento das crianças como cidadãs. Essa característica pode
ser influenciada pelo caráter associativo e inclusivo da instituição em questão.
Sendo assim, o objetivo da obra é explanar e identificar as múltiplas funções, formas
de atuação e atividades desempenhadas por um psicólogo escolar inserido em um
contexto de educação infantil de crianças de até sete anos de idade.
Palavras-chave
Psicologia escolar, atuação, escola, psicólogo, infantil.

23. Oficina de criatividade: um espaço de expressão
subjetiva
Maria Mônica Pinheiro-Cavalcanti - Universidade de Brasília
Albertina Mitjáns Martínez -Universidade de Brasília
Resumo
Relataremos os resultados de uma oficina de criatividade envolvendo 13 estudantes
universitários e profissionais de distintas áreas do conhecimento. A fundamentação
teórica de base desta oficina vinculada à perspectiva histórico-cultural da
subjetividade concebe a criatividade como expressão subjetiva humana, ou seja,
como complexas configurações de sentidos subjetivos que se expressam na
produção de novidade com algum tipo de valor. A oficina objetivou promover a
autopercepção dos participantes sobre a criatividade e suas possibilidades de
desenvolvimento, envolvendo os diversos contextos sociais de ação e relação, assim
como as possibilidades de mudanças em direção ao seu favorecimento nas
diferentes esferas da vida. Interessantes diferenças em relação ao processo criativo
e produção de cada grupo foram evidenciadas, ao passo que os elementos concretos
disponibilizados para construção criativa eram os mesmos. Neste sentido, a
recursividade do processo individual e sociorrelacional da criatividade pôde ser
vivenciada por meio desta oficina. Estimamos que esta experiência tenha
contribuído para reflexão e mobilização de recursos subjetivos dos participantes em
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direção ao desenvolvimento da criatividade, uma vez que possibilitou a
compreensão de processos simbólico-emocionais envolvidos no desenvolvimento
subjetivo, que possibilita a expressão criativa dos indivíduos, conforme preconiza a
perspectiva teórica da criatividade sob o enfoque da subjetividade.
Palavras-chave
Criatividade, subjetividade, oficina de criatividade.

24. O sujeito moral em uma aproximação cultural-histórica:
reflexões teóricas à Psicologia Escolar
Andressa Martins do Carmo de Oliveira – Universidade de Brasília
Felix Jorge Robinson Samuells – Universidade de Brasília
Resumo
A moralidade tem sido estudada por diversos teóricos da Psicologia no último século.
No entanto, é ainda pouco abordada nas produções científicas brasileiras. Ademais,
as aproximações teóricas existentes frequentemente terminam por subjugar as
produções singulares da pessoa que, por sua vez, envolvem a forma como cada um
sente o seu mundo de relações e experiências, uma vez situado em uma realidade
cultural, histórica e social, sendo fatores indissociáveis dos posicionamentos morais.
Assim, este trabalho tem como objetivo propor uma nova trajetória do pensamento
a respeito da moralidade, visando contribuir com reflexões teóricas acerca do sujeito
que se posiciona moralmente, seja em espaços universitários, familiares e/ou sociais.
O referencial utilizado é a Teoria da Subjetividade, em uma perspectiva cultural histórica, de González Rey. Tal aproximação teórica favorece contribuições
heurísticas ao estudo do tema por incluir o estudo da moralidade frente à dimensão
subjetiva, em que é considerado a forma como a pessoa reflete, sente e se posiciona,
por meio de sentidos subjetivos que expressam valor moral. Tal aproximação teóricametodológica favorece contribuições heurísticas ao estudo do tema por incluir à
dimensão subjetiva no estudo da moralidade, considerando a forma como a pessoa
reflete, sente e se posiciona, a partir da produção de sentidos subjetivos que
expressam valor moral. Explorar processos morais por essa vertente possibilita
resgatar uma atenção à essa problemática nem sempre incluída nas discussões
acadêmicas, além de avançar em relação à forma normativa e categórica na qual
classicamente o tema é tratado.
Palavras-chave
Moral, subjetividade, sujeito, psicologia.
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PÔSTERES SESSÃO 3 – RESUMOS
1. Investigação das memórias escolares de estudantes
universitários
Higor Barreira dos Santos
Resumo
Este trabalho visa investigar as memórias escolares de estudantes universitários, por
meio do uso de narrativas autobiográficas, buscando compreender o significado que
atribuem ao espaço escolar. Embora a escola seja considerada como espaço de
transmissão de conhecimentos cientifica e historicamente produzidos, é importante
refletir que trata-se de um lugar onde o sujeito se constitui, em termos sociais, físicos,
emocionais e culturais. Por meio da análise de conteúdo das narrativas
autobiográficas apresentadas por 105 estudantes universitários foi possível
identificar 11 categorias de memórias: relacional positiva, conflituosa, lúdica,
pedagógica, saudosista, hierárquica, participação familiar, alimentar, grupal
transgressora, ruptura familiar e prospectiva. Os resultados indicam que aspectos
relacionais e lúdicos foram mais lembrados do que os pedagógicos. Discute-se que o
levantamento de memórias escolares é uma estratégia interessante para aumentar
o conhecimento acerca das práticas realizadas no espaço escolar e do significado
atribuído à escola.
Coautora
Ingrid Neto
Palavras-chave
Memórias; educação escolar; narrativas autobiográficas.

2. A importância do Psicólogo Escolar na comunidade
escolar: Um estudo comparativo
Jéssyca de Alcântara Galvão
Viviane Santos da Silva
Resumo
O psicólogo escolar ainda enfrenta dificuldades na efetivação do seu trabalho e no
reconhecimento do seu papel, e isso se deve a concepção do antigo modelo clínico
que ainda está arraigado na sociedade. Atualmente, algumas escolas possuem o
profissional de psicologia escolar, entretanto, sabe-se que a contratação deste
profissional não é obrigatória. Este estudo comparativo buscou -se identificar a
importância do psicólogo escolar nas instituições de ensino e o quanto esse
profissional contribui ao sistema de ensino e desenvolvimento acadêmico dos alunos.
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Para isto foi realizada uma pesquisa qualitativa com entrevistas semiestruturas com
dois gestores de duas escolas privadas do Distrito Federal com perfis semelhantes,
sendo uma possuidora do cargo de psicólogo escolar (B) e a outra não (A). Os
resultados mostraram que a escola (A) apresenta maiores queixas escolares e maior
frequência no número de intervenções realizadas quando comparadas a escola (B).
Para a escola (A) é possível êxito sem o auxílio do psicólogo na instituição, contando
com psicopedagogos e encaminhando os alunos quando necessário para
profissionais fora da escola. O gestor demostrou não saber a diferença entre o
psicopedagogo e o psicólogo escolar queixando-se da falta de profissionais
qualificados no mercado, entretanto não se atenta que a qualificação que exige não
é atribuição do psicopedagogo e sim do psicólogo escolar. Para a escola (B) faz-se
necessário à obrigatoriedade do psicólogo escolar, pois seus serviços complementam
os demais de forma positiva. Conclui-se que a psicologia escolar é mais uma
perspectiva teórica que visa contribuir ao processo de ensino e aprendizagem,
contudo, este estudo demonstra que há necessidade de valorização desta profissão,
pois os resultados apontam que os seus serviços melhoram o funcionamento do
sistema de ensino e desenvolvimento acadêmico dos alunos, porém não são claras
as suas atribuições para que todos os gestores escolares busquem tais profissionais
para suas escolas.
Palavras-chave
Psicologia Escolar, Importância, Estudo Comparativo, Comunidade Escolar, Escola.

3. Estratégias de Ensino à prevenção do tráfico humano em
escolas
Lucas Heiki Matsunaga - Universidade de Brasília
Ana Clara Queiroz - Universidade de Brasília
Resumo
O Tráfico Humano tem sido um problema de ordem global que afeta vítimas de
diversos segmentos sociais e geracionais devido à multiplicidade de objetivos e
motivações vinculadas à organizações criminosas como a exploração sexual, o
comércio de órgãos, o recrutamento para fins de guerrilha e o trabalho forçado.
Contudo, é necessário analisar que crianças são um grupo de alta vulnerabilidade e
com probabilidade de serem selecionadas por organizações de tráfico quando
expostas à diversos fatores de risco como desorganização familiar, pobreza, uso
precoce de drogas e falta de suporte social. Dessa forma, esse trabalho busca
compreender estratégias de ensino à prevenção do tráfico humano em escolas tendo
em vista que se trata de um assunto delicado e necessário à ser discutido. A partir de
uma revisão de literatura sobre estratégias de prevenção ao tráfico humano, além de
mecanismos de controle de vítimas para exposição de fatores de risco à prevenção,
foi possível entender o panorama de vítimas de tráfico de pessoas no Brasil e assim
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elencar medidas preventivas ao combate do crime organizado e sugerir material
educacional específico ao ensino escolar sobre o assunto.
Palavras-chave
Tráfico humano, prevenção criminal, educação infantil

4. Visão de Futuro dos alunos da E.J.A no Ensino Médio
Naygara Suemer Rosa Soares
Resumo
A inserção dos jovens e adultos na escola traz à tona a discussão sobre as questões
que abrangem sua vida após a formação no ensino médio. Dessa forma identificar
visões, expectativas pessoais e profissionais pode gerar reflexões importantes, como
compreender os motivos que levaram a evasão escolar, e a importância da educação
hoje na vida desses alunos. Na atualidade é de suma importância buscar uma visão
mais acurada acerca das cobranças sociais e necessidades de cada um, além de
identificar as melhorias que esses jovens e adultos esperam para além da formação
no ensino médio. Com intuito de contribuir com informações relevantes acerca do
tema, por meio de contribuição teórica, a pesquisa tem por objetivo desvendar as
visões de futuro dos alunos inseridos no programa de educação de jovens e adultos
que estão no terceiro ano do ensino médio, relatando os motivos da evasão escolar,
e que motivaram seu retorno a sala de aula.
Coautora
Alia Maria Barrios González
Palavras-chave
EJA, Visão de futuro, evasão escolar.

5. Intervenções com a equipe gestora da escola: relato de
uma experiência de estágio em psicologia escolar
Luciana Dantas de Paula - UniCEUB
Resumo
O objetivo do trabalho é apresentar uma experiência de estágio curricular em
psicologia escolar de uma universidade de Brasília. O estágio foi realizado em uma
escola pública de Ensino Fundamental I do Distrito Federal. A partir da análise do
contexto da escola foi identificada a necessidade de trabalhar com a equipe gestora,
pois havia sobrecarga de funções, dificuldades de comunicação e de
acompanhamento das questões pedagógicas. Essas problemáticas afetavam o
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funcionamento da escola e tinham repercussões sobre o adoecimento dos
profissionais. Visando contribuir com o aprimoramento das questões pedagógicas e
possibilitar ações de promoção da saúde, as estagiárias realizaram intervenções com
a equipe gestora composta por diretor, vice-diretor, supervisora e coordenadoras
pedagógicas. Estas intervenções tiveram como objetivo identificar os recursos
humanos da gestão por meio de atividades baseadas em reflexões individuais e em
grupo. Foi possível perceber que a equipe gestora se envolveu de forma significativa
com as intervenções, mostrando-se atentos para as questões discutidas. As reflexões
oportunizaram o fortalecimento das estratégias para lidar com a equipe docente. A
equipe progressivamente conseguiu implementar mudanças em termos de
organização das reuniões pedagógicas e na tomada de decisões sobre o projeto
político pedagógico da escola.
Coautoras
Glauce Cristina Rezende Almeida da Silva
Luciana de Oliveira Campolina
Palavras-chave
Relato de experiência; estágio curricular; psicologia escolar; gestão

6. Reflexões sobre a atuação do Psicólogo escolar na
contemporaneidade
Bianca Bassul Marques
Isadora de Castro Habka
Manuella Cruz Araujo
Ilsimara Moraes da Silva - UniCEUB
Resumo
O presente trabalho relata os assuntos discutidos e experiências vivenciadas em um
trabalho prático realizado na disciplina de Psicologia Escolar II no Centro
Universitário UniCEUB. A disciplina propõe o desenvolvimento de uma visão crítica
e socialmente comprometida em relação à Psicologia Escolar, o que permite a
constituição de um espaço de possibilidades de se considerar essa ciência e profissão
de um modo mais amplo nessa área de atuação. Foi realizado um encontro com o
psicólogo escolar e um encontro com a coordenadora da equipe pedagógica de uma
escola militar de Brasília. Através do método qualitativo, os encontros tiveram a
finalidade de compreender como é o trabalho do psicólogo escolar; refletir acerca
das dificuldades existentes e das possibilidades a serem exploradas. Além disso
também procurou-se compreender como o trabalho do psicólogo escolar
complementa e é complementado por outros profissionais do mesmo ambiente.
Palavras-chave
Psicologia escolar, atuação do psicólogo escolar, atuação multidisciplinar na escola
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7. Estágio em psicologia escolar: descobertas na construção
da identidade profissional
Elen Alves dos Santos
Resumo
Este trabalho apresenta uma pesquisa-intervenção realizada pelas duas autoras, com
quinze estudantes do estágio obrigatório em Psicologia Escolar. A pesquisa objetivou
compreender as resistências das estagiárias à prática do estágio em escolar, que
comumente demostravam dificuldades no engajamento das atividades, queixandose de desmotivação com a área escolar. Utilizou-se de entrevista semiestruturada,
atividades reflexivas, autobiografia escolar e autoavaliação. Os resultados
evidenciaram que alguns entraves e preconceitos que as alunas sustentavam
durantes as atividades do estágio relacionam-se às frustações da história escolar das
estudantes. Avaliou-se ainda, que a dificuldade de realizar leituras e intervenções na
escola correspondiam aos significados que elas construíram do espaço escolar, como
lugar enfadonho, conflitivo, dentre outros. As reflexões e os significados
apresentados pelas estagiárias foram objeto de trabalho em supervisão, o que
resultou na abertura de avaliações autocríticas, por parte das estudantes e em
intervenções criativas no espaço escolar. Por fim, a construção do perfil do psicólogo
escolar a partir do reconhecimento subjetivo de cada uma foi primordial para a
compreensão do perfil do psicólogo escolar. Aponta-se a urgência dos estudantes em
psicologia escolar revisitarem suas histórias, bem como reconhecerem como suas
questões subjetivas transpassam na postura profissional. Verifica-se, a necessidade
da supervisão, ser um espaço de abertura coletiva para o reconhecimento de
preconceitos, competências, limites subjetivos e profissionais.
Coautora
Danielle Sousa da Silva
Palavras-chave
Psicologia Escolar; formação inicial; estagiárias.

8. A importância do lúdico no ensino superior
Eduardo Pinheiro Raposo de Medeiros
Resumo
O estudo visou trabalhar com o desenvolvimento do ‘ser criativo’ de estudantes
universitários a partir de uma metodologia desenvolvida pelo estudo da
Psicomotricidade utilizando jogos e brincadeiras como ferramentas de ensino. Ao
longo do estudo foram constatados pelos próprios alunos uma melh ora no
comportamento interpessoal, intrapessoal, confiança e felicidade entre outros.
Dessa forma, buscou-se por ‘ser criativo’ destacar características como flexibilidade,
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ou seja, buscar estratégias diferentes, alternativas diante situações problema,
confiança no outro e em si mesmo, ser espontâneo e deixar-se levar e além disso
características que contribuíram para o desenvolvimento inicial do estudo já que
eram também objetivos primários do autor como fazer amizades (pelo fato de
compartilhar ideias e conhecer o novo), ser criança (ser inocente, ser curioso, brincar
por brincar), perceber o quão fácil é ser criativo ( nenhum bicho de sete cabeças) e
por fim, mostrar aos alunos que eles eram mais capazes do que imaginavam (por
desafios simples que se desenvolviam e se tornariam complexos, mostrando que
apesar da dificuldade, era possível).
Palavras-chave
Psicomotricidade, criatividade, jogo, lúdico.
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