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PSICOLOGIA ESCOLAR
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. Essa vertente apresenta atuações e mediações psicológicas em diversificados espaços
educativos e modalidades de ensino. Assim, potencializa 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. Sendo
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
as 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 teórico-metodológicas 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
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-Araujo, 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 sete 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. Essas são
comprometidas com a melhoria da qualidade da educação pública; diminuição da evasão e do
fracasso escolar; consolidação da inclusão escolar; formação continuada de psicólogos,
professores, gestores educacionais; garantia de direitos para crianças e jovens; vinculação de
medidas socioeducativas ao desenvolvimento de jovens em cumprimento da lei; defesa das ações
afirmativas.
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OBJETIVO
Promover, ampliar e fortalecer diálogos; divulgação de conhecimentos; práticas e produção
científica entre estudantes, pesquisadores, professores e profissionais ligados à Psicologia
Escolar e à Educação.

ÁREAS TEMÁTICAS
Psicologia e Ensino Superior; Formação e Atuação em Psicologia Escolar; Políticas Públicas,
Intervenção e Pesquisa; Avaliação Psicológica; Cognição e Aprendizagem; Inclusão Escolar e
Diversidade.

COMISSÃO CIENTÍFICA
Acácia A. Santos – Universidade São Francisco
Carlos Saíz – Universidade de Salamanca
Claisy Maria Marinho-Araujo – Universidade de Brasília
Denise de Souza Fleith – Universidade de Brasília
Leandro S. Almeida – Universidade do Minho
Ramon Garcia Perales – Universidade de Castilla - La Mancha

COMISSÃO ORGANIZADORA
Alberto Rocha
Joana R. Casanova
Liliana Paulos
Luciana Brito

ANAIS
Anne Victória Castro de Moura Cavalcante
Camila Nascimento Rabello
Jane Farias Chagas Ferreira
Luiza Santos Braga
Thiago Lacerda Guimarães
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XII Colóquio de Psicologia Escolar
PROGRAMAÇÃO
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Resumos
27 de junho de 2019
Roda de conversa 1
Processos Criativos, Cognitivos e Aprendizagem

Moderadoras: Denise Fleith (UnB), Jane Farias (UnB), Bianca Costa (UnB)

Criatividade do Professor: um estudo de revisão
Edileusa Borges Porto Oliveira - Universidade de Brasília
O interesse por pesquisas na área da criatividade vem crescendo nas últimas décadas, sobretudo no
contexto escolar. Estudos de revisão que analisaram os resultados de pesquisas desenvolvidas até 2014
no Brasil e no exterior sobre a percepção dos professores quanto ao desenvolvimento da criatividade em
sala de aula revelaram, entre outras importantes informações, dados com relação ao despreparo dos
professores para promover ou identificar a criatividade. Em tempos de grande discussão nacional sobre
alterações na base curricular da educação básica brasileira, desde a educação infantil ao ensino médio,
fala-se muito sobre as mudanças que ela ocasionará no ensino. Estamos vivenciando um período decisivo
para a sua implantação nas escolas, período em que se inicia uma reconfiguração das práticas, desde a
adaptação dos currículos e projetos políticos pedagógicos, revisão de materiais didáticos e das matrizes
de avaliação até a formação inicial e continuada de professores. Foram estabelecidos conhecimentos,
competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade
básica, sendo a criatividade uma das habilidades que deve ser estimulada e exercitada. O que as pesquisas
mais recentes na área da criatividade têm demonstrado com relação ao investimento no desenvolvimento
da criatividade do professor?

Desempeño creativo y clima de aula para la creatividad en colegios tarapotinos
Karen Vanessa Goicochea Inuma y Sheyla Blumen Cohen - Pontificia Universidad Católica del Perú
El objetivo del presente estudio fue establecer si existe relación entre el desempeño creativo y el clima de
aula para la creatividad (CAC) en estudiantes tarapotinos de 3ro, 4to y 5to grado de secundaria de
instituciones educativas públicas rural y urbana. También, se planteó identificar si existen diferencias en el
desempeño creativo verbal y figurativo, como en el clima de aula para la creatividad en las áreas
instrumentales de Comunicación y Matemática según la zona en la que se ubica la institución educativa,
área instrumental, grado y el sexo de los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 246 estudiantes
de 3ro, 228 de 4to, y 238 de 5to de secundaria de 4 instituciones educativas públicas de Tarapoto, San
Martín. Los resultados muestran lo siguiente: (a) en la zona urbana, se observa relación positiva en el área
instrumental de Comunicación, entre la Autopercepción del alumno de características creativas en el CAC
y su desempeño creativo figurativo; (b) en la zona rural, se observa relación positiva, en las áreas de
Comunicación y Matemática, entre el factor de Autopercepción del alumno sobre características creativas
en CAC y su desempeño creativo verbal; (c) en la zona rural, se observa relación entre la Autopercepción
del alumno de características creativas en Comunicación y su desempeño creativo figurativo; (d) se observa
relación positiva entre el factor Motivación hacia el aprendizaje en el CAC de Matemática y el desempeño
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creativo figurativo; y (e) existen diferencias en las variables clima de aula para la creatividad y desempeño
creativo (verbal y figurativo) según sexo, grado y área instrumental.

A atuação do psicólogo escolar nos processos educativos da cultura digital: novas
reflexões sobre temas antigos.
Wilsa Maria Ramos, Talita Costa Santos, Tanize Viçosa Cardoso e Caio Hélio Nascimento de Andrade Universidade de Brasília
Há um processo de reconfiguração social produzido pelo impacto das tecnologias da informação e
comunicação, constituinte da cultura digital, que tem transformado as esferas da vida humana e mobilizado,
singularmente e subjetivamente, o espaço escolar. Compreendemos que a atuação do psicólogo escolar
deve basear-se na otimização dos processos educativos constituídos pela cultura digital na instituição
escolar. Assim, propomos uma roda de conversa, com qautro tópicos, que trazem resultados de pesquisas
e revisão de literatura sobre velhas e novas questões presentes na trama das relações escolares e
tensionadas pelo convívio escolar. O primeiro tópico convida à discussão sobre como os jovens se veem
como aprendizes nessa abundância de informação e recursos da web denominada de ecologia de
aprendizagem. O segundo traz o relato de um projeto de pesquisa sobre as formações subjetivas geradas
nas/pelas TICs que constituem as trajetórias pessoais e singulares de aprendizagem de jovens estudantes.
O terceiro apresenta um contraponto do alcance da educação sexual dentro das escolas, envolvendo
questões de gênero, respeito, consentimento e prevenção e as facilidades de acesso à pornografia na web.
O quarto discute a produção do discurso de opressão nos jogos online e seus efeitos no desenvolvimento
de jovens do sexo feminino.

A reinvenção cultural da criança: análise do filme "O sonho de Wadjda"
Raquel Reis e Larissa Kruger Fernandes - Estudantes de Graduação e Doutorado em Psicologia na
Universidade de Brasília
O processo de desenvolvimento psicológico pela criança institucionalizada se interpõe por meio do
gerenciamento de mitos pela cultura e regulação de comportamentos e controle coletivo. Vigotski postula
que os desenvolvimentos das realidades biológicas e culturais são interdependentes, cujo marco histórico
e social é realizado durante a infância, constituindo-se a linguagem como ponto de mediação crucial para
a constituição psicológica do sujeito que se forma. Nessa senda, conforme é tecida a história de vida
pessoal, a comunicação com o mundo dá acesso a formas semióticas mais complexas, possibilitando com
que o sujeito se insira na cultura. Tal adaptação a um nicho semiótico é representado metaforicamente
como um renascimento além do biológico, consoantemente seu desenvolvimento psicológico reproduz um
salto qualitativo delineador da sua especificidade perante o mundo exterior. O filme o sonho de Wadjda
retrata essa importante fase de vida humana, haja vista que Wadjda percebe os processos culturais de sua
realidade arábica ocidental como algozes e se interpõe a ela não como mero personagem passivo de
assimilação, mas como protagonista agente, capaz de selecionar elementos culturais que lhe são postos e
ressignificá-los, concomitantemente estimula o mesmo processo do amigo. Ambos desenvolvimentos
dialogam e transgridem condicionamentos culturais e a interação simbólica dos dois amigos os capacita a
reproduzir interpretações alternativas, capacitando-os, portanto, em potenciais inovadores de cultura.
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Projeto Endereços de Mim: Um Lugar de Educação em Saúde
Maria Mônica Pinheiro-Cavalcanti Eliane Barbosa da Silva Astrid Studart Corrêa Alisson Torreão de Freitas
Frankesliny Barbosa da Cruz Ana Paula Rocha Larissa Antunes Marcela Studart Barreto - Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal
Apresentamos um projeto piloto focalizado na promoção da saúde integral de estudantes de 11 a 17 anos
da rede pública de ensino do Distrito Federal, instituído pela Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio
Educacional e executado pela Gerência de Saúde do Estudante. Trata-se de uma experiência educacional
inovadora que converge educação e saúde na perspectiva da cultura de paz visando torná-la uma oferta
educacional institucionalizada e ampliada para as diversas etapas e modalidades de ensino da educação
básica da SEEDF. O projeto promove atendimento no contraturno aos estudantes encaminhados pelas
escolas da rede desenvolvendo ações educativas transcendentes ao cotidiano de experiências escolares
e familiares. Ações como o cultivo de horta, preparo de alimentos, relaxamento e consciência corporal,
produções criativas envolvendo a expressão oral, plástica e até a criação de joias fazem parte da
metodologia implementada. As estratégias educativas implementadas focalizam a autorreflexão, o
sentimento de pertencimento social e vínculos afetivos para valorização da vida, superação de conflitos e
enfrentamento de adversidades ressignificadas como fontes promotoras do desenvolvimento humano.
Além da promoção de recursos subjetivos imprescindíveis ao enfrentamento de violências e
vulnerabilidades do cotidiano de vida dos estudantes, ocorrem encaminhamentos para setores de saúde,
assistência social e segurança pública quando necessários.

O uso da mediação estética articulado à educação em direitos humanos: um relato de
experiência de uma prática didático-pedagógica no Instituto Federal de Brasília
Jefferson Sampaio de Moura - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB
Utilizar a educação em direitos humanos como método didático-pedagógico é questionar toda e qualquer
estrutura de opressão e exclusão presentes em nossa sociedade, de modo a desencadear nos estudantes
um sentimento e desejo de ser mais, tanto para si quanto em relação aos seus pares diretos e indiretos.
Para isso, a mediação estética apresenta-se como uma excelente ferramenta para se introduzir conteúdos
com temáticas humanistas e trabalhar a sensibilidade em sala de aula. Em minha atuação no Instituto
Federal de Brasília tenho utilizado a mediação estética como instrumento base para trabalhar temáticas
dos direitos humanos. Relato, em especial, minha experiência com as disciplinas de “Educação em Direitos
Humanos e Cidadania”, ofertadas em 2016 e 2017 para os cursos de licenciaturas do campus São
Sebastião. Em todas as aulas, tínhamos um instrumento estético para introduzirmos os conteúdos, uma
novidade para as alunas que possibilitava que elas direcionassem esforços cognitivos para verem além do
que era posto, pensar em outras concepções, em releituras, em pontos que não eram óbvios. Nas primeiras
aulas, lembro da dificuldade delas; já nas últimas, elas faziam sugestões de mediações estéticas
relacionadas aos conteúdos, fazendo elas mesmas a mediação. Havia uma intencionalidade e elas
conseguiram perceber isso.

Roda de Conversa 2
Psicologia e Estética - Conversando sobre Cinema/Curtas
Fabrícia Borges – Universidade de Brasília
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Roda de Conversa 3
Psicologia Escolar, Inclusão e Diversidade
Ana Cláudia Rodrigues, Waleska Souto, Urielma Lima, Leilane Ferreira, Bianca Costa
“É preciso ter respeito porque cada um é diferente” – a produção de significados sobre inclusão
por estudantes do 3º ano do ensino fundamental
Lowanny De Souza Versiane e Rossana Mary Fujarra Beraldo - Universidade de Brasília
Neste estudo enfocamos a produção de significados sobre o conceito de inclusão a partir da cultura da
criança do 3º ano do ensino fundamental. Estudos em psicologia do desenvolvimento mostram que crianças
possuem universo próprio, diferente do mundo adulto. Optamos pela pesquisa qualitativa e sociocultural,
considerando que as crianças pensam de modo bastante complexo, sendo necessário adentrar neste
mundo para compreendê-las. Participaram do estudo 09 estudantes, entre 8 a 9 anos de idade, de escola
regular, em Brasília. Foi organizada uma roda de conversa, gravada em áudio, sobre possíveis significados
sobre a inclusão a partir de roteiro semiestruturado de perguntas. Foi realizada leitura documental e
observações em diário de campo sobre o contexto da escola e durante a conversação. Os resultados
indicaram que a inclusão é algo natural para essas crianças, reconhecem o valor da diferença e a
necessidade de somar forças para incluir a pessoa com deficiência no cotidiano social. Sabem explicar
possíveis causas que levam a pessoa a perder alguma capacidade e sugerem que diretores, professores,
alunos, pais, mães, avós, tias, psicólogos e famílias atuem na inclusão. Os significados produzidos sugerem
que a escola inclusiva precisa ter respeito, amor, carinho, atenção, ajuda, brincadeira, paciência e cuidado.
Um estudo de caso sobre o brincar de uma criança com autismo
Luana de Melo Ribas, Daniele Nunes Henrique Silva e Gabriela Sousa de Melo Mieto - Universidade de
Brasília
A brincadeira faz parte do desenvolvimento da criança de forma intensa e é uma das principais atividades
na primeira infância. É brincando que a criança amplia a interação com seus pares, reconhecendo e
explorando sentimentos e estimulando a criatividade. Mas como crianças com autismo – com prejuízo na
comunicação, na interação social e com comportamentos estereotipados - brincam? Partindo desse
interesse investigativo, esse trabalho teve como objetivo analisar o caso de uma criança com autismo - com
objetivo de entender o seu brincar considerando a relação triádica criança-brinquedo-adulto. A partir de
estudo microgenético, com eleição de episódios de faz de conta, o presente trabalho concluiu que existe,
sim, um conteúdo imaginativo importante no brincar da criança analisada.
A experiência estética e educativa do Teatro Musical como prática transformadora na inclusão de
jovens estudantes com deficiências múltiplas
Marcus Vinicius Alves Galvão e Rossana Mary Fujarra Beraldo - Universidade de Brasília
Neste estudo investigamos as possibilidades do Teatro Musical como instrumento mediador e
desencadeador de desenvolvimento de novas competências de jovens estudantes com deficiências
múltiplas no Centro de Atendimento Especializado (CAE) Peter Pan da Associação Pestalozzi de Goiânia.
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Optamos pela pesquisa qualitativa e perspectiva histórico-cultural, considerando que a pessoa se
desenvolve a partir da relação com os outros sociais em dada materialidade cultural. Contamos com a
participação de (01) estudante e (03) três professoras de educação inclusiva. A metodologia constou de
entrevistas via aplicativo e gravadas em áudio, leitura documental, registros fotográficos e observações em
diário de campo, desde a contextualização do estudo à apresentação do projeto A máquina do tempo:
musical. Os resultados indicam que o teatro musical como prática inclusiva potencializa o desenvolvimento
da linguagem expressiva, artística e comunicativa, facilita o processo de ensino-aprendizagem porque
promove o desenvolvimento de diversas capacidades como a emoção, afetividade, atenção, percepção e
habilidades motoras. A arte em suas diversas linguagens como a música, o teatro e a dança, proporcionam
maior interação e vivências no coletivo, em que potencialidades são suscitadas a partir de uma ação
educativa.
A construção de significados pela pessoa com deficiência intelectual, sobre o ambiente de trabalho
Margaret da Conceição Silva - Universidade de Brasília
Esta pesquisa teve como objetivo, a partir da Psicologia Histórico-Cultural, investigar a construção de
significados pelos jovens com deficiência intelectual sobre o contexto do mercado de trabalho. Ao identificar
aspectos da construção de significados de pessoas com deficiência intelectual na inclusão laboral, essa
pesquisa pretendeu contribuir para a compreensão do desenvolvimento psicológico dos indivíduos que
compõem o grupo mencionado, avançando em um marco teórico e empírico que os considere agentes do
seu desenvolvimento em contextos variados. Essa investigação, de natureza qualitativa, foi realizada junto
a quatro pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual, com idades acima de 18 anos, vinculadas ao
Serviço de Orientação para o Trabalho no Distrito Federal e que estão no mercado laboral há pelo menos
seis meses. Como instrumentos de construção dos dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
de perspectiva narrativa. Para análise e discussão dos resultados, foram realizados os procedimentos
sugeridos por Melo. Observou-se, na análise parcial dos resultados, especificamente das produções
discursivas dos participantes, a relevância do trabalho na vida deles. Para alguns, ele está relacionado à
independência e, para outros, à inclusão social. De modo geral, verifica-se que as vivências no trabalho
estão articuladas à percepção de seu papel social, dentre outros
A inclusão de estudantes com deficiência na recreação escolar
Regina Jodely Rodrigues Campos Aguiar - Universidade de Brasília
O presente trabalho aborda uma intervenção realizada em uma escola da rede pública do Distrito Federal,
baseada nos estudos propostos no curso de especialização: Educação em e para os Direitos Humanos no
contexto da Diversidade Cultural, proposta pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Tal
pesquisa teve como objetivo principal promover ações que conscientizassem a comunidade escolar sobre
a importância do lúdico para todos os estudantes na perspectiva da Inclusão Social. Embora muitas
Instituições de Ensino discutam o tema da Inclusão escolar, é importante ressaltar a necessidade dos
estudantes com deficiência serem inseridos não somente no espaço da sala de aula, mas também nos
demais espaços da escola, principalmente no que diz respeito aos lugares e momentos de recreação e
socialização com os colegas. Ao final da pesquisa de cunho qualitativo e após produzidas ações na
instituição escolar, tais como: rodas de conversa com as crianças, entrevistas semiestruturadas com
docentes e discussões com os responsáveis, foi possível evidenciar a importância desse trabalho como
prevenção de exclusão aos estudantes com deficiência e a necessidade de mais ações que promovam a
interação entre seus pares.
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Desafios e possibilidades na formação de professores alfabetizadores cegos
Magalis Bésser Dorneles Schneider, Norma Lucia Queiroz e Willian Douglas Guilherme - Universidade
Federal do Tocantins
A Educação, no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, é direito de todos e dever do Estado e da
família. Na educação de cegos é uma questão de direitos humanos, defendido em 1994, pela “Declaração
de Salamanca”, promovidos pela Educação Inclusiva no mundo e ratificados pela Política Nacional de
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva brasileira (2008). Este trabalho é um recorte de
uma pesquisa participante em andamento na disciplina de Alfabetização e Letramento, do 3º período do
curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Tocantins, Câmpus de Arraias, com 36 alunos que
enxergam e uma aluna com cegueira total congênita. O objetivo é verificar os desafios e possibilidades da
inclusão do cego no contexto da formação de professores alfabetizadores. A metodologia utilizada é uma
pesquisa qualitativa, na perspectiva de um estudo de caso (Gil, 1999), que elenca as categorias da
interação entre os pares e as estratégias pedagógicas inclusivas utilizadas pelo professor para a formação
do estudante deficiente visual, a partir de observações participantes e entrevista semiestruturada com o
estudante. Baseado em uma perspectiva multidisciplinar fundamenta em discussões sobre alfabetização,
Soares (2003), Oliva (2011), Vygotsky (2012) inclusão de deficientes visuais e formação de professores, e
Freire (2002). Os resultados apontaram para os desafios de formar professores cegos alfabetizadores na
perspectiva da inclusão, do Braille, do alfabeto e do letramento. O professor da disciplina tem que planejar
atividades pedagógicas, que considerem a cegueira congênita, do futuro professor alfabetizador, utilizando
estratégias pedagógicas inclusivas.
A sala de leitura como um espaço de encontro, inclusão e aprendizagem.
Adriana Costa de Miranda - Secretaria de Educação do Distrito Federal
O presente trabalho objetiva apresentar a experiência de socialização, inclusão e aprendizagem de
estudantes na sala de leitura do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília. A reorganização física, do
acervo e do projeto educacional desta sala, feita em março de 2019, foram fatores determinantes para que
muitos estudantes lá estudem, leiam, façam trabalhos individuais ou em grupos, mas também se
encontrem, dialoguem, joguem, fortaleçam os seus laços de afeto e amizade. Além desse cenário geral, há
estudantes (com e sem deficiência) que doam livros para a referida sala e são convidados a fazerem
dedicatórias no material doado, assim se sentem valorizados e corresponsáveis pelo acervo. E, há uns
poucos estudantes que têm dificuldade de socialização e que passaram a frequentar a sala de leitura em
quase todos os intervalos das aulas para ler ou simplesmente folhear obras ao invés de ficarem isolados
no pátio. Tal comportamento foi observado pelos educadores que lá trabalham e informado à direção,
coordenação e orientação educacional da escola visando à inclusão dos mesmos. Conclui-se que, embora
recente, a constituição da sala em foco está sendo importante como espaço de leitura, de estudo, de lazer,
de encontro e de acolhimento dos estudantes que a frequentam.
O papel do psicólogo escolar junto a crianças com diagnóstico de autismo: apoio às mães e
interlocuções escolares para efetivação de processos inclusivos.
Maria Gislane da Silva Mendes - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF
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Na atuação como psicóloga escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, observam-se três
fenômenos recorrentes: o significativo aumento de crianças com o diagnóstico de autismo, as repetidas
queixas de mães dessas em relação à inclusão escolar e o despreparo das escolas para incluir esses
estudantes no Ensino Regular. É preciso lançar luz sobre essa problemática e, enquanto psicólogos
escolares, nos questionarmos sobre o que fazer diante desse panorama. Em contato com as mães, é
possível observar: dificuldade de aceitação do diagnóstico, falta de apoio dos pais e obstáculos no acesso
à rede de saúde. As escolas, por outro lado, ainda estão pouco preparadas para receber as crianças
autistas: baseiam-se ainda em estereótipos e contam com pouca estrutura pedagógica para promover a
inclusão. Torna-se função básica do psicólogo escolar dar suporte às mães de crianças autistas e mediar,
dentro da escola, possibilidades educacionais de inclusão. Defende-se que discussões, ações e mudanças
sejam geradas, com o objetivo de asseverar que a criança participe de todos os processos escolares aos
quais tem direito, assegurando-se uma inclusão que proporcione não apenas vivências sociais da criança
na escola, mas lhe garanta o direito pleno de aprender e conquistar autonomia psíquica e alteridade social.

Sessão de Pôsteres 1
A prática pedagógica sob o olhar da perspectiva Vygotskyana
Eliane Costa - Pontifícia Universidade Católica de Goiás
A presente monografia apresenta uma pesquisa bibliográfica e investigativa sobre o processo de ensino
aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva vygotskyana. Apresenta conceitos relevantes do
desenvolvimento cognitivo do sujeito em torno dos processos de ensino e aprendizagem no ambiente
escolar desenvolvidos por Lev Semynovitch Vygotsky e suas contribuições para a educação na sociedade
atual. Para avaliar a aplicação desses conceitos, foram observadas duas aulas ministradas em uma escola
pública da cidade de Goiânia (GO), que atende alunos do Ciclo I (6 a 8 anos), incluindo um grupo de alunos
com defasagem nas habilidades de leitura e escrita. Essas aulas foram registradas e posteriormente
analisadas à luz das propostas de Vygotsky para a atuação do professor na ampliação da Zona de
Desenvolvimento Proximal, espaço que separa o conhecimento prévio do aluno e o conhecimento que pode
ser adquirido por meio da mediação de outras pessoas mais experientes. No caso estudado, a atividade
docente não apresentou características que atendessem a essas diretrizes. Apesar das atividades
propostas favorecerem a participação interativa dos alunos, a professora não aproveitou essas
oportunidades e a prática pedagógica transcorreu de acordo com as metodologias tradicionais,
mecanicistas.

PROTAGONISMO NA CULTURA DIGITAL: processos subjetivos nas trajetórias pessoais de
aprendizagem de estudantes adolescentes.
Talita Costa Santos - Universidade de Brasília
As grandes transformações que vivenciamos na cultura digital atual proporcionam mudanças nos modos
de acesso ao saber, emergindo novas oportunidades comunicacionais e informacionais aos usuários.
Essas oportunidades, por meio das tecnologias de informação e comunicação (TICS) são dinâmicas,
interativas, plurais e podem propiciar novas formas de aprendizagem. Os jovens estudantes têm hoje
acesso à ferramentas que podem permitir a criação de processos protagonistas de aprendizagem à medida
que favorecem uma atuação ativa, coparticipativa e multissensorial. A pesquisa, portanto, tem por objetivo
compreender as formações subjetivas geradas nas/pelas TICs que marcam as trajetórias pessoais e
singulares de aprendizagem de estudantes adolescentes. A perspectiva da psicologia histórico-cultural
adotada na pesquisa compreende que o sujeito não pode ser percebido ou analisado fora do seu contexto
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e que está atravessado pelos sentidos subjetivos que ele mesmo imprime em seu desenvolvimento. A
metodologia construtivo-interpretativa também apoia o estudo da experiência na e da cultura digital e
perpassa os processos subjetivos que constituem o sujeito aprendiz. As análises sobre as formações
subjetivas nas vivências e experiências das novas ecologias de aprendizagem e das trajetórias pessoais
de construção de conhecimento serão analisados no marco teórico, epistemológico e metodológico da
teoria da subjetividade, no qual o pesquisador atua na construção de inteligibilidades que possibilitem
emergir os sentidos subjetivos do uso das TICs em suas novas formas de aprendizagem promovendo o
desenvolvimento de estudantes adolescentes.

Tensionamentos presentes na relação família, escola e estudante surdo numa perspectiva
bilíngue
Larissa Pereira Gonçalves e Maristela Rossato - Universidade de Brasília
A tríade relacional família, escola e estudante surdo se constrói ao longo dos anos com diferentes
tensionamentos carregados de uma concepção ouvintista. Levando em consideração que apenas 5% das
crianças surdas são filhas de pais surdos – falantes nativos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – e os
demais 95% filhos de ouvintes, essas crianças permanecem boa parte do tempo sendo ensinadas a falar
e a ouvir, por meio de treinos exaustivos e de longos anos de processo de oralização. Com essa pesquisa,
pretendemos investigar como são os tensionamentos presentes na relação família, escola e estudante
surdo em torno da perspectiva bilíngue de educação e como podem contribuir para o processo de
desenvolvimento do surdo e das possibilidades de emergência dos sujeitos dessa relação. O professor
pode mediar o processo de aceitação da Libras pelas famílias? Família e professores conseguem realmente
identificar a importância da Libras para o desenvolvimento desse estudante? Por se tratar de uma pesquisa
de caráter qualitativo que visa a investigação baseada na Teoria da Subjetividade de González Rey, a
metodologia baseia-se nos princípios da Epistemologia Qualitativa. Com essa pesquisa pretendemos
contribuir para produção de novas inteligibilidades sobre as relações entre família, escola e estudantes
surdos com a Libras.
Concepções e Expectativas dos Professores/As de Educação Especial Frente às Demandas da
Relação Família-Escola.
Me. Viviane Giusti Balestrin Pereira e Profa. Dra. Patrícia C. Campos Ramos - Universidade de Brasília
Pesquisar a relação família-escola-professor significa, acima de tudo, trabalhar com a complexidade, pois
é preciso partir de uma ótica multicausal. Por se reconhecer a importância da escola, o papel do professor
na relação e aproximação da família no desenvolvimento dos alunos com deficiência, justifica-se a
relevância do presente trabalho. Cabe salientar qual o lugar de onde falo, ou seja, de onde a pesquisadora
se encontra? Nesta Unidade de Ensino Especial, ocupo a posição de Psicóloga Escolar, atuando
diretamente com diferentes queixas e demandas familiares e docentes, entre outros. Sendo assim, surgiu
o interesse em pesquisar o olhar do professor a respeito das famílias que ocupam esse espaço, mais
precisamente, um local voltado à Educação Especial, de alunos com deficiência.
O acompanhante especializado do/a estudante autista
Rayane Cristina Chagas Silva e Bianca Resende Monteiro - Universidade de Brasília
O objetivo deste trabalho é refletir sobre o papel do acompanhante especializado na inclusão escolar de
sujeitos autistas. A partir da análise de aspectos legais e de revisões bibliográficas, levantam-se diversas
questões: Como se constrói o perfil do monitor no Distrito Federal, considerando a falta de especificidade
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e de diretrizes objetivas da profissão? Como esse acompanhante especializado pode ou não ser agente de
inclusão? E como esse contexto afeta estudantes que são historicamente excluídos? Percebe-se que é
construída, entorno da atuação desse profissional, uma importância social, apesar de seu papel não estar
claramente definido e de não haver uma formação específica para sua atuação com autistas. Destarte,
partindo da noção de que cada sujeito possui suas individualidades, dentro do espectro autista, e de que a
inclusão escolar é importante para o desenvolvimento holístico do estudante, entender a atuação do
acompanhante especializado é de extrema relevância para compreender como esse apoio potencializa ou
prejudica a concretização da inclusão.
Atuação do psicólogo escolar no desenvolvimento de crianças autistas
Giovanna Mariah Torres Magalhães, Camila Gonçalves Ribeiro, Pollianna Galvão - CEUMA e Universidade
Federal do Maranhão.
A inclusão de crianças autistas tem sido palco de inúmeras discussões no Sistema Educacional Brasileiro
na perspectiva de possibilitar uma sociedade que valorize as diferenças. A Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) enfatiza a importância da participação de crianças
com necessidades específicas em contextos educacionais que potencializem ações psicopedagógicas que
respeitem e valorizem as diversidades humanas. Nesta perspectiva, a Psicologia Escolar possibilita uma
construção coletiva sobre o papel da escola e de seus atores, rompendo com visões biologizantes que
foquem em aspectos patológicos do indivíduo. Pautados em uma consciência e atuação críticas a favor do
sujeito em uma dimensão histórica e cultural, a Psicologia Escolar compreende que o processo de inclusão
de crianças autistas deve e pode promover espaços de reflexão, escuta e atuação de toda comunidade
escolar na defesa de políticas a favor das diferenças. Para tanto, este trabalho tem como referencial teórico
a perspectiva Histórico-Cultural de Vygotsky que afirma a relevância social na conscientização e
desenvolvimento humano. Desta forma, a Psicologia Escolar afirma a importância da construção de ações
exitosas na defesa da inclusão escolar.
Percepções de Professores a respeito da Inclusão de Estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais em Sala de Aula Regular
Cassiana Rabelo de Carvalho, Maria Elisa das Chagas Moura e Cláudia Cristina Fukuda - Universidade de
Brasília
Os professores são considerados um dos grupos mais relevantes para o sucesso no desenvolvimento da
pessoa com necessidades educacionais especiais em contexto de Educação Inclusiva. Assim, suas
crenças e atitudes sobre a educação inclusiva devem interferir na efetividade da inclusão. O objetivo deste
estudo foi identificar as percepções de professores de escolas públicas do Distrito Federal a respeito da
inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais na sala de aula regular. Foram
entrevistadas duas professoras e um professor de três escolas públicas do DF. O professor e uma das
professoras ministravam aulas em sala de aula regular e a outra professora atuava em sala de recursos.
As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio de análise de conteúdo. O projeto da
pesquisa foi aprovado pelo CEP/UCB. Foram extraídos dos conteúdos das entrevistas cinco eixos de
análises: [1] concepção de inclusão, [2] práticas inclusivas, [3] atitudes sobre educação inclusiva, [4]
dificuldades do processo de inclusão, e [5] estigma da deficiência. Os eixos de análises foram discutidos
com base no conceito de educação inclusiva e demonstraram um distanciamento entre as concepções de
inclusão dos professores e sua efetivação na prática docente.
Inclusão e avaliação: Conselho de classe de estudantes com necessidades educacionais
específicas (NEE)
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Maria de Fátima Paiva de Figueiredo Cláudia Luciene de Melo Silva Maísa Fabiana dos Santos Keila da
Silva Fragoso - Instituto Federal da Paraíba
O conselho de classe de estudantes com NEE é uma ação desenvolvida no projeto: O Processo de Inclusão
na Escola Regular: Uma História em Construção na EMEF Fenelon Câmara, desenvolvido desde o ano de
2009. Surgiu da necessidade de se discutir e refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem desses
estudantes, socializar experiências exitosas, superar as barreiras atitudinais, dirimir dúvidas pertinentes ao
processo de inclusão e planejar ações eficazes. Participam dessas atividades professores, equipe técnicapedagógica, gestores, professora da sala multifuncional, cuidadores e interpretes. O referido conselho
ocorre em duas etapas distintas. Primeiro, é trabalhado aspectos relacionados ao processo de ensinoaprendizagem dos estudantes com NEE, enfatizando-se a avaliação a partir de: conhecer e observar o (a)
educando (a) na sua totalidade (socialização, afetividade, cognição, outros), registrar essas observações,
acompanhar evoluções e/ou recuos, construir um plano educacional específico. Na segunda etapa, realizase o conselho ao final de cada bimestre onde são apresentados e discutidos os dados do primeiro momento.
Considera-se que essa forma de trabalhar a inclusão tem apresentado resultados que demonstram que a
inclusão é possível a partir do trabalho coletivo, do espaço para pensar, refletir e socializar experiências,
posto que, este espaço favorece conhecimento e segurança para a prática pedagógica.
Intervenções em Superdotação e Dupla-Excepcionalidade
Amanda Monteiro de Oliveira, Marina Caricatti Rodrigues e Andressa Guerra - Universidade de Brasília
Este projeto objetivou a criação de intervenções no contexto escolar voltadas para estudantes com dupla
excepcionalidade, que são estudantes superdotados e que também possuem alguma desordem ou
transtorno comportamental ou emocional. Para isso foi realizada uma entrevista com uma estudante de
mestrado na área de superdotação e dupla excepcionalidade, uma visita a uma sala de recursos do
Programa de Atendimento aos Portadores de Altas Habilidades da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEE/GDF), além de uma revisão teórica acerca da temática. A partir disso foram
construídos: um livreto informativo para ser distribuído entre professores e demais membros das escolas,
buscando dar mais visibilidade e trazer conhecimento sobre o tema; um plano de aula para trabalhar a
temática com alunos com o objetivo de trabalhar a identidade, as diferenças, as potencialidades e limitações
com foco na importância da inclusão e igualdade; e além disso, o trabalho possui orientações sobre como
devem ser as intervenções na família e na escola para com esse público, tendo em vista a pouca construção
teórica sobre o tema.
Concepção de Professores sobre os Avanços da Linguagem da Criança com Deficiência Intelectual.
Dinalva Agripino de Oliveira - Universidade de Brasília
A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas do município de Águas Lindas de Goiás/GO.
Participaram quatro professoras, sendo três professoras regentes e uma professora de apoio. Sustentada
na perspectiva sócio-histórica para compreensão das questões investigadas, a pesquisa buscou identificar
e analisar a concepção, percepção e construção de significados das docentes em relação à capacidade
que crianças com deficiência intelectual possuem para alcançar níveis de linguagem expressiva. Trabalhouse com conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal, defectologia, expressão da linguagem,
aprendizagem por imitação e a expressão subjetiva do professor diante da temática da deficiência
intelectual e seu papel como mediador. Foi utilizada entrevista semiestruturada para levantar os dados.
Para análise foram criadas categorias: 1) ter um aluno com deficiência: angústias e desafios, 2) eficiências
e deficiências da formação docente, 3) o papel da família no suporte ao desenvolvimento e aprendizagem,

23

XII Colóquio de Psicologia Escolar
II Colóquio Internacional de Psicologia Escolar

4) a gente se vira como pode, 5) linguagem da criança com deficiência: expectativas, recursos e limitações.
Os resultados encontrados apontaram para a necessidade de formação que as professoras sentem, de
apoios materiais e humanos que auxiliem a ação educativa e uma maior compreensão da criança com
deficiência intelectual no que diz respeito aos seus limites e avanços.
Estudantes com Deficiência do Instituto Federal do Maranhão: um Estudo Preliminar
Maiara Amorim Muniz e Pollianna Galvão - Universidade Federal do Maranhão
Este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento do quantitativo de alunos com deficiência do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). Ele se refere à etapa preliminar
de uma pesquisa de mestrado da primeira autora, que visa, dentre outros aspectos, conhecer as
concepções dos estudantes mencionados sobre sua trajetória acadêmica. O estudo se fundamenta na
Psicologia Histórico-Cultural, em articulação com a Psicologia Escolar crítica, perspectivas pelas quais se
compreende que o desenvolvimento humano ocorre a partir das relações do homem com o contexto social
em que está inserido. Para obtenção dos dados, utilizou-se uma tabela online interna da Instituição,
alimentada diretamente por cada campi com informações acerca dos alunos com deficiência. Além disso,
realizou-se contato, via e-mail institucional, com setores do IFMA responsáveis por esse controle e busca
na Plataforma Nilo Peçanha. Levantou-se que existem 204 alunos, com deficiências físicas, sensoriais e
intelectuais, além de alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Diante desse resultado, são
empreendidas discussões sobre a ampla defesa de que todos os alunos, com deficiência ou não, devem
estar juntos no contexto educativo, como um direito assegurado pelo paradigma da educação inclusiva.
Alunos em risco de desligamento: Causas e projeto de intervenção no curso de psicologia da
Universidade de Brasília
Amanda Monteiro de Oliveira, Amanda Silva de Moraes, Gustavo Araújo Costa, Martina Lima e Otto Leone
Corrêa, Rafael Figueiredo de Castro - Universidade de Brasília
Este projeto de pesquisa-ação foi idealizado por estudantes e tem como objetivo mapear os fatores que
influenciam alunos a entrarem em risco de desligamento dos estudantes de psicologia na Universidade de
Brasília e compreender demandas específicas desse grupo, oferecendo possíveis encaminhamentos e
promovendo o apoio entre pares. Para isso, será feita primeiramente uma fase de coleta de dados, na qual
os estudantes em risco de desligamento serão entrevistados sobre vários fatores que podem estar
associados à essa situação, e alguns outros que elencamos para serem investigados para expandir nossa
compreensão. Nesse primeiro momento também iniciaremos a intervenção, distribuindo um documento
com um levantamento de programas e projetos que a universidade oferece para que possam ser recursos
úteis para os participantes, incluindo: contatos de atendimentos psicológicos gratuitos ou de baixo custo,
serviços de orientação ao universitário, oportunidades acadêmicas, apoio estudantil, oportunidades
políticas e de projetos culturais. Posteriormente, realizaremos a análise qualitativa dos dados, seguido de
uma reunião para a devolutiva aos estudantes entrevistados. Por fim, buscar-se-á promover um encontro
junto com os estudantes entrevistados em que ocorrerá a proposição de um espaço de apoio entre pares.
Desenvolvendo competências na Educação Superior: o papel das oficinas psicopedagógicas
Sara Alves de Oliveira - Centro Universitário Projeção e Secretaria de Estado e Educação
O contexto da Educação Superior emerge diversas possibilidades de investigação e intervenção para o
Psicólogo Escolar. Olhar para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos graduandos e
as mediações utilizadas para tal, faz parte da atuação do Psicólogo Escolar. No entanto, esse profissional
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pode intervir diretamente com os alunos realizando intervenções que favoreçam o desenvolvimento do perfil
desses profissionais. Nesse sentido, as oficinas psicopedagógicas são ações preventivas que visam
conscientizar para que o aluno assuma seu papel como protagonista de sua formação e enxergue caminhos
de sucesso e de práticas bem sucedidas.
Evasão em cursos superiores na modalidade a distância no Brasil: uma pesquisa bibliométrica dos
artigos publicados nas últimas décadas
Caroline Wollenhaupt Simões Pires e Fabricia Faleiros Pimenta - Cebraspe/Uniceub
Os cursos superiores na modalidade a distância têm o propósito de facilitar o ingresso à universidade,
tornando-os mais acessíveis tanto no âmbito financeiro, quanto adaptável ao tempo e ambiente do discente.
Como destaca Robson Santos da Silva (2017), é necessário buscar diferentes metodologias, técnicas e
práticas pedagógicas que se adaptem a diferentes perfis de discentes e tipos de aprendizagem. Além disso,
observa-se que essas mudanças precisam motivar e estimular, permitindo que o discente persista nos
estudos e alcance com êxito a conclusão do curso. Segundo a revisão de literatura realizada por Ramos,
Lopes, de Morais Bicalho e Boll (2019) com pesquisas internacionais publicadas entre 2007-2013, houve a
proposta de compreender os fatores de evasão e persistências nos cursos superiores na modalidade a
distância, nas diferentes dimensões. O objetivo deste estudo e realizar um pesquisa bibliométrica a partir
de um levantamento das pesquisas já realizadas no Brasil sobre o tema de evasão de cursos superiores a
distancia e verificar o que ainda pode ser investigado acerca deste tema. Assim sendo, a pesquisa buscará
contribuir para um melhor desempenho dos envolvidos nos cursos Ead a compreender os motivos que
levam à evasão. Este estudo que esta em andamento e os resultados serão apresentados na ocasião do
pôster.
Variáveis Antecedentes à Incidência de Depressão em Estudantes Universitários.
Angélica Aline Mendes, Pérsio Costa Rosa, Ingrid Luiza Neto - Centro Universitário do Distrito Federal
A depressão é um dos transtornos mais recorrentes na atualidade e seu desenvolvimento pode estar
relacionado a fatores multideterminados. Dentre esses fatores, está a família, que desempenha um papel
fundamental na saúde psicológica dos indivíduos, podendo contribuir para o desenvolvimento ou
acentuação de transtornos. O presente estudo investigou as variáveis antecedentes à incidência de
depressão em estudantes universitários. 49 estudantes do curso de psicologia, com idade entre 18-27 anos
(75.5%) e sexo feminino (85,7%) foram submetidos à: entrevista de anamnese, genograma familiar e escala
Beck de Depressão (BDI-II). Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo e das
orientações do manual técnico do BDI-II. Os principais aspectos familiares observados foram: ocorrência
de divórcio; presença de transtornos psiquiátricos; e abuso de substâncias químicas ou álcool. A maioria
dos participantes (41%) apresentou depressão moderada. Maiores incidências de depressão foram
observadas quando há ocorrência de divórcio ou transtorno psiquiátrico na família. Contudo, menor
incidência de depressão foi observada quando há abuso de álcool e drogas na família. Conclui-se que as
variáveis antecedentes podem influenciar significativamente no estado emocional dos estudantes,
especificamente no que se refere à incidência de sintomas da depressão.
Oficinas na formação inicial docente: diálogos entre Psicologia e Educação
Juliana Trindade Barbaceli Camila Turati Pessoa - Universidade de Brasília
Este trabalho discute a formação inicial de professores nos cursos de licenciatura a partir dos pressupostos
da Psicologia Histórico-Cultural, enfatizando a necessidade de constituição de espaços para a construção
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de significado e sentido para a prática docente durante a graduação. Para tanto, apresenta uma proposta
de formação baseada na elaboração e desenvolvimento de oficinas sobre temas transversais em
Educação. O uso de oficinas permite constituir mediadores interessantes para o trabalho na formação inicial
ao realizar o diálogo entre teoria e prática, compartilhar apropriações e ideias relacionadas com áreas
específicas de formação, atribuir sentido pessoal aos significados partilhados, além de trabalhar de forma
vivencial os temas transversais: ética, orientação sexual, trabalho e consumo, meio ambiente, pluralidade
cultural e saúde. Propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, tais temas são analisados como
mediadores no desenvolvimento de uma formação docente baseada na construção de coletivos de
professores-pesquisadores, na qual se prioriza a valorização da atividade docente e o fortalecimento da
autonomia desses profissionais, além de elementos fundamentais para a formação de sujeitos críticos. A
Psicologia nesse caminho trabalha no intuito de pensar o desenvolvimento humano por meio da Educação,
buscando uma formação docente que preze pela humanização dos sujeitos a partir da construção do
conhecimento.
Presença musical na jornada educativa de crianças e possíveis desdobramentos
Luciana Pinheiro Castro, Ana Júlia Luizon, Gabriela Sousa de Melo Mieto - Universidade de Brasília

28 de junho de 2019
Roda de Conversa 4
Psicologia e Estética - Conversando sobre Cinema/Curtas
Fabrícia Borges – Universidade de Brasília

Roda de Conversa 5
Psicologia e Educação: Intervenção e Pesquisa
Cláudia Gomes, Pollianna Galvão, Ana Cláudia Rodrigues, Maíra Muhringer Volpe, Priscila Rosas,
Rossana Beraldo
Saberes e vivências de adolescentes/ jovens que cumprem medidas socioeducativas como
potencialidades para sua integração à Economia Solidária e à Educação Popular.
Luciana Vassallo Costa e Tatiana Yokoy - Universidade de Brasília
A escolarização formal e a inserção no mercado de trabalho contemporâneo pelos jovens brasileiros são
marcadas por uma série de percalços, especialmente para os jovens de regiões periféricas, com menor
escolaridade e que receberam sentenças judiciais por atos infracionais. Este trabalho relata pesquisa que
explorou e mapeou saberes, habilidades e vivências de adolescentes/ jovens que cumprem medidas
socioeducativas que podem favorecer sua inserção profissional e laboral, a partir da perspectiva da
Economia Solidária e da Educação Popular. A metodologia incluiu entrevistas semiestruturadas, grupo de
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reflexão e oficina psicoeducativa realizadas com adolescentes/ jovens e com socioeducadores em uma
Unidade de Atendimento de Meio Aberto do Distrito Federal. A partir da triangulação destes indicadores
empíricos, foram construídos núcleos de significação sobre: as relações dos adolescentes/ jovens com a
educação formal e com o trabalho; o envolvimento infracional na construção das subjetividades; territórios
e relações de consumo; grupos e criação de vínculos sociais; bem como as potencialidades da Economia
Solidária para novas alternativas de ser e estar no mundo. Ressaltamos o papel da Educação Popular e da
Economia Solidária para lidar com os desafios da inclusão escolar e inclusão social de adolescentes que
cumprem medidas socioeducativas, suas famílias e comunidades.
Posicionamentos do Self na produção de escrita colaborativa entre estudantes universitários em
web-fórum
Rossana Mary Fujarra Beraldo e Silviane Bonaccorsi Barbato - Universidade de Brasília
O valor dos ambientes virtuais de aprendizagem como suporte de práticas educacionais é amplamente
reconhecido como capaz de potencializar a produção de escrita autoral e conhecimento inédito, sendo o
compartilhamento pré-condição para a tomada de consciência sobre o mesmo objeto. A mediação pela
tecnologia implica estabelecer um sistema cognitivo-cultural distribuído entre interlocutores, criando
espaços mais dialógicos e de alternação de posicionamentos. Enfocamos os posicionamentos do self na
produção de escrita acadêmica com três turmas de universitários das Licenciaturas, em contexto de webfórum, explorando as relações do ponto de vista psicossocial e de fatores contextuais na colaboração.
Optamos pela psicologia cultural e abordagem dialógica, visto que toda ação mediada por artefatos implica
transformação e expansão da atividade. Utilizamos a Grounded Theory em atividades de Problem Based
Learning. Os dados foram coletados no histórico no AVA, foram analisados qualitativamente pela análise
temática dialógica observando-se como a comunidade acumula, explora, argumenta, propõe novos
questionamentos e inversões das formas de pensar em aproximações e discordâncias que levam a
produção escrita a um novo patamar crítico-reflexivo. A escrita colaborativa impactou e promoveu um
espaço profícuo de negociação e de produção de significados envolvendo argumentações e narrativas de
experiências pessoais e coletivas, mobilizando conhecimentos prévios e produções autorais, criativas e
críticas, atuais e futuras.
“Você concorda? Você entendeu?” – dinâmicas de intersubjetividade mediadas por recursos
analógicos e web-fóruns na construção de conhecimento
Rossana Mary Fujarra Beraldo e Silviane Bonaccorsi Barbato - Universidade de Brasília
Neste estudo, enfocamos dinâmicas de intersubjetividade entre quatro duplas de estudantes em atividades
colaborativas mediadas por recursos analógicos e web-fóruns, em escola pública do ensino médio, em
Brasília. Optamos pela psicologia cultural e abordagem dialógica, considerando que toda atividade
discursiva é intencional, valorativa e direcionada para metas. Optamos pela pesquisa quali-quantitativa, em
aproximação com a Grounded Theory. A coleta constou de observações, questionário, entrevista individual,
dois estudos empíricos, entrevista episódica e fonte documental. Elaboramos um coodebook composto por
5 categorias e 21 subcategorias, submetido à log-linear analysis e Análise Temática Dialógica. Os
resultados demonstraram que as dinâmicas de intersubjetividade estimulam os interlocutores a assumirem
perspectivas diferentes sobre o mesmo objeto. Isso reflete na responsividade e alternância de
posicionamentos de si, do outro, do contexto e do objeto. As atividades mediadas nos fóruns indicaram que
a intersubjetividade gera e é gerada pela cognição distribuída, na medida em que a produção de
conhecimento avança e os interactantes passam de uma dinâmica de acúmulo de informações para a
reflexão do que está sendo produzido. O estudo indicou implicações práticas, sugerimos que os professores
conheçam melhor o fenômeno intersubjetivo, visto que é um fator-chave em situações de aprendizagem.
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Medicalização do self educacional numa escola pública de ensino fundamental I
Patrícia Carla Silva do Vale Zucoloto, Gilberto Lima dos Santos e Maria Virginia Machado Dazzani Universidade Federal da Bahia e Universidade do Estado da Bahia
Objetivou-se compreender as condições de produção da subjetividade medicalizada, identificando o nexo
entre a queixa escolar e o self educacional, por meio das narrativas dos professores. O que relatamos aqui
diz respeito à nossa imersão inicial nesse campo de estudo e é o resultado de observações e de uma
análise das entrevistas e do grupo focal realizados com professores de uma escola pública. As hipóteses
de trabalho e o esboço de uma perspectiva que leva em conta a historicidade, o contexto sociocultural e a
dinâmica sócio-interativa emergiram desse processo. Cinco professores de uma escola pública de ensino
fundamental I de Salvador, Bahia (Brasil), participaram do estudo. As narrativas dos professores foram
gravadas, depois transcritas e analisadas através das categorias que conectavam queixa escolar e self
educacional. A partir disso, consideramos possível localizar as aberturas necessárias para o surgimento da
patologização - do não-aprendizado e do comportamento considerado desviante - e da subsequente
medicalização do self educacional. Em suma, ao buscar identificar conexões entre a queixa escolar e o self
educacional, encontramos importantes aberturas nas narrativas dos professores para o surgimento da
medicalização das dificuldades no processo de escolarização das crianças.
Trajetórias de escolarização marcadas pela experiência de queixa escolar em estudantes do ensino
fundamental I vinculados ao programa “ACELERA”
Laís Nunes Souto, Maria Virgínia Machado Dazzani e Patrícia Carla Silva do Vale Zucoloto - Universidade
Federal da Bahia
A queixa escolar se caracteriza como demandas acerca de dificuldades e problemas no processo de
escolarização vivenciada pelos estudantes. A queixa escolar, no entanto, tem sido interpretada a partir de
um olhar individualizante sobre o fenômeno, o que reforça a exclusão social de crianças e adolescentes ao
desconsiderar o conjunto de relações institucionais, históricas, psicológicas e pedagógicas envolvidas na
participação e produção das dificuldades escolares. Nesse cenário, adolescentes têm enfrentado
dificuldades potencializadoras de sofrimento psíquico nas instituições regulares de ensino. Desse modo, o
presente projeto objetiva compreender as experiências relacionadas às trajetórias de queixa escolar de
estudantes do ensino fundamental I da rede municipal de salvador, vinculados ao programa “Acelera”. Para
tanto, fundamenta-se em formulações teórico-conceituais da Psicologia Cultural Semiótica, com ênfase nas
noções de significado e trajetória de vida. A pesquisa consiste em um estudo qualitativo e pretende-se
realizar observação participante na turma do programa “Acelera” e entrevistas compreensivas com três
destes adolescentes matriculados no programa por apresentarem defasagem série-idade, o que pode
indicar algum comprometimento no processo de escolarização desses estudantes. Além disso, serão
realizadas entrevistas compreensivas com os professores da turma, bem como os responsáveis dos três
estudantes.
O Desenvolvimento Socioemocional na Escola: Estratégias para Psicólogos e Professores
Bianca Cristine Gomide Costa, Edimilson dos Santos Gonçalves, Nataly Jorge Sá, Brenda Schwarcz
Hoffmann - Universidade de Brasília
A educação tem como objetivo, segundo a legislação brasileira, o desenvolvimento cognitivo, acadêmico,
social e emocional dos estudantes, devendo preparar-lhes para o exercício da cidadania, a qualificação
para o trabalho e a progressão nos estudos, prezando pelo desenvolvimento pleno do educando. Nessa
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mesma direção, há um consenso na literatura de que as competências acadêmicas tradicionais e o foco
estrito na aquisição de conhecimentos já não são suficientes para o sucesso acadêmico, profissional e
pessoal, sendo defendido que, de forma complementar a esse desenvolvimento, a escola também atue no
desenvolvimento afetivo e social dos alunos. São inúmeras as contribuições teóricas que elaboram como
esse desenvolvimento pode ser realizado na escola. O presente trabalho pretende estabelecer um diálogo
entre a teoria e a prática, apresentando aos profissionais da educação as principais contribuições teóricopráticas da literatura acerca do desenvolvimento socioemocional, bem como estratégias de implementação.
De forma mais específica, serão apresentados os conceitos e questões de desenvolvimento da empatia,
dos aspectos referentes ao self (autoestima, autoeficácia e autoconceito), habilidades sociais e consciência
das próprias emoções. Um debate acerca da viabilidade das propostas, assim como os desafios e
empecilhos encontrados na prática, serão realizados por meio de uma troca de experiências.
Enfrentamento de barreiras atitudinais na escola: a promoção de interações sociais positivas
Larissa Rosa - Universidade Federal do Pará
A forma como as pessoas se relacionam com um estudante com deficiência pode impedir a participação
social, constituindo-se em barreira atitudinal. Dessa forma, se faz necessária a criação de estratégias que
transformem as relações estabelecidas com pessoas com deficiência. O enfrentamento das barreiras
atitudinais, além de promover a inclusão social, favorece o desenvolvimento social de todas as pessoas
envolvidas. O conceito de interação social positiva tratado neste contexto se refere ao mesmo utilizado por
O'Connor (1969), que envolve uma iniciação e a resposta com qualidade equivalente. Nesse sentido, é
impossível atuar na promoção de interações sociais positivas envolvendo uma das partes da interação.
Atuar com toda a comunidade escolar, identificando crenças e valores que são incompatíveis com a
inclusão social e apresentando formas saudáveis de se relacionar com o outro, pode diminuir as barreiras
atitudinais na escola e potencializar a participação em igualdade de condições das pessoas com deficiência.

Roda de Conversa 6
Psicologia em Contextos Diferenciados
Camila Nascimento Rabelo, Marina Lima Carvalho Branco
Prevenção ao suicídio na universidade: potenciais e lacunas
Marina Caricatti Rodrigues - Universidade de Brasília
A literatura refere que transtornos mentais podem causar sofrimento e incapacidade na população. Na
universidade, eles têm sido mais frequentes e severos, devido à presença de diversos estressores. Esse
contexto pode ter como consequência última o suicídio, já que a presença de transtornos mentais é um
grande fator de risco para o comportamento suicida. Constata-se, portanto, a importância de programas de
prevenção ao suicídio na universidade, com objetivo de produzir bem-estar e prevenir desfechos negativos
de saúde mental. Diante disso, este trabalho objetivou investigar estudos preventivos relacionados ao
suicídio em universitários. Foi realizada uma revisão narrativa de literatura na base de dados PsycINFO,
em que foram escolhidos 7 estudos que tratam da temática. Constatou-se que uma das principais
estratégias para prevenção do suicídio é a técnica gatekeeper, em que pares são educados sobre
identificação e auxílio a estudantes com comportamento suicida. As pesquisas indicam melhora significativa
em conhecimentos sobre suicídio e habilidades de manejo. As lacunas associadas às produções científicas
analisadas se referem à pouca utilização de estudos experimentais e à falta de exploração de fatores de
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risco pessoais relacionados ao suicídio. Além disso, sugere-se a realização de pesquisas futuras que se
adequem ao cenário latino-americano.
Protagonismo estudantil e desenvolvimento subjetivo: mobilização da configuração subjetiva da
ação de aprender
Michelle de Faria Nunes, Larissa Pereira Gonçalves e Maristela Rossato - Universidade de Brasília
A Universidade é constantemente desafiada a empreender estratégias pedagógicas que promovam a
participação mais efetiva dos estudantes, incitando-os a reflexões que levem à ruptura de paradigmas
conservadores e padronizados, buscando a valorização da singularidade e do protagonismo do estudante.
Objetiva-se, por meio desse relato, apresentar experiência da oferta da disciplina de Fundamentos do
Desenvolvimento e da Aprendizagem a estudantes de licenciaturas e bacharelados diversos. A disciplina
busca construir, junto com os estudantes, conhecimentos que possibilitem compreender fundamentos dos
processos de aprendizagem e desenvolvimento humano na Psicologia, levando em consideração aspectos
históricos, matrizes interpretativas e desafios contemporâneos. Ao longo do trabalho, a cada bloco temático,
foram desenvolvidas atividades de sondagem diagnóstica, dinâmicas dialógicas-reflexivas, com destaque
à construção de planos de ação individual, coletivos e institucionais, além de produções estéticas para
expressar aprendizagens desenvolvidas durante as aulas. Foi possível observar o desenvolvimento
subjetivo dos estudantes a partir da análise construtivo-interpretativa do movimento da configuração
subjetiva da ação de aprender, na qual os estudantes expressaram, em suas produções, as próprias
compreensões acerca dos temas discutidos. A emergência do sujeito protagonista das aprendizagens
sinaliza a relevância da construção do conhecimento e da formação profissional de forma crítica, como
mobilizadora do desenvolvimento de estudantes universitários.
“Futebol das Quebradas”: a promoção do desenvolvimento e a construção de práticas inovadoras
de atendimento socioeducativo.
Ane Caroline Lima e Tatiana Yokoy - Universidade de Brasília
As medidas socioeducativas são preconizadas para o(a) adolescente autor(a) de conduta configurada
como ato infracional, após o devido processo legal e podem ser cumpridas tanto em meio aberto quanto
em meio fechado. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) se articula ao Sistema de
Garantia de Direitos, na interface intersetorial entre políticas públicas, como as de educação, assistência
social, esporte, cultura e lazer. Este trabalho relata pesquisa que investigou as significações construídas
por adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, adolescentes da comunidade e socioeducadores
envolvidos no Projeto “Futebol das Quebradas”. A metodologia envolveu observações participantes do
Projeto e entrevistas narrativas semiestruturadas. O Projeto é desenvolvido no contexto de uma Unidade
de Atendimento em Meio Aberto do Distrito Federal, responsável por executar as medidas socioeducativas
de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. As significações são compreendidas
enquanto relevantes circunscritores culturais dos processos de aprendizagem e desenvolvimento humano,
em uma perspectiva sociocultural. A partir das análises das significações do Projeto, a pesquisa colabora
para a construção de práticas inovadoras de atendimento socioeducativo, para a promoção do
desenvolvimento em contextos educativos diversos e para o fortalecimento de uma cultura institucional
educativa no campo da Socioeducação.
A fertilidade da Comunicação Não-Violenta para a formação de socioeducadores que atendem
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas
Ellen Elizabeth da Silva Dantas e Tatiana Yokoy - Universidade de Brasília
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A violência se manifesta de formas diversas em todas as esferas da nossa sociedade e costuma ser
naturalizada em nossa cultura. Por um lado, os contextos educativos podem reproduzir esta violência e,
por outro, podem colaborar para a desconstrução social da violência nas relações e nas comunicações
interpessoais. A Comunicação Não-Violenta é uma metodologia orientada para a resolução pacífica de
conflitos e para promover relações interpessoais pautadas pelo respeito mútuo e cooperação. O presente
trabalho relata pesquisa que investigou significações sobre violência e processos comunicativos em uma
unidade de semiliberdade feminina do Distrito Federal, destinada a adolescentes em restrição de liberdade.
A metodologia envolveu entrevistas semiestruturadas e grupos de reflexão realizados com as adolescentes
e com socioeducadores. Analisaram-se as tensões que atravessam as comunicações do cotidiano na
situação de restrição de liberdade; as significações sobre violência; e as práticas de mediação de conflitos
existentes no cotidiano da semiliberdade. Defendemos a Comunicação Não-Violenta como estratégia
relevante para a formação de socioeducadores, colaborando para a qualificação do atendimento
socioeducativo e para a instituição de uma nova ética nas práticas socioeducativas, orientada para a
garantia de direitos das adolescentes/ jovens, suas famílias e comunidades.
Projeto Sexualidade – Conhecendo Mais sobre Mim e sobre o Outro
Camila Nascimento Vieira Rabello, Renata Ribeiro de Sousa, Maria Amélia Saldanha Paz, Eleuda Correia
Lima, e Afonso Vidal da Paz Campos - Colégio Militar Dom Pedro II
Segundo Oliveira (2007), Sexo e Sexualidade são conceitos diferentes, o primeiro refere-se ao conjunto de
características anatômicas e fisiológicas, enquanto Sexualidade é a própria vida, num processo que vai do
nascer ao morrer. A Sexualidade envolve, além do corpo, a história, costumes, relações afetivas, e a
cultura. Falar sobre a sexualidade possibilita a construção de uma identidade confiante das crianças e
jovens, e que poderá ser auxílio para que identifiquem situações de risco, violações de seus direitos,
estabeleçam relacionamentos saudáveis, desenvolvam uma boa autoestima, saibam como cuidar de seu
corpo e buscar auxílio de um adulto de sua confiança, quando necessário (Rodrigues, Santos e Amoroso
2016). Dessa forma, espera-se que a escola seja um espaço de conhecimento e discussões que possibilite
às crianças e aos adolescentes ampliarem sua percepção de mundo, ajudando-os na reflexão sobre as
questões relacionadas à sexualidade, buscando desenvolver seu bem-estar físico, emocional e social
(Rodrigues e Wechsler, 2014).
Projeto Conhecer Para Escolher: Orientação Profissional
Poliane Machado de Assis, Miqueli Lucas Vieira e Silva, Claudia Andrea Nunes de Caldas e Camila
Nascimento Vieira Rabello - Colégio Militar Dom Pedro II
O processo de escolha profissional inicia-se na adolescência, e pode ser acompanhado por inseguranças,
conflitos e medos. Por isso, a equipe de Psicologia Escolar e Orientação Educacional do Colégio Militar
Dom Pedro II - CMDPII - Brasília - DF, desenvolve projetos como, a Orientação Profissional, a fim de auxiliar
os jovens a lidar com esses sentimentos, estimulando o processo de autoconhecimento e reflexão acerca
da escolha da profissão (Oliveira, 2013). Outro aspecto da Orientação Profissional, diz respeito ao acesso
às informações sobre cursos profissionalizantes, mercado de trabalho, oportunidades, especializações,
atualidades (Krawulski, 1991; Barros, Noronha & Ambiel, 2015). Diante do exposto, o projeto “Conhecer
para Escolher” é aplicado na 3ª Série do Ensino Médio do CMDPII. O projeto objetiva promover diálogos
e reflexões que facilitem o processo de autoconhecimento e escolha profissional do jovem, possibilitando
escolhas mais assertivas, boa percepção de suas habilidades, interesses, projetos e condições de vida
(Lucchiari, 1993, Ambiel & Hernández, 2016).
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Roda de Conversa 7
Pesquisa em Psicologia Escolar – Lab PE
Lorena Cavalcante
Formação continuada em psicologia escolar como espaço de reconstrução de perfil e práticas
profissionais
Lorena de Almeida Cavalcante e Claisy Maria Marinho-Araujo
Os serviços escola de psicologia e a formação inicial em psicologia escolar em Goiás
Frederico Guerreiro Ferreira e Claisy Maria Marinho-Araujo
O talento no assentamento rural: estudo de caso com um adolescente superdotado
Urielma Lima Ferreira e Jane Farias Chagas-Ferreira
O perfil profissional do psicólogo escolar do Piauí: subsídios para formação e atuações
Thaysa Pacheco Cacau & Claisy Maria Marinho-Araujo.,
Indicadores do perfil profissional do supervisor de estágio em Psicologia Escolar nos Estados do
Maranhão e do Piauí
Maurício Morais Carvalho & Claisy Maria Marinho-Araujo.
A pesquisa-intervenção como ato político: relato de experiência na formação continuada de
psicólogos escolares
Lorena de Almeida Cavalcante, Claisy Maria Marinho-Araujo
Aconselhamento Psicológico Periodizado, Fatores Psicossociais e Desenvolvimento do Talento
Esportivo
Luis Orione Ferreira, Denise de Souza Fleith e Fabrízio veloso - Universidade de Brasília
Em diversos domínios, o estudo sobre talentos explicita variáveis que interagem diretamente com o
desenvolvimento de habilidades, e com o alcance da eminência. No entanto, poucos estudos têm analisado
implicações dessas variáveis no esporte de alto rendimento. O presente estudo explorou os efeitos de um
programa de treino de habilidades psicológicas (THP) periodizado em dois campeões mundiais, ao longo
de três anos. Por meio de análise do discurso, investigou-se a percepção dos participantes sobre o
programa, bem como o papel do treino psicológico sobre cinco fatores psicossociais, descritos pelo MegaModelo de Desenvolvimento de Talentos (MMDT): mindsets produtivos, motivação ótima, força psicológica,
aproveitamento de chances e habilidades sociais. Destacaram-se, como resultados, o desenvolvimento
dos cinco fatores, ao longo da vida dos atletas, bem como efeitos potencializadores do uso de THP
periodizado no desenvolvimento de habilidades emocionais (controle de estresse e ansiedade), técnicas e
táticas. Os resultados são discutidos à luz do MMDT, sublinhando a adequação da elaboração de
programas de THP periodizados e suas contribuições para processos de desenvolvimento de atletas e
demais pessoas talentosas(os), na busca por padrões de desempenho harmônico e produtivo, diante de
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pressões físicas e psicológicas competitivas, inerentes ao crescimento profissional em trajetórias
eminentes.

Roda de Conversa 8
Formação e Atuação em Psicologia Escolar
Denise Fleith – Universidade de Brasília
Estágio Supervisionado em Psicologia Escolar: Uma Experiência na Perspectiva Institucional
Frederico Guerreiro Ferreira, Maurício Morais Carvalho, Yuri de Albuquerque Ferreira Gomes, Luciana
Carvalho Pulschen Alarcão, Dominique Miranda Galvão e Claisy Maria Marinho-Araujo - Universidade de
Brasília
O tema da formação inicial em Psicologia vem motivando vastos estudos e publicações na área da
Psicologia Escolar, especialmente visando maior criticidade à formação e consequente atuação. Este
trabalho tem como objetivo apresentar ações de supervisão de estágio profissional com ênfase à formação
de psicólogos escolares. Os pressupostos teóricos que embasaram essa formação fundamentam-se na
Psicologia Escolar Crítica e na Psicologia histórico-cultural. Serão relatadas experiências de estágio junto
a uma psicóloga escolar que trabalha no sistema de ensino público do Distrito Federal e que desenvolve
uma atuação institucional com o foco no empoderamento coletivo e no sucesso escolar. As ações de
estágio buscaram fortalecer o papel do(a) psicólogo(a) escolar na mediação do desenvolvimento humano
e de transformações sócio-políticas prementes nos contextos da educação pública no país. Espera-se com
este trabalho contribuir para a ampliação das reflexões acerca do compromisso com a formação em
Psicologia Escolar na graduação por meio de uma crítica articulação teoria-prática, contextualizada pela
práxis cotidiana de psicólogos(as) que são escolares, e não somente estão na escola.
O papel da psicologia escolar em contexto de crise
Adriano Dias Coatio - Universidade de Brasília
Apresentação de dados sobre o estágio em psicologia, em ambiente escolar, desenvolvimento de
atividades com foco no bom rendimento estudantil e construção de clima para a criatividade e bem estar,
um trabalho feito para o público adolescente em uma escola periférica da cidade de Samambaia (DF).
Atuação do psicólogo escolar crítico numa escola pública de Salvador de ensino fundamental I
Patricia Carla Silva do Vale Zucoloto, Laís Nunes Souto, Dionis Soares de Souza, Kalena Ellen dos Santos
Ferraz e Maria Virgínia Machado Dazzani - Universidade Federal da Bahia
A Psicologia Escolar Crítica compreende a atuação do psicólogo mediante uma abordagem que considera
os fenômenos escolares contextualizados histórica, social e culturalmente. O trabalho na extensão em
psicologia escolar crítica tem como tarefa investigar a produção da queixa escolar e suas diferentes versões
por parte de todos os envolvidos (alunos, professores, famílias e gestores da escola) para construir
intervenções que busquem principalmente a implicação da equipe pedagógica e gestores na produção
daquilo que se queixa. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi refletir sobre a intervenção realizada em
uma escola pública de ensino fundamental I, cuja queixa escolar se referia a uma turma do 5º ano
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considerada a “pior turma” da escola devido à indisciplina. Escutou-se os gestores, a coordenadora
pedagógica, professora, os alunos da turma e familiares de cinco deles, com os recursos das conversas,
das assembleias na classe e dos encontros com um grupo de cinco crianças. Concluímos que tais
estratégias foram relevantes em caso de queixa escolar, porque proporcionamos a eles um espaço de
expressão e reflexão, e as assembleias escolares se revelaram como um potencial instrumento de
mediação de conflitos e como um recurso também para o trabalho do professor com a sua turma.
Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e Comunidades de Aprendizagem
Carolina Bauchspiess, Cláudia Weber, Gabriela Staerke e Marcela Boechat de Aguiar - Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF
Propõe-se o compartilhamento de experiências de profissionais das EEAAs (Equipes Especializadas de
Apoio à Aprendizagem) da SEEDF na construção de Comunidades de Aprendizagem. As Orientações
Pedagógicas do Serviço colocam que as EEAAs dão apoio à equipe escolar, viabilizando a oxigenação e
renovação das práticas educativas. As Comunidades de Aprendizagem, tal como propostas por José
Pacheco, propõem uma organização escolar fundamentada em valores norteadores, com uma prática
pedagógica pautada no ideal de democracia participativa, princípios comunitários e uma integração da
escolarização nos espaços da comunidade, intervindo ativamente sobre a realidade dos seus sujeitos.
Assume-se assim o compromisso de contribuir na construção de uma educação e uma sociedade mais
justa e igualitária, pautadas nos Direitos Humanos. As proponentes da roda são integrantes das EEAAs e
têm experiência atuando em Núcleos de Projetos de Reconfiguração da Prática Pedagógica e na
Comunidade de Aprendizagem do Paranoá (CAP). Percebe-se que a atuação das EEAAs contribuem para
a inovação das práticas educacionais, bem como que a construção de Comunidades de Aprendizagem
contribuem para um fazer das EEAAs mais crítico, institucional e inovador, focalizando potencialidades.
Evidencia-se os processos transformativos, tanto das subjetividades quanto das práticas, e no esforço
coletivo de promover relações mais respeitosas e horizontais.
Contribuições do Pensamento Sistêmico para a Prática do Psicólogo Escolar
Andressa Teodoro Rosa e Júlia da Paixão Oliveira Mello e Pargeon - Pontifícia Universidade Católica de
Goiás
Diante da complexidade das demandas e desafios presentes no contexto escolar e educacional, pode-se
dizer que o paradigma tradicional (ou cartesiano) da ciência apresenta limitações quanto a uma atuação
crítica do psicólogo escolar. Assim, este estudo teve como objetivo propor o paradigma sistêmico (ou
emergente) como referência para a prática do psicólogo escolar. Buscou-se, em um primeiro momento,
discutir a constituição da psicologia escolar no contexto brasileiro de modo a evidenciar os pressupostos
da ciência tradicional. Num segundo momento foi feito uma breve exposição do que se denomina
pensamento sistêmico (ou paradigma emergente), para, então, discorrer acerca de suas possíveis
implicações na atuação do psicólogo escolar, principalmente no que diz respeito às dificuldades no
processo de ensino-aprendizagem. Conclui-se que apenas pela desconstrução do paradigma dominante,
tradicional e conservador será possível uma atuação do psicólogo escolar que corresponda, de fato, às
demandas da realidade social brasileira.
Mapeamento de demandas para Psicologia Escolar na rede pública de educação
Luã Lincoln Menezes de Figueiredo e Aline Beckmann de Castro Menezes - Universidade Federal do Pará
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Nos tempos atuais o psicólogo tem desempenhado importantes e diversos papéis, incluindo seu trabalho
no contexto escolar. No entanto, ainda se tem a imagem desse profissional distorcida, dificultando ou
mesmo limitando esta atuação. O presente trabalho se propõe a mapear as demandas que competem ao
profissional de Psicologia Escolar sob a ótica dos atores da comunidade escolar, inserido na rede pública
de educação da cidade de Belém/PA. Para tal, utilizou-se a metodologia da pesquisa-ação proporcionando
flexibilidade no processo de construção do estudo e implicação dos sujeitos-participantes. Além disso, como
fator contribuinte teve-se a inserção no cotidiano escolar de duas instituições compreendendo os níveis de
ensino fundamental II e médio integral. A análise dos dados desenvolveu-se a partir de informações
coletadas por meio de entrevistas e registros diários realizados, posteriormente categorizadas com suas
respectivas descrições objetivando compreender as demandas e analisar os entrelaçamentos com
literatura pertinente da área. Foram criadas nove categorias, sendo cinco viabilizadas na atuação. Ao final
do processo, pôde-se constatar o desconhecimento a respeito da atuação e contribuições da psicologia
escolar para a dinâmica institucional e seus componentes, assim, evidenciando a dificuldade de inserção e
reconhecimento desse profissional no âmbito escolar.

Roda de Conversa 9
Psicologia e Educação: Intervenção e Pesquisa
Ana Claudia Fernandes e Leilane Ferreira

#adolescenciaemacao
Cláudia Luciene de Melo Silva, Isabelle Martins Teotônio, Ariana Silva Guimarães, Renálide de Carvalho
Morais Fabrício & Jailson Oliveira da Silva.
Entre discursos e práticas: representações sociais de professores sobre a socialização na educação
infantil
Elisvânia Amaro da Silva e Teresa Cristina Siqueira Cerqueira - Secretaria de Estado de Educação do
DF/Universidade de Brasília
Esta pesquisa teve como objeto de investigação a socialização das crianças no contexto da Educação
Infantil. Seu objetivo foi identificar as representações sociais de professores atuantes na referida etapa
sobre socialização, assim como analisar como essas representações se articulam com a prática
pedagógica. A Teoria das Representações Sociais, inaugurada por Sérge Moscovici, foi escolhida para dar
suporte ao estudo. A socialização foi referenciada a partir dos pressupostos da Sociologia tradicional,
Psicologia do Desenvolvimento e Sociologia da infância. Ao analisar as representações sociais dos 92
participantes do estudo a partir do questionário da Técnica de Associação Livre de Palavras, observamos
um conteúdo representacional ancorado nos elementos interação, brincadeira, compartilhar e convivência.
Esses elementos se associam a uma compreensão de que seja necessária a presença de outros sujeitos
para que a socialização ocorra e, ao relacioná-los, parece ser possível inferir que haja uma compreensão
de que a socialização seja um processo de interação em que a brincadeira, a convivência e a ações que
envolvem o ato de compartilhar se fazem presentes, distanciando-se de uma representação da socialização
como mera adaptação, adequação, apropriação da criança pelo universo adulto.
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Reflexões sobre a formação de profissionais da educação em diferentes contextos
Ana Cláudia Rodrigues Fernandes, Ângela Uchoa Branco, Gleicimar Gonçalves Cunha, Luciana Dantas de
Paula, Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, Rute Morais Bicalho e Theresa Raquel Borges de Miranda
- Universidade de Brasília
O objetivo desta roda de conversa é discutir experiências de pesquisa sobre produção de trajetórias de
desenvolvimento humano em contextos diversos. No contexto de educação superior, as reflexões
perpassam concepções, experiências e desafios da formação de professores universitários para a
educação superior inclusiva e práticas pedagógicas mediadas por tecnologias digitais de professores em
formação a partir do modelo híbrido de ensino. No contexto da educação básica, as reflexões buscam
analisar a dimensão socioafetiva das relações sociais no currículo escolar, valores, preconceitos e
processos de comunicação nas práticas pedagógicas. No contexto da socioeducação, a ênfase é dada ao
sistema e à formação dos agentes socioeducativos. Todos os estudos têm como base a psicologia cultural
e apontam para os limites e possibilidades da atuação em educação como contexto de desenvolvimento.
O cenário educacional tem interpelado seus atores em diferentes e múltiplas direções e as respostas
construídas nem sempre são favoráveis aos propósitos pedagógicos, o que confirma a importância das
pesquisas e do debate sobre a formação de profissionais da educação. Compreende-se que a qualificação
profissional deve, no contexto educacional, basear-se no desenvolvimento de saberes capazes de fomentar
práticas convergentes com valores éticos e democráticos que os processos educativos podem desenvolver.
O desenvolvimento cultural do bebê: o uso do livro como objeto mediador
Priscilla Nascimento Dias - Universidade de Brasília
Este estudo analisou a interação do bebê com o livro mediado pela professora, considerando a tríade
adulto-bebê-objeto. Considerando que os bebês ainda não utilizam a linguagem como sistema, mas
empregam sistemas semióticos pré-linguísticos em que os objetos desempenham um papel central, o
estudo tem como objetivo analisar, um episódio da relação triádica professora-bebê-livro, em contexto de
creche. Participou um bebê de 1 ano, uma professora e uma auxiliar da educação infantil, de uma creche
públicas do Distrito Federal. A abordagem metodológica foi de natureza qualitativa. Utilizou-se a
videogravação como instrumento de coleta de dados. Foram realizadas quatro sessões de observação ao
longo de um semestre letivo. Dessas sessões, foi selecionado para análise um episódio em que a
professora apresentou um livro infantil para as crianças. A análise será microgenética, enfocando episódios
selecionados. A pesquisa teve como principal fundamentação teórica as autoras Rodríguez e Moro (1999),
com a teoria da pragmática do objeto, a qual considera a tríade adulto-bebê-objeto, as autoras discutem
sobre o processo de mediação dando destaque ao outro e ao objeto, considerando tal processo como
fundamental para compreender a origem do pensamento na infância.
A mediação da literatura infantil no processo ensino-aprendizagem de leitura e escrita
Leilane Silva Ferreira e Nadja Maria Vieira - Universidade Federal de Alagoas
O objetivo desta pesquisa é investigar a mediação da literatura infantil no processo ensino-aprendizagem
de leitura e escrita. São participantes professores e alunos da educação infantil e ensino fundamental. A
metodologia envolve oficinas com contação de história, desenho individual, desenho em dupla e textos
orais e escritos sobre este desenho. Uma etapa relevante dessa metodologia é uma conversa da
pesquisadora com as crianças que fizeram o desenho em dupla. Esses procedimentos foram registrados
em vídeo. A nossa hipótese é que o texto colaborativo promova Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP)
que por sua vez facilite a aprendizagem de leitura e escrita. É também nossa hipótese que a função da
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literatura é potencializar situações de produção de sentido. Esta pesquisa está em andamento. Cumprimos
a etapa das oficinas da educação infantil e planejamos para etapas seguintes as oficinas com alunos do
ensino fundamental, quando solicitaremos a produção do texto escrito colaborativo. Na análise dos vídeos
focalizaremos a organização e funcionamento da ZDP a partir dos textos colaborativos orais (dos alunos
da educação infantil) e escritos (dos alunos do ensino fundamental), incluindo aspectos verbais e nãoverbais configurados nos vídeos. O propósito dessa pesquisa-intervenção é trabalhar com a literatura
vinculada à atividade colaborativa para atuar nas dificuldades no processo ensino-aprendizagem de leitura
e escrita.
Projeto de extensão Livros Abertos: Aprendizagem transformadora
Ana Paula da Silva Moraes, Raphaella Christine Souza Caldas & Eileen Pfeiffer Flores
Uma perspectiva Skinneriana sobre a Educação de Jovens e Adultos
Raphaella Christine Souza Caldas & Ana Paula da Silva Moraes

Roda de Conversa 10
Psicologia Escolar e Desenvolvimento do Talento Feminino
Jane Chagas Ferreira – Universidade de Brasília
Estereótipos femininos no audiovisual infantil: uma análise da animação japonesa “O serviço de
entregas da Kiki”
Nicole Pachêco Vieira e Tatiana Yokoy - Universidade de Brasília
O ponto de vista feminino tem sido historicamente relegado a um papel secundário e a visão masculina
ainda hoje tem sido utilizada como principal parâmetro para se compreender as experiências de todos os
seres humanos, inclusive para a construção de produtos culturais. Defendemos que os materiais
audiovisuais são importantes mediadores de processos de desenvolvimento e aprendizagem nas práticas
pedagógicas. Frequentemente, nas obras audiovisuais ocidentais, as personagens femininas são
retratadas de modo estereotipado e são adjetivadas negativamente, sendo associadas à loucura, maldade
e/ou bruxaria, por exemplo. Este trabalho discute reflexões teóricas sobre a representação audiovisual
feminina, a partir da premiada animação japonesa “O serviço de entregas da Kiki”, dirigida por Hayao
Miyazaki. As animações deste diretor costumam envolver personagens femininas independentes,
complexas e diversas em idades, corpos e papéis sociais. Utilizou-se o procedimento metodológico da
decupagem para o exame pormenorizado da animação. Utilizamos Silvia Federici, Giselle Gubernikoff e
Pierre Bourdieu para discussão das representações femininas em materiais audiovisuais; sexismo
epistêmico; e violência simbólica e androcentrismo na educação. Materiais audiovisuais podem colaborar
para a construção de práticas educativas mais diversas, para o reconhecimento do papel da mulher na
sociedade e para promover a equidade de gênero na educação.
Talento Feminino e Contação de Histórias – Práticas em Psicologia Escolar
Camila Nascimento V. Rabello, Jane F. Chagas Ferreira, Suellen Cristina Rodrigues e Renata M. Prado Universidade de Brasília
Talento pode ser definido como uma habilidade humana específica em um domínio de atividade
acadêmica, artística, esportiva, social e/ou outras. Após esforço, treinamento e envolvimento com a tarefa,
o talento pode na vida adulta alcançar uma performance de destaque em alguma atividade humana
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(Alencar, Feldhusen, French, 2004). Percebe-se nas últimas décadas, o crescente interesse e
reconhecimento sobre a história de mulheres talentosas que estiveram presentes nos bastidores de
conquistas e sucesso em diversos segmentos (Pinsky & Pedro, 2012; Oliveira & Nakano, 2014). A contação
de histórias por meio das vozes femininas ganha a cena na atualidade, e é uma excelente metodologia
para o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da criatividade, da comunicação, e de (re)
significação de suas vivências e práticas (da Silva, 2018; Corral, 2019).Essa temática busca discutir como
a psicologia escolar e a contação de histórias podem colaborar para a valorização e o empoderamento do
talento feminino na sociedade (Mendonça, & Capellini, 2015; Chagas-Ferreira; Prado, Alencar & Fleith,
2016).
A Psicologia Escolar na Promoção do Talento Feminino – Práticas e Reflexões
Débora Gramkow, Fernanda Conceição de Oliveira, Luanna Sousa Rocha, Nayara Moura da Costa,
Omayra da Costa Cavalcante, Raquel Ouahba Fernandez e Camila Nascimento Vieira Rabello Universidade de Brasília
Segundo Alencar (2004), sabe-se que o desenvolvimento de talentos ocorre entre interações genéticas,
múltiplas influências externas (família, escola, amigos) e o ambiente cultural onde o indivíduo vive. A
ascendente participação de pesquisadoras no ambiente acadêmico e científico trouxe contribuições
significativas ao estudo do talento feminino. Todavia, pesquisas demonstram que em decorrência de
estereótipos de gênero, preconceitos, e fatores pessoais, as mulheres ainda vivenciam conflitos para
conciliar carreira e vida familiar (Prado, 2010; Mundim, 2018). A psicologia escolar pode por meio de ações
no âmbito educacional, contribuir para o entendimento dos fatores de personalidade e socioculturais que
permeiam o universo feminino. Dessa forma, o psicólogo escolar deve promover discussões, reflexões e
práticas no contexto educacional que estimulem o desenvolvimento socioemocional de meninas,
colaborando para a promoção do bem-estar, e do desenvolvimento biopsicossocial dessas educandas
(Chagas-Ferreira, Dazzani & Souza, 2016; Prado, Alencar & Fleith, 2016; Virgolim, 2018).
Talento feminino - Experiências de alunas da graduação
Suellen Rodrigues, Nayara Lemos, Bianca Emanuelle do Prado Vasconcelos Gadelha, Adriely Carvalho
dos Santos, Andréa Machado de Checchi Ambrozio e Júlia Faria Vasconcelos - Universidade de Brasília
Talento Feminino e Práticas no Contexto Talento feminino é algo que precisa ser muito discutido. Apesar
de constituírem um grupo menor, algumas mulheres deram contribuições importantes para o estudo do
talento humano. A heterogeneidade de mulheres talentosas, foi ressaltada na Teoria do Desenvolvimento
do Talento Feminino, concebida por Reis (1998, 2005; Reis & Sullivan, 2009), que identificou características
personológicas, fatores favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento das habilidades, e formas que que
poderiam exercer seus talentos, bem como interesses profissionais e de carreira. O modelo de realização
do talento em mulheres, proposto por Reis (2005), é caracterizado pela ação de quatro fatores que
funcionam como mobilizadores que possuem o intuito de promover, na mulher, uma crença positiva em si
mesma e um desejo de desenvolver seu talento e expressar seu propósito de vida, superando obstáculos
diversos como falta de apoio ou suporte. Os fatores que constituem esse modelo são habilidade,
personalidade, ambiente e percepção pessoal (Prado, Fleith & Gonçalves, 2011). Segundo Prado, Fleith e
Gonçalves (2011), muitas vezes, percebe-se um desperdício desses talentos devido a percepção que a
mulher tem relacionada a distância dos privilégios, ou ao não desenvolvimento de resiliência para
enfrentamento de situações. Há muito o que se discutir sobre esses talentos e da sua importância para
sociedade. Propomos dialogar com alunos da graduação em Psicologia e especialistas em psicologia
escolar, sobre tais questões nas rodas de conversas, a fim de propor reflexões, propiciar interação e
práticas que possam promover a valorização do talento feminino na universidade, bem como na sociedade.
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Sessão de pôster 2
A atuação do psicólogo escolar no sistema penitenciário brasileiro
Andréa Machado de C. Ambrozio, Bárbara Lyra de Lima, Hadassa Emanuelle
Dolbeth Sales, Luana de Sousa Rodrigues & Lorena de Almeida Cavalcante.
Psicologia Escolar em cursinhos populares: possibilidades de ação na Rede Emancipa do Distrito
Federal
Bruna Rabello Iglesias, Bárbara Rocha Lima Mello, Girlene Gomes Silva, Tereza Emília Brito Dantas &
Lorena de Almeida Cavalcante.
Psicologia Escolar e suas contribuições em projetos culturais
Carla Emanuelle S. Carvalho, Lualã Silva Carvalho, Matheus Medeiros, Pedro Lacerda Chaves dos Santos,
Wenlla Lima & Lorena de Almeida Cavalcante.
A Psicologia escolar no cinema educativo: perfis, trajetórias formativas e atuação
Antônio Juvenal da Silva Junior, Thainá Mansur Gomide, Nayade Louize da Costa Santos, Marina Jordy de
Almeida Figueiredo, Manuela Flores de Almeida, João Guilherme Siqueira Casalecchi & Lorena de Almeida
Cavalcante.
Contextos inovadores de atuação em Psicologia Escolar: o circo como cenário
Carolina Saggioro Sobrinho, Inah Prado Nassu, Ingrid Lopes F. da Rocha, João Vitor Albuquerque Loiola,
Rhayane de Castro Miranda, Thaysa Pacheco Cacau & Lorena de Almeida Cavalcante
Atuação do psicólogo escolar em abrigos institucionais
Andressa Rios Lopes, Carolina Sotelo Calmon, Graciely Meire da Silva, Isabela Sartori da Silva, Mariana
Evangelista, Raíssa de Almeida Ramos Maia & Thaysa Pacheco Cacau.
A atuação do psicólogo escolar nos seminários católicos de formação sacerdotal
Andressa Rios Lopes, Edson Mendes Inácio Filho, Kayque Siqueira de Souza, Lucas Soares de Souza &
Thaysa Pacheco Cacau.
Escola Itinerante para pessoas em situação de rua: possibilidades de atuação do
psicólogo escolar
Ana Cavalcante, Otto Leone Corrêa, Ana Paula Rodrigues da Silva, Carmem Júlia Amorim Loyatel, Enya
Daltrozo & Thaysa Pacheco Cacau.
Psicologia Escolar em classes hospitalares
Ana Luiza Oliveira Nava, Giovana Oliveira da Silva, Lara Vitória de Carvalho Sales, Nathalia Pereira Dias,
Thamyris Pimentel da Fonseca & Maurício Morais Carvalho.
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Psicologia Escolar no contexto da Educação de Jovens e Adultos
Catarina de Souza Fernandes Corrêa, Isabela de Oliveira Assis, Jean Vieira Brito, Marta Veloso de
Menezes, Taiane Ferreira Costa Vilhena & Maurício Morais Carvalho.
Atuação do psicólogo escolar no Ministério da Educação
Carolina Oliveira de Paiva, Clarice Pinheiro Andrade Viana, Gabrielly de Farias Rodrigues, Renata Siqueira
Coelho de Paula, Sofia Silva de Miranda & Maurício Morais Carvalho.
Psicologia Escolar e contextos indígenas
Emanuel Couto de Sá Matos, Lara Borges Larroyed, Lara Sthefane Pericoli Silva, Maria Clara Santana
Lima & Maurício Morais Carvalho.

Sessão de pôster 3
Experiência da Educação para o Trânsito na Educação Infantil.
Júlia de Souza Neri Nogueira, Maísa Cristina Ribeiro Buzolo, & Ingrid Luiza Neto - Centro Universitário do
Distrito Federal
O trânsito é um dos principais responsáveis pela mortalidade de crianças e adolescentes no mundo. Nesse
contexto a escola se configura como um lócus privilegiado para o desenvolvimento de atividades educativas
voltadas para o comportamento seguro no trânsito. O presente trabalho objetiva relatar uma experiência de
educação para o trânsito realizada numa escola particular, com crianças do Jardim II. Para a realização da
atividade com as crianças, foi desenvolvido um dado lúdico contendo condutas rotineiras adotadas no
trânsito, sendo que algumas faces do dado apresentavam condutas adequadas e outras inadequadas. Em
roda, as crianças passavam o dado apontando o acerto ou erro indicado na imagem. Cartões lúdicos foram
usados para apresentar a situação correta e segura, quando o dado apresentava uma conduta inadequada.
Após o jogo, as crianças foram solicitadas a registrarem, por meio de desenhos, o que aprenderam com a
atividade. Conclui-se que o jogo pode ser uma ferramenta facilitadora para que as crianças assimilem as
regras de trânsito, refletindo sobre comportamentos que podem tornar o trânsito mais seguro para todos.
Discute-se que a psicologia pode contribuir para o desenvolvimento de ações da área de educação para o
trânsito que permitam uma aprendizagem significativa e lúdica.
Educação para o Trânsito: Uma Experiência da Psicologia com o Público Infantil.
Patrícia Elaine Faddoul; Rita de Cássia S. Sales; Ingrid Luiza Neto - Centro Universitário do Distrito Federal
A educação para o trânsito é um dos instrumentos que podem ser utilizados para reduzir os índices de
acidentes, especialmente com o público infanto-juvenil. Portanto, faz-se necessário desenvolver ações que
promovam a segurança dessa clientela, visando despertar a capacidade crítica e o senso de
responsabilidade para a vida coletiva no trânsito. Neste trabalho, relatamos uma experiência de educação
para o trânsito realizada com 51 crianças de 6 e 7 anos, matriculadas em uma escola pública localizada no
Distrito Federal. A intervenção foi organizada em 4 etapas: 1) apresentação das educadoras; 2)
levantamento do conhecimento prévio das crianças sobre o tema; 3) contação de estória, utilizando
fantoches; e 4) circuito lúdico. Nessa última etapa, as crianças eram dispostas em subgrupos para realizar:
a) treino da travessia à faixa de pedestres; b) oficina de mobilidade urbana, levantando a percepção das
crianças sobre o ambiente ao redor da escola; c) minicidade; e d) oficina de pintura. As crianças faziam um
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revezamento, de forma que todas passaram por todas as atividades. Conclui-se que a psicologia do trânsito
pode ser aplicada no contexto escolar, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento de ações de
educação que considerem as experiências prévias das crianças, tornando a aprendizagem mais
significativa.
Rua de passagem: intervenção de educação para o trânsito com alunos do 9º ano
Felipe Portella Silva, Mauro Santos de Andrade e Ingrid Neto - Centro Universitário do Distrito Federal
Nas últimas décadas, o crescimento da frota de veículos, alinhado à falta de políticas públicas voltadas
para a educação do trânsito, fez com que o número de acidentes e mortes aumentasse consideravelmente.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas no ano de 2016, esses números estavam em 1,25
milhão de mortes, sendo 38 mil no Brasil. Tendo em vista a importância que o tema representa, foi realizada
uma intervenção de caráter educativo e preventivo com 39 alunos do 9º ano do Centro de Ensino
Fundamental 104 Norte. Inicialmente foi realizada uma discussão com eles acerca dos pontos positivos e
negativos de utilizar o carro, o ônibus e a bicicleta. Em seguida, foi utilizada a música Rua de Passagem,
para que os alunos pudessem refletir sobre alguns dos principais problemas que englobam o trânsito. Por
fim, cada um pôde se expressar artisticamente através de músicas, paródias, poesias e desenhos,
propondo alternativas para transformar essa realidade. Intervenções como essa constituem formas de
colocar em evidência o tema trânsito, que muitas vezes é negligenciado. A educação para o trânsito na
escola constitui uma poderosa ferramenta de transformação, uma vez que permite que os alunos reflitam
sobre a convivência harmônica e solidária no trânsito.
Visão de Futuro dos Aluno da E.J.A no Ensino Médio
Naygara Suemer Rosa Soares - Instituto de Ensino Superior de Brasília
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
gerou reflexões importantes, como compreender os motivos que levaram a evasão escolar, e a importância
da educação hoje na vida desses alunos. A metodologia escolhida foi a qualitativa com o objetivo de
levantar dados sobre as visões de futuro de um grupo de 14 alunos, na tentativa de interpretar e
compreender determinados comportamentos ou opiniões e expectativas de cada indivíduo da pesquisa de
forma subjetiva. Notou-se que a grande maioria dos entrevistados são mulheres que abandonaram a escola
por motivos extraescolares, sendo a principal gravidez precoce, e que hoje buscam um melhor
posicionamento pessoal e profissional e por isso decidiram retornar à escola. Os dados mostram que 57%
dos entrevistados tem interesse por fazer um ensino superior para se aperfeiçoar profissionalmente logo
após o término do ensino médio.
Concepção de gestores de uma escola comunitária de São Luís-MA acerca da psicologia escolar.
Glaucia Valeria Gomes Machado, Pollianna Galvão Soares de Matos, Brunna Verônica Pereira Pires
Cardoso, Claudia Michely Martins dos Santos, José de Arimateia Moreira, Laura Thaissa Gomes e Luana
Karoline Melão da Silva - Universidade Ceuma
Este trabalho é fruto da disciplina Psicologia Escolar de uma Universidade privada no Maranhão, realizado
por meio de uma experiência de imersão na escola a partir da proposta do Mapeamento Institucional
(Marinho-Araujo & Almeida, 2014). Objetivou-se examinar características de uma instituição educativa
situada em São Luís-MA, a fim de conhecer as possibilidades de atuação do psicólogo escolar. Para isso,
foram realizadas análise documental, a partir de fontes disponibilizadas pelo diretor e site da instituição,
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observação institucional e entrevista com diretor. A partir dessa experiência, observou-se, como
característica principal das práticas de rotina, as características religiosas com objetivo de ensino formar
jovens segundo critérios contidos Base Nacional Comum Curricular sobre ensino religioso. A partir da
entrevista com diretor, o mesmo salientou a necessidade de um psicólogo na instituição com base na
concepção da atuação do psicólogo como um mediador dos problemas da escola, o que sugere ainda uma
visão limitada do papel desse profissional. Nota-se que a Psicologia Escolar, com as características de
intervenção institucional, relacional e preventiva, ainda é pouco conhecida nesse contexto educacional, o
que deve chamar atenção de estudiosos da região para o compromisso com a disseminação do
conhecimento da área aos gestores e comunidade, de maneira geral.
Intervenção sobre a Inteligência Emocional e Empatia com Crianças do 5° ano do Ensino
Fundamental de uma Escola Pública
Edimilson dos Santos Gonçalves, Nataly Jorge Sá, Brenda Schwarcz Hoffmann, Bianca Cristine Gomide
Costa - Universidade de Brasília
A habilidade de lidar com as próprias emoções e as dos outros têm sido cada vez mais destacada como
relevante ao desenvolvimento, sendo um aspecto de grande pertinência no ambiente escolar. Visando
fornecer instrumental a psicólogos escolares e professores, este projeto teve como objetivo a elaboração
de uma intervenção para o desenvolvimento socioemocional, habilidades sociais e empatia de estudantes
do ensino fundamental. A intervenção foi elaborada a partir do conceito de inteligência emocional possuindo
quatro blocos temáticos focalizados no desenvolvimento socioemocional: Autoconsciência, Autogestão,
Consciência Social, e Administração de Relacionamentos. O programa é composto por oito encontros, de
aproximadamente uma hora cada, aplicados semanalmente, dois encontros para cada bloco temático. As
atividades podem ser desenvolvidas em sala de aula por meio de atividades lúdicas, como histórias, filmes,
animações, brincadeiras e aulas contextualizadas, seguidas de rodas de conversa. Como instrumentos
serão utilizados materiais psicopedagógicos já disponíveis no contexto escolar como livros infantis,
cartolinas, lápis, dentre outros. Este trabalho pretende contribuir com estratégias práticas de fácil
implementação, permitindo que a escola seja local de desenvolvimento intencional de habilidades
socioemocionais que são base para a vida escolar, profissional e em geral. Sugere-se procedimentos para
verificação e ajuste por meio de escalas e observação sistemática.
Empatia e Abordagem da Moral segundo Jean Piaget
Ana Carolina Campetti, Beatriz Silva Pereira, Wendylene Silvestre da Silva, Gabriela Sousa de Melo Mieto
- Universidade de Brasília
O desenvolvimento da moralidade humana, para Piaget, ocorre em fases que estão relacionadas às
interações dos sujeitos submetidos a regras e a normas sociais. O autor apresenta o conceito de roletaking: uma competência do indivíduo de deduzir as necessidades e desejos de outras pessoas. Empatia
pode ser compreendida como a assimilação acurada do sentimento do outro, sendo uma competência
construída ao longo do desenvolvimento. Para se verificar esses aspectos, realizou-se uma dinâmica com
12 crianças, de seis a dez anos, em uma Escola Classe do Distrito Federal. Formaram-se seis duplas que,
separadamente, participaram de uma atividade em duas etapas: 1) A partilha, na qual cada participante
recebeu quantidades desiguais de confeitos; 2) A dupla era incumbida de guardar um recipiente com uma
grande quantidade de confeitos. Ao final, as crianças responderam a um questionário. Observaram-se que
três duplas compartilharam confeitos, por justificativas diferentes. A divisão desigual de confeitos pareceu
suscitar, na maioria das duplas, sentimentos de injustiça e/ou comportamentos empáticos de divisão.
Parece coerente afirmar que maturação conceitual da moral ocorre em caráter progressivo, mas não linear
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e fechada em si própria. Notou-se correspondência do comportamento das crianças de diferentes faixas
etárias com as respectivas fases de desenvolvimento Piaget.
A Horta Escolar como Auxílio no Processo de Ensino Aprendizagem.
Elizangela de Oliveira Lins Antonino Nunes do Nascimento orientação Rejane Arruda - Universidade
Paulista
Este projeto de intervenção “Horta Escolar” foi realizado para o Estágio Supervisionado em Psicologia
Escolar, orientado na Universidade Paulista – UNIP, localizada em Brasília-DF. O projeto ocorreu na Escola
Classe 413 Sul, localizada no bairro Asa Sul no Distrito Federal. Teve como alvo principal os alunos do 3º
ano do período vespertino, com a finalidade de auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem. A
instituição atende alunos de anos iniciais, sendo período integral para os alunos do matutino. O projeto
objetivou promover, além da educação ambiental, o senso de responsabilidade aos alunos, envolvendo-os
em um estudo multidisciplinar, auxiliando no processo de ensino aprendizagem, uma vez que estes
participaram da construção da horta, discutindo temas relacionados à educação ambiental, importância das
hortaliças para a saúde, proporcionando aprendizagem e compromisso. Envolve ainda disciplinas como:
português, matemática e artes. Além de inserir os alunos nas atividades relacionadas à horta, criar uma
área produtiva na escola onde todos se sintam responsáveis, incentivar os alunos e autores escolares em
relação à preservação e manutenção da horta desenvolvendo nestes um senso de responsabilidade, extrair
da própria produção, hortaliças a serem utilizadas na alimentação escolar e auxiliar os alunos em suas
dificuldades de aprendizagem de maneira prática e lúdica.
As Contribuições da Teoria Piagetiana para a Psicologia Escolar: uma Discussão sobre o
Desenvolvimento Psíquico e Social do Indivíduo no Ambiente Educacional
Helen Carla Santos Matos; Coautora: Ana Keully Gadelha dos Santos Darub - Universidade Católica de
Brasília
Piaget foi um consagrado psicólogo e filósofo suíço, sendo conhecido por seu trabalho pioneiro no campo
da inteligência infantil, seus estudos buscavam responder como a criança constrói seus conhecimentos e
elabora novos modos de raciocínios. Além das etapas de desenvolvimento da inteligência, o epistemológo
também descreve os principais fatores que influenciam diretamente no desenvolvimento cognitivo. O
intitulado trabalho teve por objetivo discutir a teoria piagetiana à luz da Psicologia do Desenvolvimento e
da Aprendizagem, buscando compreender o desenvolvimento deste ser epistêmico e social no ambiente
do processo educacional, a fim de identificar as contribuições dessa teoria para a psicologia escolar. Esse
estudo foi produzido a partir das discussões realizadas durante a disciplina de Pensamentos Pedagógicos,
parte do currículo do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica
de Brasília (UCB).
Atendimento de Casos Complexos no Contexto Escolar: Discussão de um Caso na Perspectiva da
Teoria da Subjetividade
Larissa Pereira Gonçalves, Michelle de Faria Nunes, Maristela Rossato - Universidade de Brasília
Este relato parte da atuação do Serviço Especializado de Apoio Aprendizagem em uma escola da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, para discutir os problemas de não aprendizagem escolar, que ainda
são tratados como questões a serem resolvidas pelas áreas de saúde, como por atendimentos médicos,
terapias e/ou medicações. Esse posicionamento é reforçado pela Secretaria de Educação do DF, quando
exige laudo médico para atendimento complementar de estudantes com dificuldades no processo de
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escolarização. Refere-se a uma reflexão embasada na Teoria da Subjetividade levando em conta a
complexidade do caso de um estudante do 4º ano do ensino fundamental, com laudo médico de TDAH,
DPAC e Transtorno Bipolar e Transtorno de Conduta, fazendo uso de cinco medicações psicotrópicas
diferentes e com graves dificuldades no processo de letramento. Observou-se tensionamentos entre a
subjetividade social da escola e os processos e formações subjetivos do estudante repercutindo
negativamente no desenvolvimento escolar deste. Realizou-se investimento na reconfiguração subjetiva da
relação entre professora e estudante, o que possibilitou mudanças significativas na qualidade das
interações. Ressoou, também, no desenvolvimento subjetivo expresso em avanços nas aprendizagens, na
abertura para articulação com demais membros da comunidade escolar e da rede de apoio social,
favorecendo o desenvolvimento integral do estudante.
Atuação em Psicologia Escolar no Maranhão: Expectativa dos Atores da Escola para Resolução de
Conflitos
Samuel Neves Andrade Baldez; Rafisa Almeida; Fernanda Laryssa Oliveira; Samya Thallyanne Silva;
Raquel Santos; Dafne Barros; Ytaynara Coelho; Profª Dra. Pollianna Galvão - Universidade CEUMA
Este trabalho objetiva apresentar expectativas dos atores da escola sobre a atuação em Psicologia Escolar
em uma escola pública de ensino Médio no Maranhão. Para isso, realizou-se o Mapeamento Institucional
(Marinho-Araujo & Almeida, 2014) como estratégia para conhecer a realidade escolar. A instituição visitada
é uma escola pública de São Luís-MA de ensino médio. Foram realizadas entrevistas com gestores e
professores, observação em ambiente escolar, além da escuta psicológica, como um exercício à
especificidade do psicólogo escolar. Durante imersão na realidade escolar, foi constatada a expectativa
pela atuação em psicologia escolar para o atendimento aos conflitos interpessoais vivenciados entre os
estudantes, o que demonstra que há uma concepção ainda pouco conhecida sobre as intervenções
contemporânea em Psicologia Escolar Crítica que se volta às relações sociais, em uma perspectiva
preventiva e institucional. A literatura científica da área sinaliza para a necessidade de competências
profissionais voltadas à atividade de acolhimento à demanda da escola, não significando que o psicólogo
continuará pontualmente fazendo essa intervenção aos conflitos escolares, mas criando estratégias de
interlocução, de circulação dos sentidos, estratégias que coloquem o grupo para protagonizar os processos
de intervenção pelo coletivo, pelos professores e pelos próprios alunos.
Psicologia Escolar e Base Nacional Comum Curricular: Análise sobre as possibilidades de
acompanhamento ao trabalho docente na educação infantil
Thássya Inês Mendonça Silva, Pollianna Galvão - CEUMA
O presente estudo teve o objetivo de analisar as possibilidades de atuação do psicólogo escolar no
acompanhamento ao trabalho docente na educação infantil, a partir de uma análise da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) à luz da Psicologia Escolar Crítica e os desdobramentos ao professor, voltadas
ao desenvolvimento da Educação Infantil. Foi realizada uma análise documental qualitativa de tipo
descritivo a partir da perspectiva histórica cultural. Foram escolhidos a BNCC e estudos da Psicologia
Escolar Contemporânea. Os resultados apontam que a BNCC além de assegurar as condições básicas
para a Educação Infantil e garantir o desenvolvimento da aprendizagem, também possibilita ao psicólogo
escolar o acompanhamento ao trabalho do professor, pois esse último deve refletir, organizar, planejar e
mediar práticas pedagógicas com os alunos.
Formação continuada em psicologia escolar: ressignificando a prática profissional
Ana Rogélia Duarte do Nascimento e Fabíola de Sousa Braz Aquino - Universidade Federal da Paraíba
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Este trabalho tem como objetivo relatar o impacto da participação em formação continuada de uma
psicóloga escolar, na qualidade da atuação profissional em contexto público de educação. A relevância da
proposta está na importância da formação continuada como processo necessário ao aprimoramento
profissional e que amplia a compreensão acerca de seu fazer, demarcando a especificidade deste na
educação básica. A partir da inserção da profissional em um projeto de formação continuada para
psicólogas (os) escolares da rede pública, coordenado por docentes do curso de Psicologia da
Universidade Federal da Paraíba, foi possível refletir e ressignificar a prática a partir de leituras de estudos
e pesquisas do campo da psicologia escolar de base crítica, com uma perspectiva institucional, preventiva
e favorecedora de processos de desenvolvimento. Foram desenvolvidas ações construídas com o coletivo
escolar como: participação em reuniões pedagógicas, de pais e mestres, em conselho escolar, com os
setores da escola e junto a docentes. Dessa forma, depreende-se que a inserção no projeto referido
propiciou uma prática mais consciente sobre o fazer do psicólogo escolar, bem como motivou a profissional
a realizar pesquisa de pós-graduação com foco na atuação do psicólogo escolar junto a docentes no
acompanhamento ao processo de ensino-aprendizagem.
A Importância do Psicólogo Escolar para a Elevação da Aprendizagem dos Estudantes
Leonardo Boaventura Martins (Universidade de Brasília) e Lívia de Fátima Silveira ( Instituto de Educação
Superior de Brasília)
Por mais que exista o serviço de orientação escolar nas escolas, existem determinados assuntos que o
psicólogo escolar tem melhor preparo para manejar. Dentre as atribuições deste profissional, pode-se citar
o caráter interventivo. Por mais que o desenvolvimento dos indivíduos possa ser típico ou atípico,
influenciando na aprendizagem, existem intervenções que podem ser realizadas para promover o
desenvolvimento dos estudantes. Dessa forma, objetivou-se analisar o desempenho de estudantes pré e
pós intervenção da Psicologia Escolar. Foram analisados dez estudantes do Ensino Fundamental II, de
uma escola particular do Distrito Federal, acompanhados pela Psicologia Escolar da instituição de ensino.
Como parâmetro de evolução, foi considerado o rendimento acadêmico nos componentes curriculares
antes da intervenção do psicólogo escolar, encaminhamento para profissionais externos: avaliação
neuropsicológica; psicopedagógica e psicoterápica; e pós relatórios entregues à escola, adequações
advindas dos feedbacks. De maneira geral, após a intervenção do psicólogo escolar, o rendimento dos
estudantes aumentou, variando de 30% até 80% da nota antes da intervenção. Portanto, observou-se que
a intervenção da Psicologia Escolar no contexto de ensino e aprendizagem foi uma variável que contribuiu
para essa melhora.
Grupo de Estudos em Psicologia Escolar e Educacional no Maranhão: contribuições para a
formação acadêmica.
Lindaiane de Jesus Ferreira Brito, Maiara Amorim Muniz, Carla Náyad Castelo Branco Costa Dantas,
Pollianna Galvão - CEUMA
Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de um grupo de estudos em Psicologia Escolar e
Educacional de uma instituição privada de Ensino Superior no Maranhão. O grupo intitulado o Núcleo de
Estudos em Psicologia na Educação no Maranhão (NEPEMA) iniciou suas atividades no ano 2015, com a
proposta de reunir acadêmicos do curso de Psicologia interessados em dialogar sobre as possibilidades e
desafios da Psicologia na realidade educacional maranhense, a partir da sua história de atuação e
formação. Atualmente, o grupo conta com graduandos de Psicologia (PIBIC e voluntários) e pósgraduandos em nível de especialização e mestrado (este, pela Universidade Federal do Maranhão). As
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reuniões ocorrem semanalmente, a partir do debate de textos, documentários e vídeos, sendo as
discussões pautadas na Psicologia Histórico-Cultural, tomada como base epistemológica para uma atuação
crítica em Psicologia Escolar. Defende-se que o engajamento neste grupo de estudos contribui para a
formação acadêmica dos participantes, na medida em que fomenta espaços de troca de experiências,
intercâmbio de saberes e aproximação com o campo da pesquisa. Como desdobramentos deste grupo,
tem-se atualmente seis projetos de pesquisa em andamento, cujos temas e principais resultados serão alvo
desta apresentação.
Musicalização nas escolas: aprendizagem e desenvolvimento socio-afetivo da
criança
Ana Julia G. Luizon, Luciana Pinheiro, Gabriela Sousa de Melo Mieto.
Compartilhar: uma experiência de desenvolvimento de competências do docente a partir da
mediação do psicólogo escolar
Lívia de Fátima Silveira (Instituto de Educação Superior de Brasília) e Leonardo Boaventura Martins
(Universidade de Brasília)
O projeto Compartilhar é uma ação desenvolvida e conduzida pela psicologia escolar em uma instituição
de ensino particular no Distrito Federal. Tal projeto objetiva-se oportunizar ao docente um espaço para
compartilhar, debater e criar estratégias, por meio de diálogo, acolhimento e reflexão, para ampliar as
possibilidades de resoluções de questões que envolvam a rotina escolar. Para viabilizar esse espaço de
desenvolvimento de competências, disponibilizou-se um link contendo um questionário, no qual os
docentes pudessem sinalizar temáticas de interesse. Nos encontros, foram trazidos os temas indicados,
sendo estes aplicados por meio de oficinas e rodas de conversa, criando assim um espaço reflexivo,
dinâmico e colaborativo para construção de ideias entre o grupo. De maneira geral, os encontros foram
percebidos pelos docentes, como: “produtivo”; “um momento de reflexão”; “agradável”; “um momento de
apoio”; além de ter sido “um momento para resolução de dúvidas”; “ que possam ocorrer mais vezes”.
Dessa forma, o Projeto Compartilhar foi percebido como sendo uma ferramenta para a promoção de
competências da equipe docente na escola sob a mediação do psicólogo escolar.

46

XII Colóquio de Psicologia Escolar
II Colóquio Internacional de Psicologia Escolar

II Colóquio Internacional de Psicologia Escolar
Programação
09 de setembro de 2019
09h00

Abertura do Secretariado / Entrega de documentação

09h30

Sessão de Abertura

10h00

Conferência 1
Internacionalização da Educação Superior: Cooperação ou padronização? –
Claisy Maria Marinho-Araújo (Universidade de Brasília, Brasil)

10h30

Conferência 2
Los cambios necesarios en la Enseñanza Superior que seguro mejorarían la
calidad de la educación – Carlos Saíz, Silvia F. Rivas, & Leandro S. Almeida
(Universidade de Salamanca, Espanha & CIEd, Universidade do Minho, Portugal)

11h00

Intervalo

11h30

Simpósio 1 – SALA A
Sucesso acadêmico na perspectiva da aprendizagem autorregulada: Quais
os fatores que o promovem ou o dificultam? (Coord. Evely Boruchovitch –
Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
•
Estratégias de estudo e aprendizagem de estudantes de um curso de
formação de professores no contexto brasileiro – Evely Boruchovitch,
Natália Moraes Góes, Carolina Moreira Felicori (Universidade Estadual de
Campinas, Brasil), & Taylor W. Acee (Texas State University, USA)
•
Autorregulação da aprendizagem para a formação docente de estudantes
do curso de Física – Lourdes Maria Bragagnolo Frison & Larissa Pires
Bihalba (Universidade Federal de Pelotas, Brasil)
•
Estratégias de aprendizagem e motivação para aprender de alunos de
pedagogia – Neide de Brito Cunha (Universidade do Vale do Sapucaí,
Brasil)
•
Estratégias de estudo e aprendizagem e de regulação da motivação entre
estudantes de licenciatura – Natália Moraes Góes & Evely Boruchovitch
(Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

11h30

Simpósio 2 – SALA B
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Alunos sobredotados ou com altas capacidades: Contributos para o seu
estudo e apoio educativo (Coord. Lúcia C. Miranda – Universidade de Madeira,
Portugal)
•
Contributos para a identificação e atendimento dos alunos sobredotados
ou talentosos em Portugal – Lúcia C. Miranda (Universidade da Madeira,
Portugal) & Leandro S. Almeida (CIEd, Universidade do Minho, Portugal)
•
ANEIS 20 anos de estudo e intervenção na sobredotação em Portugal –
Alberto Rocha (ANEIS, Portugal)
•
Influencia del contexto familiar en el rendimiento excelente – Ramón
García Perales & Celia Ochando Tejada (Universidade de Castilla-La
Mancha, Espanha)
•
Formação docente para a inclusão de alunos com altas habilidades ou
superdotação sob a ótica dos professores – Bárbara Amaral Martins
(Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Brasil)
11h30

Simpósio 3 – SALA C
Espaços de aprendizagem: Desafios lúdicos, criativos e construtivos (Coord.
Filomena Ermida da Ponte (FFCS, Universidade Católica Portuguesa, Portugal)
•
Educação pela Arte: Pensamento divergente/criatividade/resolução de
problemas – Filomena Ponte (FFCS, Universidade Católica Portuguesa,
Portugal)
•
Jogos digitais: Desafios e oportunidades – Sónia Cruz (FFCS,
Universidade Católica Portuguesa, Portugal) • Aplicações de realidade
aumentada na educação – Vítor Sá (FFCS, Universidade Católica
Portuguesa, Portugal)

12h45

Intervalo para almoço

14h00

Conferência 3
La personalidad creativa en diferentes dominios de conocimiento – María José
Ruiz Melero (Universidade de Murcia, Espanha)

14h30

Conferência 4
O papel da família no desenvolvimento do talento: Contribuições da Psicologia –
Denise de Souza Fleith (Universidade de Brasília, Brasil)

15h00

Conferência 5
Adaptación infantil y altas capacidades intelectuales: Funcionalidad de un
programa de enriquecimiento en horario escolar – Ramón García Perales
(Universidade de Castilla-La Mancha, Espanha)

15h30

Conferência 6
Evaluación de las habilidades de pensamiento crítico en estudiantes universitarios
– Silvia F. Rivas & Carlos Saiz (Universidade de Salamanca, Espanha)

16h00

Intervalo
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16h30

Conferência 7
Desafios da transição para o mercado de trabalho: Implicações práticas e
pedagógicas para a intervenção junto de estudantes do Ensino Superior – Sílvia
Monteiro & Leandro S. Almeida (CIEd, Universidade do Minho, Portugal)

17h00

Conferência 8
Os estágios enquanto espaços de transição entre a universidade e o emprego:
Perspectivas de estudantes, diplomados e empregadores – Liliana Paulos, Sandra
T. Valadas, & Leandro S. Almeida (CIEd, Universidade do Minho, Portugal &CIEO,
Universidade do Algarve, Portugal)

17h30

Comunicações livres 1 – SALA A
•
A simulação digital na aprendizagem da Geometria Espacial: Relevância
e contornos metodológicos de um estudo quase-experimental Luciana P.
Brito, Leandro S. Almeida & António J. Osório (CIEd, Universidade do
Minho, Portugal)
•
Perfil competencial en el grado en educación infantil: relevancia de las
competencias en orientación y atención a la diversidad Nuria RebolloQuintela & Luisa Losada-Puente (Universidade da Corunha, Espanha)
•
Desenvolvimento de instrumento de avaliação da cognição em préescolares – Jeane del Campo Silva, Júlio Cesar Soares Aragão, Dauro
Arantes Aragão, Júlio Cesar Goulart Fonseca, & Tainá Aimé Emerenciano
Lourenço (Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, Brasil)
•
Formação continuada de psicólogos escolares: Possibilidades para
mediação de desenvolvimento humano adulto – Lorena de Almeida
Cavalcante & Claisy Marinho-Araújo (Instituto de Psicologia, Universidade
de Brasília, Brasil)
•
Perfil Profissional do supervisor de estágio em Psicologia Escolar:
Problematizações iniciais – Maurício Morais Carvalho & Claisy MarinhoAraújo (Universidade de Brasília, Brasil)

17h30

Comunicações livres 2 – SALA B
•
A influência das expetativas académicas para o (in)sucesso dos
estudantes do 1.º ano do Ensino Superior Angolano – Teresa G. Paulo &
Leandro S. Almeida (ISCED do Uíge, Angola & CIEd, Universidade do
Minho, Portugal)
•
O processo de Bolonha como parâmetro para o currículo em Portugal e
no Brasil – Geyza D`Ávila Arruda, José Augusto Brito Pacheco & Alfredo
Macedo Gomes (Universidade do Minho, Portugal & Universidade Federal
de Pernambuco, Brasil)
•
Avaliação psicológica do sucesso académico em estudantes universitários
– Bruna Casiraghi, Leandro S. Almeida & Evely Boruchovitch (Centro
Universitário de Volta Redonda – UniFOA, Brasil, CIEd, Universidade do
Minho, Portugal & UNICAMP, Brasil)
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•

O Perfil Profissional do Psicólogo Escolar no Piauí: Subsídios para
formação e atuação – Thaysa Pacheco Cacau & Claisy Maria MarinhoAraújo (Universidade de Brasília, Brasil)
A Psicologia Escolar nos Serviços de Psicologia: Estudos em produções
científicas brasileiras – Frederico Guerreiro Ferreira, Maurício Morais
Carvalho & Claisy Maria Marinho-Araújo (Universidade de Brasília, Brasil)

17h30

Comunicações livres 3 – SALA C
•
Bem-estar subjetivo em adolescentes talentosos: Percepções de
adolescentes brasileiros – Camila Nascimento Vieira Rabello & Jane
Farias Chagas Ferreira (Universidade de Brasília, Brasil)
•
A docência on-line nos cursos à distância do Instituto Federal de Brasília:
Elementos do trabalho docente e da identidade do professor no contexto
das novas tecnologias – Jennifer de Carvalho Medeiros, Luciana Brandão
Dourado e Jefferson Sampaio de Moura (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasil)
•
Oficinas de criativiarte: Contribuições da arteterapia na prática da
psicologia escolar – Miqueli Lucas Vieira e Silva (Colégio Militar Dom
Pedro II, Brasil)
•
Os desafios e as estratégias da Psicologia Escolar na prevenção e no
enfretamento do bullying Thatyanny Gomes Fernandes, Cyntia Maria
Loiola dos Santos e Adinete Sousa da Costa Mezzalira (Universidade
Federal do Amazonas, Brasil)
•
Cognição, aprendizagem e desempenho com base em jogos: Proposta de
sistematização – Ana Cristina Ferreira de Almeida (FPCE, Universidade
de Coimbra, Portugal)

18h15

Sessões de Posters/Programa social – ÁTRIO DO IE
•
Estratégias de aprendizagem, compreensão leitora e regulação emocional
de estudantes ingressantes em cursos de ampla concorrência no Ensino
Médio – Carolina Moreira Felicori & Evely Boruchovitch (Universidade
Estadual deCampinas, Brasil)
•
Atividades para o bem-estar na infância – Suzana Nunes Caldeira, Carla
Rocha, Filipa Cabral, Hélder Fernandes, Maria José Correia, Marta
Tavares, Sandra Amaral, Sara Medeiros Soares, Sofia Ferreira, & Solange
Ponte (CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc, GaPEOS, Universidade dos Açores,
Portugal)
•
Levantamento de práticas pedagógicas de inclusão escolar: A experiência
no ensino fundamental – Simone Luzia de Oliveira & Susana Gakyia
Caliatto (Universidade do Vale do Sapucaí, Brasil)
•
O processamento da informação visual em crianças na alfabetização –
Alessandra de Melo Isaac Silveira, & SusanaGakyia Caliatto
(Universidade do Vale do Sapucaí, Brasil)
•
Devolutiva da avaliação da aprendizagem: A perspectiva na visão do aluno
de Ensino Superior – Adival Aparecido de Oliveira, & Susana Gakyia
Caliatto (Universidade do Vale do Sapucaí, Brasil)
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19h00

A reinvenção cultural da criança: Análise do filme "O sonho de Wadjda" –
Raquel Reis & Larissa Kruger Fernandes (Instituto de Psicologia,
Universidade de Brasília, Brasil)
Os efeitos da prática em jogos de ação sobre a atenção e memória –
Edimilson dos Santos Gonçalves & Goiara Mendonça de Castilho
(Universidade de Brasília, Brasil)
Enriquecimento escolar para altas habilidades: Experiência em uma sala
de recursos do Distrito Federal – Júlia Feminella Duarte da Costa e Júlia
Ireno Di Flora (Universidade de Brasília, Brasil)
Possibilidades de intervenção de psicólogos escolares junto a docentes e
familiares de estudantes diagnosticados com déficit de atenção – Isabelly
Alves da Costa & Lorena de Almeida Cavalcante (Universidade de
Brasília, Brasil)
O uso da mediação estética articulado à educação em direitos humanos:
Um relato de experiência de uma prática didático-pedagógica no Instituto
Federal de Brasília – Jefferson Sampaio de Moura (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasil)

Encerramento

10 de setembro de 2019
09h00

Conferência 9
A interação das habilidades socioemocionais e cognitivas na predição do
desempenho escolar em dois países de língua portuguesa: Brasil e Portugal –
Angélica Maria Ferreira de Melo Castro, & José Maurício Haas Bueno (Universidade
Federal de Alagoas, Brasil & Universidade Federal de Pernambuco, Brasil)

09h30

Conferência 10
Satisfação com as vivências académicas: Exploração das dimensões teóricas junto
de estudantes universitários de Moçambique – Farissai P. Campira & Leandro S.
Almeida (Universidade Licungo-Beira, Moçambique & CIEd, Universidade do Minho,
Portugal)

10h00

Conferência 11
Comunicación y competencia digital en usuarios del campus virtual de la Universidad
de Oviedo – Antonio Cervero, Adrián Castro, Alejandra Dobarro, Milenko del Valle, &
Ana Bernardo (Universidade de Oviedo, Espanha & Universidade de Antofagasta,
Chile)

10h30

Conferência 12
Questões conceituais sobre o desempenho do professor universitário na interação
com seus alunos – Joene Vieira Santos (Centro Universitário Adventista de São
Paulo, Brasil)
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11h00

Intervalo

11h30

Simpósio 4 – SALA A
Adaptação e sucesso académico de estudantes do Ensino Superior (Coord.
Adriana Satico – Universidade São Francisco, Brasil)
•
Atribuições de causalidade para o sucesso e fracasso acadêmico como
preditoras aos motivos de abandono do Ensino Superior: Uma análise com
estudantes brasileiros – Amanda Lays Monteiro Inácio, Adriana Satico
Ferraz, Simone Nenê Portela Dalbosco, Rodolfo Augusto Mateo Ambiel, &
Acácia Aparecida Angeli dos Santos (Universidade São Francisco, Brasil)
•
Os desafios e as perspectivas para a adaptação acadêmica de estudantes
ingressantes brasileiros – Adriana Satico Ferraz, Acácia Aparecida Angeli
dos Santos, Simone Nenê Portela Dalbosco, & Amanda Lays Monteiro Inácio
(Universidade São Francisco, Brasil)
•
Evidências de validade para o Inventário de Estratégias de Coping em
estudantes universitários – Francine Náthalie Ferraresi Rodrigues Queluz,
Luana Lucca, Ana Paula Porto Noronha (Univ São Francisco, Brasil &
Universidade Federal da Bahia, Brasil)

11h30

Simpósio 5 – SALA B
Políticas e desenvolvimento educacional via avaliações em larga escala no
Brasil (Coord. José Airton Pontes Jr)
•
Estágio na formação inicial do professor de Matemática via microdados do
ENADE – Grasiany S. Almeida, Irilene A. Santos, Adriana E. Braga, & José
Airton Pontes Jr (Universidade Estadual do Ceará, Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Universidade Federal do Ceará,
Brasil)
•
Políticas de ação afirmativa favorecem o desempenho dos estudantes de
Educação Física no ENADE? – Antonio Evanildo C. Medeiros Filho,
Yasmim S. Rodrigues, Francisca Nimara I. Cruz, Valéria P. Carneiro, & José
Airton Pontes Jr (Universidade Estadual do Ceará, Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Brasil)
•
Testes educacionais em larga escala: Aspectos político-pedagógicos e
metodológicos – Leandro A. de Sousa, Lindolfo R. Faria Júnior, Mariana C.
A. de Abreu, & Nicolino Trompieri Filho (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará, Universidade Estadual do Ceará,
Universidade Federal do Ceará, Brasil)

11h30

Simpósio 6 – SALA C
Contributos para a adaptação e bem-estar ao longo da vida (Coord. Suzana
Caldeira, Universidade dos Açores, Portugal)
•
Bem-te Quero: Uma proposta de intervenção para uma parentalidade
competente – Suzana Nunes Caldeira, Joana Ámen, Sara Pacheco Soares,
& Sara Tavares (CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc, Universidade dos Açores,
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•

•

•

Portugal; Patronato de São Miguel, Portugal; Instituto da Solidariedade
Social dos Açores, Portugal; CPCJ, Portugal)
A Torre da Amizade: Uma proposta de educação para a convivência – Maria
Mendes, Sibila Marques, Joana Lopes, & Suzana Nunes Caldeira
(CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc & GaPEOS, Universidade dos Açores,
Portugal; ISCTE-IUL, Portugal; Instituição de Ensino -1.º Ciclo, Portugal)
Estratégias de Coping e Resiliência entre os estudantes do Ensino Superior
– Osvaldo Silva, Suzana Nunes Caldeira; Áurea Sousa, & Maria Mendes
(CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc, CEEAplA_A, & GaPEOS, Universidade dos
Açores, Portugal)
Liderança na promoção do bem-estar e da motivação dos colaboradores: O
caso do setor bancário – Áurea Sousa, Maria da Graça Câmara Batista, &
Sara Cabral (CEEAplA_A, Universidade dos Açores, Portugal)

12h45

Intervalo para almoço

14h00

Conferência 13
Fatores associados à permanência e ao abandono de estudantes do 1.º ano do
Ensino Superior – Joana R. Casanova, Ana Bernardo, & Leandro S. Almeida (CIEd,
Universidade do Minho, Portugal & Faculdade de Psicologia, Universidade de
Oviedo, Espanha)

14h30

Conferência 14
Procedimentos e Métodos de Estudo no Ensino Superior (EPME-ES):
Desenvolvimento de escala – Susana G. Caliatto & Leandro S. Almeida (UNIVÁS,
Brasil & CIEd, Universidade do Minho, Portugal)

15h00

Conferência 15
A satisfação e a insatisfação acadêmica em um grupo de estudantes brasileiros de
uma universidade pública – Andreia Osti (UNESP, Brasil)

15h30

Intervalo

16h00

Conferência 16
Satisfação académica: Exploração das suas dimensões através de entrevistas a
estudantes universitários de Moçambique – Farissai P. Campira & Leandro S.
Almeida (Universidade Pedagógica de Moçambique-Beira, Moçambique & CIEd,
Universidade do Minho, Portugal)

16h30

Conferência 17
Percepção de desempenho acadêmico e características de universitários brasileiros
– Camila Alves Fior, & Soely Aparecida Jorge Polydoro (Unicamp, Brasil)

17h00

Conferência 18
Formación online y tutorización presencial para la elaboración de los TFG:
Implementación y eficacia de una intervención desarrollada – Ellián Tuero, Lucía
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Álvarez, María Esteban, Isabel Ayala & Joana Casanova (Universidade de Oviedo,
Espanha & CIEd, Universidade do Minho, Portugal)
17h30

Intervalo

18h00

Comunicações Livres 4 – Sala A
•
O desenvolvimento do Ensino Superior em Angola: Implicações da
diversidade de instituições, cursos e alunos nos problemas da transição –
Mbaz Nauege (Universidade Lueji A’ Nkonde, Angola)
•
Estudos com o Teacher Behavior Checklist no Brasil: Evidências
psicométricas existentes e avanços necessários – Marcelo H. O. Henklain,
João dos Santos Carmo, Monalisa Muniz, & Verônica Bender Haydu
(Universidade Federal de Roraima, Brasil; Universidade Federal de São
Carlos, Brasil; & Universidade Estadual de Londrina, Brasil)
•
Desenvolvimento da criatividade: Descrição e avaliação de um programa –
Themys Moura de Carvalho (CIEd,Universidade do Minho, Portugal)
•
¿Y qué opina el alumnado de nuestra Educación? Dialogando y escuchando
las diversas voces. Un estudio exploratorio, desde la voz del alumnado –
Margarita N. Rúa Fernández (Universidade de Vigo, Espanha)

18h00

Comunicações Livres 5 – Sala B
•
Bateria de Provas de Raciocínio (BPR 8/10, 11/12): Novos dados de
validação – Argentil O. Amaral & Leandro S. Almeida (Universidade Licungo,
Moçambique; & CIEd, Universidade do Minho, Portugal)
•
Detecção e intervenção precoces de Perturbações do Espectro Autista na
atenção primária – Aliny Lamoglia (UNIRIO, UNESA, Brasil)
•
Psicologia Escolar em uma Escola Militar Brasileira: Relatos de Experiências
– Camila Nascimento Vieira Rabello & Jane Farias Chagas Ferreira
(Universidade de Brasília, Brasil)

19h15

Encerramento

11 de setembro de 2019
09h00

Conferência 19
Diferenças de género no desenvolvimento e uso das estratégias de aprendizagem
em estudantes do Ensino Superior – Bendita Donaciano Lopes & Dulce Alfredo
Macuácua (Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique)

09h30

Conferência 20
Aprendizagem do Chinês Língua Estrangeira no Ensino Superior: Confluência de
variáveis – Bruna Peixoto, Sun Lam & Leandro S. Almeida (Universidade do Minho)
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10h00

Conferência 21
Psicologia Positiva: Projeto de Investigação na UBI – Ema Patrícia Oliveira, &
Ludovina Almeida Ramos (Universidade da Beira Interior, Portugal)

10h30

Conferência 22
O lugar das práticas pedagógicas na Investigação em Educação em Portugal – Diana
Soares, Ilídia Cabral & José Matias Alves (Universidade Católica Portuguesa,
Portugal)

11h00

Intervalo

11h30

Conferência 23
Adaptação dos estudantes ao Ensino Superior: Da investigação à intervenção. O
caso do programa P. Porto desde o primeiro dia – Alexandra R. Costa, Mafalda
Ferreira, Sónia Nows & José Rodrigues (Instituto Superior de Engenharia do Porto,
Portugal)

12H00

Conferência 24
Avaliação do Sucesso no Ensino Superior: Relato da Experiência de um Observatório
de Estudantes do 1.º Ano – Alexandra M. Araújo (Universidade Portucalense,
Portugal)

12h3O

Conferência 25
Como trabalhar itens ordinais? Questões antigas, soluções modernas – João Marôco
(ISPA Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, LisboaPortugal)

13H00

Encerramento
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RESUMOS
09 de setembro de 2019
Conferência 1
Internacionalização da Educação Superior: Cooperação ou padronização?
Claisy Maria Marinho-Araújo (Universidade de Brasília, Brasil)

A internacionalização da educação superior é uma realidade em vários países que visam, por meio da
troca de conhecimentos, expandir possibilidades de enfrentamento aos desafios de inserção em um
contexto mundial cada vez mais complexo e competitivo. O diálogo científico internacional tem ocorrido
em forma de cooperações e intercâmbios, bolsas e incentivos para estudos avançados, parcerias em
pesquisas e programas de ensino, mobilidade de docentes discentes para consolidação de redes de
trabalho. Entretanto, a busca por diminuir fronteiras entre os conhecimentos não ocorre de forma
homogênea: a internacionalização pauta-se, por vezes, em políticas assimétricas: a perspectiva de
cooperação e partilha acadêmicas, culturais e sociais desequilibra-se diante da cada vez mais forte
ênfase competitiva de padronização mercadológica. Os fluxos para mobilidade, a formação de recursos
humanos em centros de excelência internacionais, as diretrizes advindas dos rankings acadêmicos, as
agendas de pesquisas globalizadas anunciam consequências controversas: a circulação acadêmica
internacional gerando perda de capital humano qualificado na origem (a conhecida “fuga de cérebros”);
a imersão no contexto universitário internacional reduzindo-se à experiência pessoal do estudante, pouco
aproveitada pela comunidade local; o distanciamento entre a produção científica e sua relevância social
revelando a sobreposição do produtivismo de publicações às próprias pesquisas e ao impacto do
conhecimento gerado para a sociedade e para a ciência. No Brasil, o alerta desses desdobramentos vem
orientando políticas de internacionalização voltadas para: uma ação institucional articulada, e não só
individual; recursos para projetos integrados entre grupos e programas de pós-graduação; visibilidade da
produção científica brasileira; definição de temas de pesquisa, áreas do conhecimento e países parceiros
priorizados pelas IES. Esses são objetivos do Programa Institucional de Internacionalização (PrInt), da
Capes, objeto de discussão nessa conferência.

Conferência 2
Los cambios necesarios en la Enseñanza Superior que seguro mejorarían la calidad de la
educación
Carlos Saíz, Silvia F. Rivas, & Leandro S. Almeida (Universidade de Salamanca, Espanha & CIEd, Universidade do
Minho, Portugal)

Orientativamente, el mundo que teníamos en la década de los noventa y el de hace solo una es muy
diferente en asuntos esenciales como por ejemplo en el acceso a la información y en las relaciones
sociales. Internet y los smartphones han modificado muchas cosas que han cambiado nuestras vidas. La
universidad, sin embargo, permanece insensible e inmutable a esta revolución silenciosa que ha tenido
lugar. Al menos, en lo que tiene que ver con la concepción de la enseñanza y el aprendizaje, y con la
manera de formar, no se ha modificado esencialmente, o no en aquellos aspectos fundamentales que
necesita esta nueva era. Hoy día, la formación no puede descansar ya en la administración del
conocimiento, cuando hay máquinas que lo gestionan infinitamente mejor que nosotros. Tampoco
podemos instruir solo en lo específico de un dominio, cuando los profesionales ya hoy cambiarán más de
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diez veces de actividad a lo largo de los años, necesitando ser competente en tareas diferentes. Se les
debe dotar de recursos adaptables a esas demandas, que solo se pueden proporcionar enfocando la
educación con la máxima horizontalidad. La capacitación se debe centrar en aquellas competencias que
son aplicables a muchos contextos diferentes. Nosotros no podemos competir ya con las máquinas en
muchos terrenos, pero ellas no son capaces aún de traspasar sus algoritmos, no pueden todavía decidir
creativamente, tomar decisiones sólidas y resolver problemas mal definido con la máxima eficacia. La
universidad debe atender mucho más estas necesidades, al menos, si quiere sobrevivir y seguir
desempeñando la función que todavía cumple en la sociedad.

Simpósio 1
Sucesso acadêmico na perspectiva da aprendizagem autorregulada: Quais os fatores que
o promovem ou o dificultam?
Coord. Evely Boruchovitch (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

Evidências mostram que o sucesso acadêmico é multifacetado. São vários os fatores que tanto podem
promovê-lo como dificultá-lo. Assim, o presente simpósio reúne um conjunto diverso de pesquisas
desenvolvidas com estudantes universitários de cursos de formação de professores. Esses estudos,
realizado sob o referencial teórico da perspectiva da aprendizagem autorregulada, tiveram como foco o
exame de variáveis – chave potencializadoras ou inibidoras do sucesso acadêmico, no contexto
brasileiro. Buscou-se contribuir para a identificação das características e qualidades favorecedoras do
bom desempenho acadêmico entre os participantes. Pretendeu-se também destacar procedimentos,
instrumentos e propostas que podem contribuir para o diagnóstico das habilidades autorregulatórias e
para atuação em direção ao seu fortalecimento, no Ensino Superior. Os dados obtidos foram discutidos
em termos de suas importantes implicações psicoeducacionais. Tem-se em vista colaborar para ações
formativas orientadas ao empoderamento do aluno universitário, de modo geral e, sobretudo daquele que
deseja ser professor.

Estratégias de estudo e aprendizagem de estudantes de um curso de formação de
professores no contexto brasileiro
Evely Boruchovitch, Natália Moraes Góes, Carolina Moreira Felicori (Universidade Estadual de Campinas, Brasil),
& Taylor W. Acee (Texas State University, USA)

Estudos revelam que docentes autorregulados têm mais condições de estimular a autorregulação de seus
alunos. Assim, a presente pesquisa, parte de um estudo maior, teve por objetivo verificar as estratégias
de estudo e aprendizagem reportadas por futuros professores brasileiros. Participaram deste estudo 30
estudantes do curso de Pedagogia de uma universidade pública do Estado de São Paulo, Brasil. A
amostra respondeu a um inventário do tipo Likert, composto por 60 itens, subdivididos em 10 escalas,
com 5 opções de respostas. A coleta foi online, por intermédio da Plataforma Autorregular, mediante o
consentimento dos alunos. Análises descritivas dos dados foram realizadas pelo SPSS. Os resultados
indicaram que os estudantes relataram utilizar moderadamente estratégias de estudo e aprendizagem, já
que a média total foi de 3,28. A maior média foi da escala Processamento da Informação (4,01), que
avalia o quanto alunos usam imagens, elaboração verbal e estratégias organizacionais, e a menor média
foi na escala Autotestagem (2,37), que examina o uso de estratégias de monitoramento da compreensão.
Os dados iniciais evidenciam a necessidade de os futuros professores ampliarem o seu repertório de
estratégias de aprendizagem, bem como sugerem a indispensabilidade de serem ensinados e
incentivados a utilizarem estratégias metacognitivas.
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Autorregulação da aprendizagem para a formação docente de estudantes do curso de
Física
Lourdes Maria Bragagnolo Frison & Larissa Pires Bihalba (Universidade Federal de Pelotas, Brasil)

Esta pesquisa surge da necessidade em contribuir para a formação docente inicial de estudantes
universitários do curso de Física, investindo em práticas que os auxiliem a se inserirem no contexto
escolar, de forma a oportunizar ações que promovam a aprendizagens de todos os envolvidos. Os
resultados aqui apresentados decorrem de um estudo de doutorado realizado em uma universidade do
sul do Brasil, que teve como objetivo planejar, implementar e avaliar uma intervenção pedagógica que
investiu no desenvolvimento de competências autorregulatórias para a formação docente. A intervenção
foi implementada em 27 encontros. Participaram 10 estudantes do referido curso, integrantes do grupo
Pibid Física. Para recolha de dados foram utilizados os instrumentos: questionários, gravações de áudio
e diário de campo. Emergiram da análise dos dados as categorias: competências autorregulatórias para
a formação docente e mudanças oportunizadas pelo contexto. Os achados desta pesquisa revelam que
os estudantes de Licenciatura em Física, ao realizarem suas práticas pedagógicas em escolas públicas,
foram ativos no processo de aprender a ensinar, planejando, executando e avaliando suas atividades. Os
resultados indicam que uma intervenção pedagógica ancorada na autorregulação da aprendizagem
promove a formação docente inicial, desenvolve competências autorregulatórias e oportuniza mudanças
nas percepções e motivação de futuros professores.

Estratégias de aprendizagem e motivação para aprender de alunos de pedagogia
Neide de Brito Cunha (Universidade do Vale do Sapucaí, Brasil)

Acredita-se que os universitários que serão futuros professores devem melhorar a capacidade de
aprender a aprender e de ensinar para o aprender a aprender e conhecer suas orientações motivacionais.
Nesse contexto, embasada na Teoria Social Cognitiva e no constructo da autorregulação da
aprendizagem, esta pesquisa teve por objetivo investigar as estratégias de aprendizagem e as
orientações motivacionais de estudantes de licenciatura para explorar diferenças entre os semestres,
bem como examinar possíveis correlações entre as variáveis. Participaram 74 alunos de uma
universidade pública do estado do Mato Grosso, sendo 73 mulheres e 1 homem, do segundo, quarto e
sexto semestres do curso de Pedagogia. Os dados foram coletados por meio da Escala de estratégias
de aprendizagem para adultos e a Escala de avaliação da motivação para aprender. A análise da
variância indicou diferenças estatisticamente significativas para as Estratégias Metacognitivas e
Estratégias Total, com médias mais altas para o sexto semestre. Houve correlação positivas, negativas
e significativas entre as subescalas de estratégias e motivação e seus totais, com exceção de Estratégias
cognitivas e Motivação extrínseca e Estratégias metacognitivas negativas e Motivação extrínseca.
Considerações sobre as implicações psicopedagógicas são tecidas quanto a esses resultados.

Estratégias de estudo e aprendizagem e de regulação da motivação entre estudantes de
licenciatura
Natália Moraes Góes & Evely Boruchovitch (Universidade Estadual de Campinas, Brasil )

O objetivo deste estudo foi conhecer as estratégias de estudo, aprendizagem e de regulação da
motivação utilizadas por estudantes universitários. Participaram da pesquisa, 16 estudantes de diferentes
cursos de licenciatura de uma universidade pública do estado de São Paulo/Brasil. Os participantes
responderam a duas escalas Likert, uma sobre as estratégias de estudo e aprendizagem, com 5 opções
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de resposta e a outra sobre as estratégias de regulação da motivação, com 7. A coleta de dados ocorreu
após assinatura do Termo de Consentimento. As análises descritivas revelaram que a média total da
escala de estratégias de estudo e aprendizagem foi de 3,51. A escala Atitude obteve a maior média (4,08)
e a Autotestagem a menor (2,74). As médias variaram de 3,13 a 4,71 na escala de regulação da
motivação. O fator Regulação do desempenho obteve a maior média (4,71) e o fator Regulação do
interesse situacional a menor (3,13). Os resultados evidenciaram que os estudantes utilizam
moderadamente as estratégias investigadas e que tendem a se motivar pela preocupação sobre os
prejuízos no seu desempenho acadêmico. Enfatiza-se a necessidade de ampliar o repertório de
estratégias, tanto de estudo quanto para a manutenção da motivação de futuros professores.

Simpósio 2
Alunos sobredotados ou com altas capacidades: Contributos para o seu estudo e apoio
educativo
(Coord. Lúcia C. Miranda – Universidade de Madeira, Portugal)

Contributos para a identificação e atendimento dos alunos sobredotados ou talentosos
em Portugal
Lúcia C. Miranda (Universidade da Madeira, Portugal) & Leandro S. Almeida (CIEd, Universidade do Minho,
Portugal)

Em Portugal a problemática da sobredotação surge em finais da década de 80, pelo interesse de
associações de pais e professores que se organizam com o objetivo de promoverem respostas
diferenciadas para os seus educandos. Principalmente, a partir da década de 2000 Portugal beneficia de
fundos estruturais consideráveis para a Ciência e Tecnologia, registando também um aumento de alunos
no Ensino Superior e consequentemente um aumento da produção científica. Relativamente à
investigação no tema em apreço podemos apontar o aumento exponencial de estudos tendo em vista as
monografias de conclusão de licenciatura, as dissertações de mestrado ou as teses de doutoramento,
nomeadamente nas áreas científicas da psicologia e educação. Nesta comunicação apresenta-se uma
síntese dos trabalhos desenvolvidos pela primeira autora, sob orientação do segundo autor, na
inventariação dos estudos e publicações nacionais nesta temática. A ênfase será colocada, sobretudo,
nos objetivos, metodologias, resultados e conclusões dos estudos realizados. Tomando esta análise,
procura-se apresentar reflexões e implicações para o desenvolvimento futuro da investigação nesta área.

ANEIS 20 anos de estudo e intervenção na sobre dotação em Portugal
Alberto Rocha (ANEIS, Portugal)

Diz-nos a experiência que nenhum problema se resolve por si próprio, pior ainda se, face à sua
complexidade, a opção for tentar ignorá-lo. Um trabalho sério e decidido, um caminho trilhado passo a
passo, vai mostrando os seus frutos. A identificação, avaliação e apoio às crianças e jovens com altas
capacidades e rendimentos, chamemos-lhes sobredotadas ou talentosas, têm merecido maiores espaços
de discussão, de investigação e de intervenção em Portugal. Certo que o tema, a par das dificuldades e
potencialidades que lhe são próprias, se tem tornado cada vez mais presente na sociedade portuguesa,
sobretudo na comunidade de investigadores e de educadores/professores. Os programas de
enriquecimento aparecem assumidos como formas de intervenção educativa adequados aos alunos com
níveis excelentes de capacidade e de desempenho. Reunindo estruturas educativas e outras já existentes
na comunidade, recorrendo a técnicos da área da psicologia e da educação, mas igualmente a muitos
outros consoante a área de talento expressa (música, pintura, literatura, desporto, liderança…).
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Reafirmamos que, junto das escolas, o objetivo fundamental da ANEIS é assessorá-las na diversificação
das suas estratégias de ensino em resposta às necessidades educativas específicas dos alunos mais
capazes, mais talentosos ou com características de sobredotação. Assim, o objetivo desta comunicação
é apresentar o papel que a Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação tem
desempenhado ao longo dos vinte anos no apoio às crianças sobredotadas em Portugal.

Influencia del contexto familiar en el rendimiento excelente
Ramón García Perales & Celia Ochando Tejada (Universidade de Castilla-La Mancha, Espanha)

La familia está considerada un agente primario de socialización. El apego y la afectividad deberán de
presidir su dinámica interna. Su influencia en los procesos educativos de sus hijos e hijas es determinante.
Las relaciones y la comunicación entre familia y escuela deberán ser fluidas y continuadas, se conforman
como microsistemas básicos en el desarrollo integral de un sujeto. Numerosos estudios destacan que el
rendimiento académico se ve influenciado por múltiples actores, entre los que aparecen los familiares. La
presente investigación analiza la incidencia de la familia en el rendimiento académico alcanzado por los
escolares de los niveles de 1º y 6º de Educación Primaria. La muestra ha estado conformada por 127
estudiantes de la ciudad de Albacete (Castilla-La Mancha, España). Se ha desarrollado una recogida de
datos tutoriales en función de distintas variables junto a la realización de sociogramas y dibujos de la
familia. La interpretación de los datos vincula a aquellos estudiantes con un rendimiento académico
excelente con una estructura familiar y unos patrones educativos adecuados. En definitiva, la familia se
conforma como el pilar básico para el desarrollo de habilidades de la vida diaria que favorezcan un
desenvolvimiento eficaz en sociedad, incluyendo el logro de un rendimiento académico ajustado a las
potencialidades del escolar.

Formação docente para a inclusão de alunos com altas habilidades ou superdotação sob
a ótica dos professores
Bárbara Amaral Martins (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Brasil)

Considerando-se as influências da autoeficácia docente na condução do processo de ensino e
aprendizagem, tivemos por objetivo verificar se um curso de formação sobre a inclusão de estudantes
com altas habilidades/superdotação, com base em experiências vicárias, promove efeitos sobre a
autoeficácia dos educadores, segundo suas percepções. As experiências vicárias resultam da
observação das ações de outras pessoas, podem promover a aquisição de habilidades e a comparação
com os sucessos e fracassos do observado. Contou-se com a participação de 17 professores de Ensino
Fundamental I, graduados em Pedagogia, atuantes em escolas públicas do interior de Mato Grosso do
Sul, Brasil. O curso ocorreu em 10 encontros e primava pela indissociabilidade entre teoria e prática,
consumada por meio de estudos de casos, discussões teórico-práticas, troca de experiências e análise
coletiva e reflexiva de vídeos com experiências vicárias. Os participantes avaliaram a formação por meio
de questionário, submetido à análise de conteúdo. Os resultados revelaram que houve aquisição de
novos conhecimentos, mudança de concepções e maior sentimento de preparo para concretizar a
inclusão desse público, de modo a indicar o aumento da autoeficácia docente.

Simpósio 3
Espaços de aprendizagem: Desafios lúdicos, criativos e construtivos
(Coord. Filomena Ermida da Ponte – FFCS, Universidade Católica Portuguesa, Portugal)
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Educação pela Arte: Pensamento divergente/criatividade/resolução de problemas
Filomena Ponte (FFCS, Universidade Católica Portuguesa, Portugal)

O ato de ensinar suportou uma sublevação no contexto das Ciências da Educação, a partir da última
década do século XX, confrontando-se com as descobertas emergentes no âmbito das Ciências
Cognitivas, da Psicologia, da Comunicação, Sociologia e das Neurociências. O Ensino objetiva-se para
a mudança, no sentido de formar indivíduos capazes de gerir o seu próprio conhecimento. Esta mudança
delibera modos de agir e de pensar, tornando-se uma necessidade a renovação de paradigmas, ou seja,
um novo modelo de escola, de perfil de professor e novas estratégias de ensino. Incrementa-se, assim,
neste cenário, uma inquietação progressiva com a individualização do ensino, ponderando-se esta
individualização como um dos princípios orientadores da ação educativa, especificamente no âmbito de
uma “escola inclusiva”. A necessidade de uma metodologia diferenciada é, sem dúvida, uma das metas
das reformas educativas nos nossos dias. É impreterível o conhecimento profundo dos alunos, o seu
nível de desenvolvimento, físico, intelectual, afetivo e social (e.g., conhecimentos prévios, estilos
cognitivos, estilos de aprendizagem, atitudes, valores, interesses). particularmente a propósito das
diferenças individuais na cognição e do seu impacto na aprendizagem, que surge este conceito de
“Educação pela Arte” como proposta estratégica de aprendizagem. Não é novo este conceito, já
proclamado por Platão e defendido por Herbert Read, ponderado como “A Arte deve ser a base da
Educação”.

Jogos digitais: Desafios e oportunidades
Sónia Cruz (FFCS, Universidade Católica Portuguesa, Portugal)

Grande parte dos utilizadores da Web, que frequentam hoje a escolaridade básica e mesmo de nível
superior, nasceu e cresceu imerso numa realidade dominada pelas tecnologias. Fruto das rápidas e
constantes mudanças sociais para a qual a evolução tecnológica contribuiu, pais e educadores passaram
a ser confrontados com exigências que se afastam daquilo que tradicionalmente lhes era exigido. Esta
necessidade de saber, no imediato, a resposta para algo já não está dependente de um adulto, pai,
professor ou outro que atenda às suas solicitações. A Web apresenta sempre algum conteúdo que lhes
‘ensina’ algo. Entendida como espaço de aprendizagem e de lazer, dentro das múltiplas atividades
preferidas dos jovens na Web aparecem os jogos digitais. Face a esta realidade, urge que pais e
professores a entendam e dela sejam capazes de tirar partido. Assim, importa capacitar os professores
para reconstruir a sua prática, integrando diversas tecnologias, incluindo os jogos digitais, de modo a que,
mais próximos dos alunos, sejam capazes de cumprir os seus objetivos pedagógicos. Atualmente têm
sido levadas a cabo estratégias de gamificação com resultados a ter em consideração relativamente ao
envolvimento e aprendizagens significativas dos alunos. Na presente comunicação serão mostrados
exemplos concretos de jogos e estratégias de gamificação de modo a inspirar práticas letivas inovadora
e promotoras de aprendizagens significativas.

Aplicações de realidade aumentada na educação
Vítor Sá (FFCS, Universidade Católica Portuguesa, Portugal )

As tecnologias de realidade virtual e aumentada têm um enorme impacto e grande motivação em
contextos de ensino aprendizagem. As interfaces tangíveis proporcionam um especial envolvimento dos
alunos, facilitando a compreensão de conceitos abstratos e difíceis. Quando integradas em cenários de
gamificação (ou ludificação) esse envolvimento é reforçado, permitindo uma aprendizagem pela
descoberta, contribuindo assim, para uma grande motivação e respostas satisfatórias aos interesses e
necessidades dos alunos, combatendo um dos grandes problemas da atualidade, que é o total
desinteresse pelos métodos tradicionais.
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Conferência 3
La personalidad creativa en diferentes dominios de conocimiento
María José Ruiz Melero (Universidade de Murcia, Espanha)

La creatividad es un constructo ampliamente valorado y estudiado en diferentes ámbitos de conocimiento.
Por ello, son numerosos los estudios que han tratado de profundizar en si hay un perfil cognitivo, afectivo,
comportamental o de personalidad que defina a esas personas que son más creativas y que las diferencia
de aquellas que lo son en menor medida. Los expertos en el campo han indagado también en si las
personas creativas muestran perfiles semejantes, independientemente del dominio de conocimiento en
el que manifiesten ese potencial creativo. Hallando similitudes, pero también diferencias entre ellas. Por
lo que vamos a realizar un análisis de la investigación en este sentido, tratando de delimitar aquellos
rasgos que conforman la personalidad creativa, es decir, qué características definen el perfil de las
personas consideradas como creativas, ya sea porque presentan un gran potencial o porque han llegado
a materializarlo en un producto creativo. Nuestros estudios han apuntado diferencias en personalidad
entre aquellos estudiantes que destacan en un tipo de creatividad como es la científica, frente a otros que
destacan en una creatividad narrativa o figurativa. Estos aspectos son una fuente de gran interés y un
tema puntero para la investigación. La personalidad creativa se considera como un requisito necesario,
pero en la coctelera han de mezclarse gran cantidad de factores, que interactúan e influyen en el
desarrollo del perfil de la persona creativa. Centrándonos en el ámbito educativo podemos plantearnos,
¿por qué es importante conocer estas características personales? La respuesta apunta a la necesidad
que presenta el sistema educativo de atender las necesidades e intereses de sus estudiantes, lo cual
conduciría a la estimulación de las habilidades creativas. La identificación de estos perfiles excepcionales
tiene como gran objetivo la configuración o adecuación de la instrucción a los potenciales y necesidades
de los estudiantes.

Conferência 4
O papel da família no desenvolvimento do talento: Contribuições da Psicologia
Denise de Souza Fleith (Universidade de Brasília, Brasil)

A família desempenha um papel significativo no desenvolvimento do superdotado desde a identificação
do talento, passando pela responsividade às necessidades cognitivas e emocionais do indivíduo até à
promoção de oportunidades e experiências diversificadas. Entretanto, em função dos desafios e barreiras
com as quais a família se depara, é preciso escutá-la e orientá-la. O psicólogo pode constituir uma fonte
de ajuda a esses pais, informando-os sobre as características e necessidades de seus filhos, fornecendolhes informações sobre o tema superdotação, orientando-os a lidar com o sistema educacional,
sugerindo-lhes estratégias de como estimular seu filho no contexto familiar e conduzindo reuniões de
pais, na qual tenham oportunidades de compartilhar dificuldades e sucessos e encontrar soluções para
os problemas referentes à educação e desenvolvimento de seus filhos superdotados. O objetivo é auxiliar
as famílias a desenvolverem seus pontos fortes a fim de que elas se sintam aptas a solucionarem
problemas que possam vir a surgir. É fundamental que essas famílias sejam acolhidas, orientadas e
empoderadas de forma a investirem no potencial de seus filhos. A proposta desta miniconferência é,
portanto, discutir contribuições da psicologia quanto ao papel exercido pela família no desenvolvimento
de talentos.
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Conferência 5
Adaptación infantil y altas capacidades intelectuales: Funcionalidad de un programa de
enriquecimiento en horario escolar
Ramón García Perales (Universidade de Castilla-La Mancha, Espanha)

En España aparece una tasa reducida de alumnado identificado con altas capacidades intelectuales, más
concretamente, un 0,33% de los estudiantes escolarizados para enseñanzas no universitarias (Ministerio
de Educación y Formación Profesional, 2019). La carencia de procesos de detección lleva asociada una
debilidad en la puesta en práctica de respuestas educativas específicas para estos escolares. Ante esta
situación, se muestra la funcionalidad de un programa de enriquecimiento horizontal en horario lectivo
desarrollado con alumnado diagnosticado de altas capacidades intelectuales, usando como constructo
de análisis sus niveles de adaptación infantil. La investigación ha sido desarrollada en el curso 2017/2018
de forma paralela al desarrollo del programa de enriquecimiento. Para la planificación de la investigación,
se ha formado un grupo experimental de escolares con altas capacidades y dos grupos de control, uno
conformado por alumnado con altas capacidades que no reciben respuestas educativas específicas y
otro constituido por un grupo de escolares regulares en términos de capacidades. El desarrollo del
programa de enriquecimiento ha sido puesto en práctica a lo largo de 3 sesiones semanales y utilizando
de manera preferente herramientas TIC. Los resultados han demostrado que la implementación de
respuestas educativas individualizadas mejora los niveles de adaptación infantil y, en algunos casos, su
rendimiento escolar. La inclusión educativa de todo el alumnado es posible y necesaria, los escolares
más capaces forman parte de la diversidad humana.

Conferência 6
Evaluación de las habilidades de pensamiento crítico en estudiantes universitarios
Silvia F. Rivas & Carlos Saiz (Universidade de Salamanca, Espanha)

En los últimos tiempos, está habiendo un creciente interés en la educación superior por la mejora de las
competencias trasversales de pensamiento crítico. El nuevo enfoque por competencias de la enseñanza
universitaria le otorga un papel central en los nuevos planes de estudio y, aunque todavía son escasos,
se está produciendo un incremento importante por el desarrollo de programas que mejoren estas
habilidades, dentro de las diferentes áreas de estudio universitarias. Pero de todos es sabido que a la
implementación de cualquier metodología le debe seguir necesariamente la evaluación de su eficacia,
pues ésta es la que nos permite mejorarla y cambiarla, y esto no siempre se hace. Y para ello no debe
valernos cualquier instrumento. La evaluación debe caminar de la mano de la intervención. Necesitamos
sistemas de evaluación eficaces y válidos que nos permitan evaluar de la manera más precisa las
habilidades de pensamiento crítico y que se ajusten a los objetivos de nuestras intervenciones. De nada
nos sirve una buena iniciativa sin una adecuada herramienta de evaluación. Es en este punto donde
existe un gran vacío, sobre todo en nuestro idioma. Además, como el sentido común nos sugiere, antes
de cualquier tratamiento se debe efectuar un diagnóstico. Para poder intervenir en cualquier ámbito, como
el que aquí nos importa, el educativo, debemos identificar las carencias y los obstáculos que dificultan el
proceso de aprendizaje. Pero, para ello, necesitamos disponer de instrumentos de medida válidos. En el
terreno de la evaluación, nuestro grupo lleva desarrollando herramientas desde hace tiempo. Hemos
diseñado pruebas de diferente naturaleza: de rendimiento, y psicométricas o estandarizadas, que son las
que vamos a presentar en esta comunicación
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Conferência 7
Desafios da transição para o mercado de trabalho: Implicações práticas e pedagógicas
para a intervenção junto de estudantes do Ensino Superior
Sílvia Monteiro & Leandro S. Almeida (CIEd, Universidade do Minho, Portugal)

A transição para o mercado de trabalho é marcada por profundas exigências, particularmente num
momento em que as perspetivas se tornam menos definidas e previsíveis para os jovens recémingressados no mundo profissional. Por outro lado, a tendência crescente para vínculos laborais precários
e temporários faz com que as transições ao longo da vida profissional tendam a ser cada vez mais
frequentes, apelando a um conjunto de recursos de adaptação contínua a novos contextos e exigências.
Neste enquadramento, e na base de alguns resultados de um projeto desenvolvido com graduados da
Universidade do Minho, que remetem para a importância da promoção de recursos de gestão de carreira
que permitam aos estudantes preparar a transição para o mercado de trabalho, serão apresentadas
algumas reflexões decorrentes do estudo. Concretamente, serão discutidas implicações pedagógicas e
práticas de intervenção, que sejam, por um lado, promotoras de adequadas oportunidades de exploração
do self e do contexto laboral ao longo do percurso de formação e que, paralelamente, permitam
desenvolver o sentido de agência face à carreira junto de estudantes do Ensino Superior.

Conferência 8
Os estágios enquanto espaços de transição entre a universidade e o emprego: Perspetivas
de estudantes, diplomados e empregadores
Liliana Paulos, Sandra T. Valadas, & Leandro S. Almeida (CIEd, Universidade do Minho, Portugal & CIEO,
Universidade do Algarve, Portugal)
A presente comunicação centra-se nas experiências de estágios enquanto espaços de transição para o

emprego. Realizaram-se 31 entrevistas não-estruturadas a estudantes a frequentar o último ano das suas
licenciaturas ou mestrados (n=21) e graduados de áreas científicas distintas, com um mínimo de três
anos de experiência profissional (n=10); realizaram-se, também, entrevistas semiestruturadas a
empregadores dos três setores económicos (n=13) (dados resultantes da investigação nacional
produzida no âmbito do projeto europeu EMPLOY: 2014-1-UK01-KA203-001842-TP). Na perspectiva dos
estudantes e diplomados, os resultados sugerem que os estágios representam o primeiro contacto com
o mundo laboral, permitindo a aplicação de conhecimentos adquiridos durante o ES num contexto real de
trabalho; e a oportunidade de se tornarem visíveis para os empregadores dando a conhecer algumas das
suas competências, nomeadamente vontade de aprender, motivação, flexibilidade e entrega. Por sua
vez, parece que os empregadores encaram os estágios como uma oportunidade de conhecer potenciais
trabalhadores; os estágios permitem a aquisição de competências específicas por parte dos estudantes
que poderão ser cruciais para um desempenho profissional de qualidade valorizado; e funcionam como
um veículo de inovação e dinamismo dentro da organização.

Comunicações livres 1
A simulação digital na aprendizagem da Geometria Espacial: Relevância e contornos
metodológicos de um estudo quase-experimental
Luciana P. Brito, Leandro S. Almeida & António J. Osório (CIEd, Universidade do Minho, Portugal)

Os simuladores digitais são recursos educativos que representam um potencial interessante para
explicitar as relações entre duas ou mais variáveis de um sistema, facilitando a ativação de processos de
aprendizagem como o raciocínio indutivo. Assim, uma exploração pedagógica desse tipo de recurso que
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seja eficaz na ativação de tais processos favorece a ocorrência de aprendizagens significativas por parte
dos alunos. Centrado na Geometria Espacial, área do currículo onde o raciocínio espacial é
intrinsecamente solicitado, está atualmente em curso um estudo quase-experimental envolvendo alunos
de 9.º ano de escolaridade em contexto de sala de aula e a exploração de simuladores digitais de
estimulação da visualização espacial e de apoio à aprendizagem dos conceitos e procedimentos
matemáticos envolvidos. Com esta comunicação pretende-se apresentar o projeto de investigação,
especificando alguns fundamentos teóricos – nomeadamente as habilidades e processos cognitivos
associados à aprendizagem e a investigação sobre o uso de simuladores no ensino – bem como os
contornos metodológicos do estudo quase-experimental em curso. Por último, tecem-se algumas
reflexões sobre as implicações deste tipo de experimentos para a formação contínua e a prática docente,
bem como para uma maior participação dos estudantes na sala de aula e nas suas aprendizagens,
nomeadamente em disciplinas curriculares onde bastantes deles experienciam frequentemente
dificuldades.

Perfil competencial en el grado en educación infantil: Relevancia de las competencias en
orientación y atención a la diversidad
Nuria Rebollo-Quintela & Luisa Losada-Puente (Universidade da Corunha, Espanha)

El perfil competencial del maestro en Educación Infantil adopta, desde 2015, el Modelo de Competencias
definido por la Xunta de Galicia que aglutina siete dimensiones, subdivididas en cuatro competencias
genéricas de perfil: educador y guía, miembro de una organización, interlocutor y referente, e investigador
e innovador. En cada uno de estos bloques de competencias resultan especialmente relevantes aquellas
vinculadas a la orientación educativa y la atención a la diversidad, tomando como base los planteamientos
educativos actuales que apuestan por la inclusión efectiva del alumnado en las aulas y, para lo cual, se
requiere de conocimientos, capacidades y actitudes del docente orientados en esta dirección. Es por ello
que el objetivo del presente estudio es conocer la relevancia que el alumnado otorga a las competencias
clave definidas en dicho modelo. Se emplea una metodología cuantitativa, descriptivo-exploratoria. Se ha
aplicado un cuestionario diseñado ad hoc (escala Likert 6 puntos), a 144 estudiantes de 3º y 4º de Grado
en Educación Infantil. Los resultados indican que el alumnado enfatiza la relevancia de la competencia
como Educador y guía (M = 5.15: DT = .86), frente a una menor valoración de Miembro de una
organización (M = 3.94; DT = .92), aunque ésta correlaciona significativamente con otras dimensiones:
Investigador e innovador (r = .68; p < .001) e Interlocutor y referente (r = .756; p < .001). En conclusión,
la relevancia otorgada al perfil competencial del maestro viene determinada, en gran medida, por el
carácter eminentemente práctico de éste.

Desenvolvimento de instrumento de avaliação da cognição em pré-escolares
Jeane del Campo Silva, Júlio Cesar Soares Aragão, Dauro Arantes Aragão, Júlio Cesar Goulart Fonseca, & Tainá
Aimé Emerenciano Lourenço (Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, Brasil)

A idade pré-escolar corresponde a um período crítico para o desenvolvimento humano nas esferas social,
psicológica e motora. Atualmente inexiste, no Brasil, ferramenta que propicie a triagem neurocognitiva da
criança, considerando que a identificação de atrasos de desenvolvimento é responsabilidade dos pais,
cuidadores e professores. Diante desse panorama e a partir do conhecimento consolidado sobre a
relevância da avaliação precoce da cognição, esse estudo objetiva subsidiar a construção de um
instrumento de triagem capaz de orientar a observação, em ambiente escolar ou doméstico, do
desempenho cognitivo de pré-escolares. A revisão bibliográfica do tema reuniu características dos
principais testes disponíveis e validados no Brasil, de forma a identificar etapas de avaliação cognitiva
mais comumente avaliadas: raciocínio lógico, memória de trabalho, flexibilidade, inibição, planejamento
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e resolução de problemas. A partir dessas categorias, serão elencados os elementos de base para a
confecção de um instrumento de triagem que possa ser utilizado por pessoal não qualificado para
subsidiar a tomada de decisão de encaminhamento de casos suspeitos para avaliação neuropsicológica.
Considerando as particularidades dos cenários de ensino e dos serviços de atenção à saúde brasileiros,
são necessários mecanismos que permitam orientar o posicionamento de leigos em relação a problemas
comuns existentes no desenvolvimento infantil.

Formação continuada de psicólogos escolares: Possibilidades para mediação de
desenvolvimento humano adulto
Lorena de Almeida Cavalcante & Claisy Marinho-Araújo (Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasil)

No contexto brasileiro, a formação continuada em Psicologia Escolar teve origem sob o propósito de
suprir lacunas de uma formação inicial. Após formulações críticas e reflexivas, passou a nortear-se por
finalidades prospectivas, que se integram e complementam, sob a intenção de disparar processos de
desenvolvimento humano adulto nas esferas cognitiva, profissional e pessoal. O presente trabalho
objetivou investigar quais estratégias metodológicas contribuem para a mediação de processos de
desenvolvimento humano no âmbito da formação continuada para psicólogos escolares. Para tanto,
foram realizadas duas pesquisas-intervenção realizadas junto a profissionais que atuavam tanto em uma
instituição de ensino privada, como aqueles vinculados à rede pública nas Equipes Especializadas de
Apoio à Aprendizagem, ambos contextos no Distrito Federal, Brasil. Verificou-se que, dentre as
estratégias metodológicas utilizadas nos encontros formativos (estudos de caso, mediação estética,
tutorial, análise coletiva de documentos institucionais, síntese integrativa dos sentidos circulados e
memorial), a mediação estética diferenciou-se qualitativamente na consecução do propósito de promover
desenvolvimento humano adulto. Ela favoreceu processos de conscientização que estão na base da
reconfiguração de sentidos e da transformação de concepções e práticas dos profissionais participantes,
impulsionando funções psicológicas complexas, tais como análise, síntese e imaginação. Como
desdobramento, aponta-se para a relevância de estudos futuros que investiguem outros processos de
mediação para a formação continuada em Psicologia Escolar, considerando o desenvolvimento adulto.

Perfil Profissional do supervisor de estágio em Psicologia Escolar: Problematizações
iniciais
Maurício Morais Carvalho & Claisy Marinho-Araújo (Universidade de Brasília, Brasil)

A supervisão em Psicologia no Brasil é histórica e legalmente vinculada às leis nº 4.119/62 e nº
53.464/64, que regulamentam a formação e a atuação profissional, destacando, nesse cenário, a
orientação supervisionada para profissionais e estudantes de Psicologia como uma das funções do
psicólogo. Desde então, o perfil profissional do supervisor de estágio vem sofrendo permanentes
transformações, em especial, por se vincular fortemente à identidade docente no Ensino Superior
requerendo, portanto, pesquisas científicas e o desenvolvimento constante dessa prática profissional
diante das mudanças empreendidas na formação e atuação de psicólogos. No entanto, a literatura
aponta que há poucos estudos empíricos que caracterizem as competências específicas e apresentem
indicadores para a construção desse perfil, tornando-se um tema ainda mais lacunar quando esse
supervisor de estágio está na área da Psicologia Escolar. Diante do exposto, o presente estudo visa
colaborar para a reflexão e elucidação do perfil profissional e atuação do supervisor de estágio em
Psicologia Escolar no cenário brasileiro. Destaca-se a importância da discussão e contribuição no
contexto do desenvolvimento da formação em Psicologia Escolar.
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Comunicações livres 2
A influência das expetativas académicas para o (in)sucesso dos estudantes do 1.º ano do
Ensino Superior Angolano
Teresa G. Paulo & Leandro S. Almeida (ISCED do Uíge, Angola & CIEd, Universidade do Minho, Portugal)

A transição do ensino secundário para o Ensino Superior é encarrada hoje como uma das transições
mais importantes em todo o ciclo da vida estudantil dos indivíduos. Uma das variáveis que influi nesta
transição são as expectativas de envolvimento académico por parte dos ingressantes. Os estudantes
chegam ao Ensino Superior munidos de múltiplas expetativas e na maioria dos casos não comungam
com as reais experiências e exigências que vão encontrar no Ensino Superior. Esses desencontros
podem criar inúmeras dificuldades na adaptação e posterior sucesso académico aos estudantes. O
presente estudo tem como objetivo, analisar a influência das expetativas para o sucesso académico dos
estudantes do 1º ano do Ensino Superior Angolano. Aplicamos o questionário das Perceções Académicas
– Expetativas (QPA-E), constituído por 35 itens, a 562 estudantes pertencentes a diferentes cursos do
Instituto Superior de Ciências da Educação do Uíge, os mesmos repartidos em 122 do género feminino
e 434 do género masculino com as idades compreendidas entre 17 a 56 anos de idade (média em torno
de 25 anos). Após uma análise fatorial exploratória dos itens definiu-se a sua estrutura formando quatro
dimensões de expectativas. Os resultados apontam que os estudantes do género masculino chegam ao
Ensino superior com expetativas mais altas, podendo isso mobilizá-los mais para a aprendizagem e
envolvimento académico.

O processo de Bolonha como parâmetro para o currículo em Portugal e no Brasil
Geyza D`Ávila Arruda, José Augusto Brito Pacheco & Alfredo Macedo Gomes (Universidade do Minho, Portugal &
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil)

Adjetivado como instrumento para mensurar a qualidade do ensino, os parâmetros curriculares norteiam
o trabalho pedagógico nas instituições de ensino, buscando um alinhamento constante do conhecimento
com as necessidades do mundo contemporâneo. Assim tais parâmetros se transformam no delineador
da essência dos conteúdos curriculares bem como, possuem em seu alicerce, as instruções de ação para
guiar as práticas escolares. A pesquisa pretende entender os critérios de aferição do currículo ocorridos
pós Processo de Bolonha, através de um estudo comparativo no Brasil e em Portugal, recorrendo à
observação, pesquisa bibliográfica, documentação, entrevistas e questionários. Tomando como ponto
inicial o Processo de Bolonha em seus discursos e dinâmicas acerca da reformulação dos currículos nas
universidades do Brasil e de Portugal, especificam-se os objetivos deste estudo: i) Debater a problemática
do Processo de Bolonha, nas comunidades Luso-Brasileira, na base da relação da organização curricular;
ii) Identificar a sistematização curricular das instituições de Ensino Superior do Brasil e Portugal em cursos
de Administração e Gestão; iii) Caracterizar o perfil do estudante nos cursos organizados curricularmente
pelos parâmetros da Declaração de Bolonha. Os participantes serão diretores, coordenadores e
estudantes finalistas dos cursos de Administração e Gestão da Universidade Federal de Pernambuco e
da Universidade do Minho. Os resultados da pesquisa têm seu mérito por se tratar de conhecimentos
produzidos no âmbito do desenvolvimento do Processo de Bolonha e ser relevante no contexto
acadêmico e sua interlocução com questões sociais dos dois países.

Avaliação psicológica do sucesso académico em estudantes universitários
Bruna Casiraghi, Leandro S. Almeida, & Evely Boruchovitch (Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA,
Brasil, CIEd, Universidade do Minho, Portugal & UNICAMP, Brasil)
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O Ensino Superior deve promover as potencialidades dos estudantes, preparando-os para usufruir dos
benefícios da tecnologia e aprender constantemente, competências relacionadas a capacidade de
autorregulação da aprendizagem, tanto durante a formação como ao longo da vida. Apesar da
perspectiva de melhores condições de vida e trabalho a partir da formação universitária, existe um o alto
índice de evasão nesta etapa, o que envolve diversos fatores, sendo um insucesso acadêmico um
aspecto significativo. Este estudo objetiva avaliar se a autoeficácia, a motivação para estudar e as
estratégias de aprendizagem interferem na permanência e no sucesso acadêmico no Ensino Superior.
Utilizou-se instrumentos disponíveis para a avaliação desses constructos, nomeadamente em termos da
sua fundamentação e validação em estudantes universitários brasileiros, além de um questionário próprio
sobre dados socioeconômicos e familiares, aplicados através de formulário eletrônico em estudantes das
três diferentes áreas de conhecimento em uma instituição de Ensino Superior no interior do Rio de
Janeiro, Brasil. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com número
96352018.5.0000.5237. Os dados serão tratados estatisticamente tendo em vista analisar como tais
instrumentos e variáveis consideradas no estudo são capazes de predizer ou explicar o sucesso
académico dos estudantes.

O Perfil Profissional do Psicólogo Escolar no Piauí: Subsídios para formação e atuação
Thaysa Pacheco Cacau & Claisy Maria Marinho-Araújo (Universidade de Brasília, Brasil)

O perfil profissional do psicólogo escolar tem requerido constantes estudos e atualizações, especialmente
pela necessidade do desenvolvimento de competências cada vez mais articuladas à realidade
educacional. A literatura refere que há pouca clareza sobre as especificidades desse perfil, especialmente
em contextos regionais, a exemplo do estado do Piauí, Brasil. Diante dessa realidade, o presente estudo
teve como objetivo investigar indicadores do perfil profissional do psicólogo escolar que atua em escolas
públicas e privadas de Teresina, Piauí. Para tanto, por meio dos pressupostos metodológicos da
abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas, bem como a aplicação de um questionário eletrônico
com os participantes. As informações recolhidas foram interpretadas à luz da Psicologia Histórico-Cultural
do Desenvolvimento Humano e da Psicologia Escolar Crítica. Espera-se que os resultados contribuam
com subsídios para reconfigurações no âmbito das formações inicial e continuada e da atuação
profissional do psicólogo escolar, favorecendo o planejamento de ações e orientações práticas ao
enfrentamento dos desafios do cotidiano escolar na atualidade. Pretende-se, também, fomentar debates
sobre a elaboração de políticas educacionais que visem à inserção do psicólogo escolar em instituições
de ensino no Piauí.

A Psicologia Escolar nos Serviços de Psicologia: Estudos em produções científicas
brasileiras
Frederico Guerreiro Ferreira, Maurício Morais Carvalho & Claisy Maria Marinho-Araújo (Universidade de Brasília,
Brasil)

Dentre as diversas temáticas que permeiam os estudos da Psicologia Escolar, a formação inicial do
psicólogo tem se constituído em um relevante objeto de investigação e reflexão. O presente estudo tem
como objetivo contribuir com as iniciativas de formação em Psicologia Escolar investigando,
especificamente, as atividades desenvolvidas nos Serviços Escola dos cursos de graduação em
Psicologia. Tais Serviços se constituem em um relevante contexto da formação na área no Brasil, sendo
vinculados histórica e legalmente aos cursos superiores em Psicologia desde sua institucionalização. A
pesquisa ocorreu por meio de um levantamento de artigos, dissertações e teses publicadas nos últimos
dez anos em bases de dados que discutiam a temática da Psicologia Escolar nos Serviços Escola de
Psicologia. Espera-se, a partir dos resultados deste estudo, que possam ser elaboradas reflexões e
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orientações acerca da formação inicial em Psicologia Escolar nos Serviços Escola e que esses Serviços
possam se constituir como um espaço que contemple as diversas especificidades da formação na área,
com destaque para a Psicologia Escolar.

Comunicações livres 3
Bem-estar subjetivo em adolescentes talentosos: Percepções de adolescentes brasileiros
Camila Nascimento Vieira Rabello & Jane Farias Chagas Ferreira (Universidade de Brasília, Brasil)

Para Seligman (2011), o bem-estar está classificado em cinco fatores: emoção positiva, engajamento,
sentido, relacionamentos positivos e realização. O autor compreende o aumento de sentimentos como
emoção positiva, motivação, desenvolvimento de relacionamentos positivos e realização, como
florescimento (flourishing). O conceito de florescimento refere-se a uma busca por emoções positivas e
desenvolvimento do potencial humano, nas esferas psicológica e social. Para melhor compreensão do
fenômeno bem-estar, pesquisadores têm classificado o constructo em diferentes categorias, como bemestar psicológico, bem-estar subjetivo, bem-estar social e outros. Esta pesquisa direcionará seus esforços
à compreensão do bem-estar subjetivo entre adolescentes brasileiros talentosos. A pesquisa sobre o
bem-estar subjetivo busca identificar variáveis associadas às avaliações que as pessoas fazem da vida,
com base nas experiências de prazer e felicidade, que refletem o modo de pensar em relação à satisfação
com a vida, experiências emocionais negativas e positivas e seu nível de felicidade. Esse trabalho
apresenta dados coletados por uma psicóloga escolar com adolescentes que obtiveram sucesso no
contexto educacional recentemente, em alguma área acadêmica, nas artes ou nos esportes e que relatam
sobre sua percepção de bem-estar subjetivo.

A docência on-line nos cursos a distância do Instituto Federal de Brasília: Elementos do
trabalho docente e da identidade do professor no contexto das novas tecnologias
Jennifer de Carvalho Medeiros, Luciana Brandão Dourado e Jefferson Sampaio de Moura (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasil)

A reestruturação do capital e da divisão social do trabalho trouxeram ressignificações na construção do
conhecimento e nos espaços de ensinar e aprender que permitiram o surgimento de novas modalidades
educacionais, como a Educação a Distância (EaD). Buscar-se-á compreender o papel do professor online
considerando o atual momento histórico da EaD, no qual o trabalho docente passa por um processo de
racionalização, sendo necessário o debate sobre o trabalho e identidade no magistério. A discussão será
no âmbito dos cursos técnicos a distância do Instituto Federal de Brasília (IFB). A partir da realidade
concreta da docência on-line nos cursos técnicos do IFB e das discussões acerca da identidade e trabalho
docentes, lançaremos a seguinte questão: em que medida é construída a identidade do professor online
nos cursos do IFB e como se caracteriza o seu trabalho no contexto das tecnologias educacionais?
Baseado na perspectiva crítica, este trabalho, de natureza qualitativa, tem como objetivo central
problematizar a atuação do professor a distância dos cursos online do IFB, considerando o trabalho
docente e o processo de constituição da sua identidade.

Oficinas de criativiarte: Contribuições da arteterapia na prática da psicologia escolar
Miqueli Lucas Vieira e Silva (Colégio Militar Dom Pedro II, Brasil)

Um dos principais desafios ainda enfrentados pela Psicologia Escolar é o de transcender o modelo clínico
de atuação, ainda predominante, conduzindo suas práticas para uma abordagem preventiva. Ao desviar
do paradigma que se foca na “doença” e no “aluno problema”, o psicólogo pode ampliar suas
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possibilidades de ação, olhando para os vários atores do corpo escolar, promovendo qualidade de vida,
saúde emocional e desenvolvimento não apenas cognitivo, mas social e afetivo. Ao instigar o diálogo
entre a Psicologia Escolar e a Arteterapia, nascem novas possibilidades de pensar espaços onde circulem
os afetos, geralmente atrofiados pelo próprio sistema escolar, nutrindo cenários onde se utilize uma
linguagem mais criativa e simbólica. É do enlace dessas duas áreas de atuação que emergem as
propostas das Oficinas de CriativiARTE para crianças, adolescentes em fase de escolha profissional e
grupos de professores, de modo a oportunizar espaços para a materialização de conteúdos internos,
utilizando-se de materiais (mediadores) artísticos diversos. A partir da linguagem simbólica, criativa, o
psicólogo escolar pode promover a ampliação do autoconhecimento; expressão e compreensão dos
próprios sentimentos e pensamentos; favorecimento no desenvolvimento de potencialidades e
habilidades; e estimulação e descoberta de capacidades criativas.

Os desafios e as estratégias da Psicologia Escolar na prevenção e no enfretamento do
bullying
Thatyanny Gomes Fernandes, Cyntia Maria Loiola dos Santos e Adinete Sousa da Costa Mezzalira (Universidade
Federal do Amazonas, Brasil)

O trabalho em questão, é resultado das atividades práticas de um projeto extensionista da Universidade
Federal do Amazonas – UFAM, realizado em uma escola Estadual de Ensino Fundamental na cidade de
Manaus (AM). Hoje em dia a expressão “bullying” tornou-se bastante rotineira na comunidade escolar e,
geralmente, é acompanhada de inúmeras divergências relacionadas aos fatores explicativos e/ou às
formas de enfrentamento. Com bases nessas reflexões, buscou se como objetivo problematizar com os
professores a temática do bullying no contexto escolar. A partir de uma oficina estruturada em quatro
eixos: (1) Identificando a concepção de bullying no cotidiano escolar; (2) O que as pesquisas acadêmicas
têm falado sobre o bullying? (3) Como combater a dinâmica do bullying em contexto escolar? (4)
Construindo coletivamente ações de enfrentamento ao bullying. Os principais resultados encontrados
nessa intervenção, foram: (a) ações de enfrentamento à violência dirigidas, principalmente, aos sujeitos
envolvidos na situação; (b) relação estreita entre bullying e preconceito; (c) judicialização do processo
educativo; e, (d) ação coletiva como prática crítica para o enfrentamento do bullying. Diante disso,
podemos concluir que é urgente ao psicólogo escolar problematizar e possibilitar o debate sobre o bullying
e suas formas de intervenção no espaço educativo

Cognição, aprendizagem e desempenho com base em jogos: Proposta de sistematização
Ana Cristina Ferreira de Almeida (FPCE, Universidade de Coimbra, Portugal)

Desde há décadas que as abordagens baseadas em jogos assistem a aprendizagem e a melhoria dos
desempenhos escolares e profissionais pelo potencial de modificabilidade cognitiva e sentimentos de
competência. Dos jogos sensoriomotores, simbólicos, de regras, jogos de mesa ou de tabuleiro aos jogos
digitais, dos jogos individuais aos jogos de múltiplos jogadores, muitos estudos e intervenções têm sido
conduzidos relevando o seu valor educativo, terapêutico, cultural. Contudo, permanece ainda envolto em
algum estigma o reconhecimento do valor estruturante da usabilidade dos jogos em contextos formais de
aprendizagem. Este trabalho pretende resumir um conjunto de contributos teóricos e empíricos que
auxiliem ao mapeamento de características e tipos de jogos para a promoção de estratégias facilitadoras
da aprendizagem, funções cognitivas e desempenhos, evidenciando as múltiplas inteligências e
capacitação emergentes em atividades e contextos de jogo diferenciados. Da revisão resulta uma
possível proposta de orientação para o uso e avaliação de aprendizagens baseadas em jogo, seguindo
um modelo psicopedagógico por mediação (conforme critérios, e.g., de intencionalidade, significado e
transferência), consideradas componentes de ludicidade e/ou jogabilidade e medidas de sucesso,
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incluindo ajudas graduadas, resposta às intervenções e outras como envolvimento, fluxo, cooperação,
além das medidas de desempenho expectáveis. Deste modo, profissionais de apoio ao desenvolvimento
ou de educação, tutores ou educadores informais poderão utilizar jogos com o conhecimento tácito dos
processos de aprendizagem atualizáveis e passíveis de monitorização.

Sessões de Posters
Estratégias de aprendizagem, compreensão leitora e regulação emocional de estudantes
ingressantes em cursos de ampla concorrência no Ensino Médio
Carolina Moreira Felicori & Evely Boruchovitch (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

A aprendizagem autorregulada é um processo que integra fatores cognitivos, metacognitivos, afetivos,
motivacionais e comportamentais, favorecendo o sucesso escolar. Evidências mostram que o
desempenho escolar satisfatório pode estar relacionado, entre outros aspetos, às estratégias de
aprendizagem utilizadas pelos estudantes, à competência leitora e à regulação de suas emoções. Assim,
o presente estudo teve como objetivo avaliar as estratégias de aprendizagem, a compreensão leitora e a
regulação emocional de estudantes brasileiros do Ensino Médio, que ingressaram em cursos técnicos de
ampla concorrência. A amostra foi composta por 108 estudantes do 1º ano do Ensino Médio, de 14 a 16
anos, dos períodos diurno e noturno. Os dados foram coletados, por meio de duas escalas do tipo Likert
e um texto, baseado na Técnica Cloze e analisados quantitativamente pela estatística descritiva e
inferencial. Os resultados indicaram que a maioria dos estudantes faz uso de estratégias de
aprendizagem, são leitores autônomos e regulam os seus estados emocionais de tristeza e raiva. Esperase que esses resultados possam instigar professores a promover a aprendizagem autorregulada e o uso
adequado de estratégias de aprendizagem, a competência leitora e o controle das emoções desde os
anos iniciais da escolarização, a fim de favorecer o sucesso escolar.

Atividades para o bem-estar na infância
Suzana Nunes Caldeira, Carla Rocha, Filipa Cabral, Hélder Fernandes, Maria José Correia, Marta Tavares, Sandra
Amaral, Sara Medeiros Soares, Sofia Ferreira, & Solange Ponte (CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc, GaPEOS,
Universidade dos Açores, Portugal)

A literatura evidencia que a promoção de competências socioemocionais reduz problemas de
internalização e externalização e potência o rendimento académico, comportamentos prossociais e
atitudes mais positivas face ao próprio e à adesão à escola. O presente trabalho, orientado para crianças
dos 6 e aos 10 anos, consiste na construção de recursos psicopedagógicos que visam a promoção de
competências pessoais emocionais e interpessoais. Os recursos psicopedagógicos foram elaborados
mediante uma revisão crítica da literatura conjugada com a atividade prática de uma equipa extensa de
profissionais da psicologia e compilados num “Manual de Atividades” constituído por duas partes.
A primeira é referente ao enquadramento concetual e aborda sete áreas temáticas: caraterísticas
individuais, emoções, otimismo, relações interpessoais conflitos interpessoais, indisciplina e violência na
escola. A segunda apresenta as propostas de atividades e respetivos materiais necessários à sua
concretização. Foi realizada uma aplicação inicial junto de crianças que se enquadram na faixa etária
alvo do “Manual”, para perceber a sua recetividade e utilidade. Prevê-se, a médio prazo, uma aplicação
em maior escala, procurando colher mais feedback para o apuramento das atividades. Pretende-se que
o “Manual de Atividades” constitua um recurso útil e atrativo para as crianças e seja facilitador de
aprendizagens conducentes ao bem-estar.
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Levantamento de práticas pedagógicas de inclusão escolar: A experiência no ensino
fundamental
Simone Luzia de Oliveira & Susana Gakyia Caliatto (Universidade do Vale do Sapucaí, Brasil)

A prática pedagógica, na inclusão escolar deve favorecer aprendizagens expressivas, por meio de
situações de ensino e uso de técnicas e instruções adequadas que favoreçam a aprendizagem de todos
os alunos. Acima de tudo, faz-se necessário estabelecer as demandas e garantir a inserção do aluno no
mundo da cultura de forma cada vez mais ampla. Ensinar com qualidade e de forma adequada é o papel
do professor que tem significativa importância para que a inclusão seja efetivada. O objetivo do estudo é
investigar as práticas pedagógicas que os professores dos do Ensino Fundamental utilizam para ensinar
as crianças com necessidades especiais decorrentes de deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e superdotação, consideradas o público-alvo da Educação Especial. Para o
desenvolvimento do estudo realizou-se três Grupos Focais para a coleta de dados. As sessões foram
gravadas e posteriormente transcritas para análise. Participaram 15 professores, de ambos os sexos,
atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de três escolas da rede estadual, localizadas no sul
de Minas Gerais, Brasil. Para análise dos dados analisou-se as falas de professores buscando identificar
as práxis objetivamente. Os resultados apontam que os professores ainda improvisam as suas ações de
inclusão em práticas não fundamentadas pela literatura da área. Discute-se a possibilidade dos
professores, revendo as próprias práticas pedagógicas, viabilizarem melhores condições de
aproveitamento escolar desses alunos.

O processamento da informação visual em crianças na alfabetização
Alessandra de Melo Isaac Silveira, & Susana Gakyia Caliatto (Universidade do Vale do Sapucaí, Brasil)

O Processamento da informação visual pode ser conceituado como a capacidade do cérebro para
interpretar dados visuais. Na aprendizagem o processamento visual se dá no processamento humano da
informação que combina processos sensoriais de recepção, neurológicos de decodificação e retenção e
psicológicos de percepção, linguagem, memória e atenção. O objetivo geral da investigação é
correlacionar habilidades do processamento da informação visual com resultados do nível de escrita de
alfabetização de crianças no segundo ano do Ensino Fundamental I. Para o desenvolvimento da
investigação foram coletados dados por meio do Teste de Sondagem do nível de leitura e escrita das
crianças e um instrumento criado para a pesquisa que visa avaliar habilidades da percepção visual.
Participaram 38 estudantes do sexo feminino e 40 do sexo masculino, matriculados na rede pública de
ensino no sul de Minas Gerais, Brasil. Os resultados da pesquisa apontaram correlação significativa para
três habilidades a saber, a Análise e Síntese, Figura fundo, Memória Visual e Movimentos Oculares.
Discute-se a importância dessas habilidades para a aprendizagem da leitura e escrita e implicações
desses resultados para reflexões do contexto escolar tanto para novas atividades e intervenções, como
para a formação de professores.

Devolutiva da avaliação da aprendizagem: A perspectiva na visão do aluno de Ensino
Superior
Adival Aparecido de Oliveira, & Susana Gakyia Caliatto (Universidade do Vale do Sapucaí, Brasil)

A devolutiva ou feedback da avaliação da aprendizagem é uma opção pedagógica que pode auxiliar o
professor a identificar o nível de aprendizagem do aluno, via resultado de seu desempenho nas diversas
modalidades de avaliação a que este for submetido. É possível perceber uma relação implícita entre a
devolutiva da avaliação da aprendizagem e a satisfação dos alunos no contexto do processo educacional,
sobretudo em relação à aproximação professor aluno, pelos esclarecimentos que propicia, pela
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aprendizagem que qualifica e pelo vínculo que proporciona. O objetivo central foi investigar no processo
avaliativo da aprendizagem, as devolutivas oferecidas pelos professores aos alunos no Ensino Superior.
São apresentados os aspectos conceituais e legais referentes à avaliação da aprendizagem e discutidas
as respostas dos estudantes à luz da teoria, numa abordagem qualitativa. O instrumento utilizado para a
coleta de dados foi um questionário criado para esse fim, com cinco questões para serem respondidas
por meio de itens de múltipla escolha. Os resultados preliminares apontam que os professores atuam
fortemente na devolutiva das avaliações aos estudantes da instituição pesquisada o que pode
proporcionar a conscientização aos alunos dos próprios processos de aprendizagem e discute-se a
efetividade da devolutiva (feedback) na contribuição da melhoria da qualidade do processo avaliativo na
universidade.

A reinvenção cultural da criança: Análise do filme "O sonho de Wadjda"
Raquel Reis & Larissa Kruger Fernandes (Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasil)

O processo de desenvolvimento psicológico pela criança institucionalizada se interpõe através do
gerenciamento de mitos pela cultura e regulação de comportamentos e controle coletivo. Vigotski postula
que os desenvolvimentos das realidades biológicas e culturais são interdependentes, cujo marco histórico
e social é realizado durante a infância, constituindo-se a linguagem como ponto de mediação crucial para
a constituição psicológica do sujeito que se forma. Nessa senda, conforme é tecida a história de vida
pessoal, a comunicação com o mundo dá acesso a formas semióticas mais complexas, possibilitando
com que o sujeito se insira na cultura. Tal adaptação a um nicho semiótico é representado
metaforicamente como um renascimento além do biológico, consoantemente seu desenvolvimento
psicológico reproduz um salto qualitativo delineador da sua especificidade perante o mundo exterior. O
filme o sonho de Wadjda retrata essa importante fase de vida humana, haja vista que Wadjda percebe
os processos culturais de sua realidade arábica ocidental como algozes e se interpõe a ela não como
mero personagem passivo de assimilação, mas como protagonista agente, capaz de selecionar
elementos culturais que lhe são postos e ressignificá-los, concomitantemente estimula o mesmo processo
do amigo. Ambos os desenvolvimentos dialogam e transgridem condicionamentos culturais e a interação
simbólica dos dois amigos os capacita a reproduzir interpretações alternativas, capacitando-os, portanto,
em potenciais inovadores de cultura.

Os efeitos da prática em jogos de ação sobre a atenção e memória
Edimilson dos Santos Gonçalves & Goiara Mendonça de Castilho (Universidade de Brasília, Brasil)

Com uma evolução tecnológica significativa nas últimas décadas, os videogames passaram a ser cada
vez mais presentes nas vidas das pessoas. Diversas pesquisas foram realizadas visando verificar as
possíveis influências dos jogos nos processos psicológicos dos indivíduos. Verificou-se que os jogos
demandam um complexo processamento de informações simultâneas e que dependem das funções
cognitivas, como percepção, atenção e memória. O presente estudo visa verificar a influência dos
videogames e jogos de ação na atenção sustentada/seletiva e memória de trabalho com jogadores com
diferentes engajamentos. Para isso será aplicado um teste computadorizado que apresentará imagens
referentes aos comandos de um Joystick em sequência na tela de um computador. A amostra prevista
será de 90 participantes que serão divididos em três grupos de acordo com seu engajamento. O
desempenho dos participantes será avaliado a partir do número de acertos, tempo de reação, o tipo de
erro (erros de ações e erros por omissão), detectabilidade e consistência das respostas. Tais questões
possibilitariam informações substanciais sobre esses processos em contexto de alto desempenho,
podendo subsidiar novas aplicações em pesquisas que visem contribuir para o controle das capacidades
cognitivas, tanto em novas pesquisas na área básica e aplicada, quanto no contexto clínico e educacional.
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Enriquecimento escolar para altas habilidades: Experiência em uma sala de recursos do
Distrito Federal
Júlia Feminella Duarte da Costa e Júlia Ireno Di Flora (Universidade de Brasília, Brasil)

O atendimento ao indivíduo superdotado deve visar ao desenvolvimento integral de suas potencialidades
nos âmbitos intelectual, social e emocional. O objetivo deste trabalho foi investigar a dinâmica do
Atendimento Educacional Especializado de Altas Habilidades/Superdotação do Distrito Federal, pautado
no modelo de enriquecimento de Renzulli, por meio da visita a um centro de ensino fundamental onde
funcionam salas de recursos especializadas. Foram realizadas observações e entrevistas
semiestruturadas com a coordenadora e os professores responsáveis pelo espaço. Foram verificados os
seguintes princípios do enriquecimento escolar: o interesse dos alunos em desenvolver as
atividades propostas, o engajamento em projetos que podem ser utilizados no cotidiano e o
desenvolvimento do autoconceito e da motivação, além de habilidades como a resolução de problemas,
liderança e a comunicação. Os professores atuam como apoio “intelectual’’ e emocional, promovendo o
desenvolvimento por meio de opiniões e orientações, o incentivo à originalidade e ao manejo da
autocrítica. A relação entre os alunos pode ser descrita como predominantemente cooperativa.

Possibilidades de intervenção de psicólogos escolares junto a docentes e familiares de
estudantes diagnosticados com déficit de atenção
Isabelly Alves da Costa & Lorena de Almeida Cavalcante (Universidade de Brasília, Brasil)

No contexto brasileiro, pesquisadores e profissionais das áreas de Psicologia e Educação têm se
dedicado ao estudo da inclusão escolar e construído propostas interventivas visando assegurar que o
acesso de crianças com necessidades educacionais especiais aos contextos formais de educação não
se limite meramente à inserção, mas implique ações coletivas da comunidade escolar que promovam,
junto ao referido público, processos de desenvolvimento humano pela via da aprendizagem. O presente
trabalho objetivou investigar como tem se efetivado a inclusão de estudantes diagnosticados com déficit
de atenção (TDA) em escolas do Distrito Federal. Para tanto, procedeu-se à realização de entrevistas
semiestruturadas com uma docente da rede pública que atua junto a alunos com TDA e à mãe de uma
criança que apresenta esse diagnóstico. A análise das informações indica a relevância do papel do
psicólogo escolar junto a esses agentes, especificamente no tocante a: (a) potencialização das relações
professor-aluno e família-escola, (b) promoção de ressignificações de concepções preconceituosas e
deterministas e (c) análise das estratégias de medição utilizadas em relação aos processos de
desenvolvimento que favoreceram. Ademais, os resultados indicam, em consonância com a literatura das
áreas de Psicologia e de Educação, que a efetiva inclusão de estudantes com necessidades educacionais
especiais permanece um desafio. Diante disso, defende-se a continuidade de discussões teóricas,
técnicas, metodológicas e práticas a respeito desse tema, bem como a realização de futuros estudos que
apresentem possibilidades de interlocução e intervenção entre psicólogos escolares, docentes e
familiares de estudantes com TDA.

O uso da mediação estética articulado à educação em direitos humanos: Um relato de
experiência de uma prática didático-pedagógica no Instituto Federal de Brasília
Jefferson Sampaio de Moura (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasil)

Utilizar a educação em direitos humanos como método didático-pedagógico é questionar toda e qualquer
estrutura de opressão e exclusão presentes em nossa sociedade, de modo a desencadear nos
estudantes um sentimento e desejo de ser mais, tanto para si quanto em relação aos seus pares direitos

74

XII Colóquio de Psicologia Escolar
II Colóquio Internacional de Psicologia Escolar

e indiretos. Para isso, a mediação estética apresenta-se como uma excelente ferramenta para se
introduzir conteúdos com temáticas humanistas e trabalhar a sensibilidade em sala de aula. Em minha
atuação dentro do Instituto Federal de Brasília, Brasil, tenho utilizado a mediação estética como
instrumento base para trabalhar temáticas dos direitos humanos. Relato, em especial, minha experiência
com as disciplinas de “Educação em Direitos Humanos e Cidadania”, ofertadas em 2016 e 2017 para os
cursos de licenciaturas do campus São Sebastião. Em todas as aulas, tínhamos um instrumento estético
para introduzirmos os conteúdos, uma novidade para as alunas que possibilitava que elas direcionassem
esforços cognitivos para verem além do que era posto, pensar em outras concepções, em releituras, em
pontos que não eram óbvios. Nas primeiras aulas, lembro da dificuldade delas; já nas últimas, elas faziam
sugestões de mediações estéticas relacionadas aos conteúdos, fazendo elas mesmas a mediação. Havia
uma intencionalidade e elas conseguiram perceber isso.

10 de setembro de 2019
Conferência 9
A interação das habilidades socioemocionais e cognitivas na predição do desempenho
escolar em dois países de língua portuguesa: Brasil e Portugal
Angélica Maria Ferreira de Melo Castro, & José Maurício Haas Bueno (Universidade Federal de Alagoas, Brasil &
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil)

As habilidades socioemocionais são tão importantes quanto as habilidades cognitivas para a
aprendizagem e o desempenho escolar. Os estudantes que aprendem de forma mais eficaz são aqueles
capazes de escolher conhecimentos e habilidades adequadas a orientação de sua aprendizagem,
selecionando estratégias de aprendizagem autorreguladas que sejam adequadas à tarefa em questão.
Dentre as diversas hipóteses possíveis, este trabalho investiga: a inteligência, considerada uma habilidade
diretamente envolvida na aprendizagem ou no desempenho escolar; os traços de personalidade, a
inteligência emocional e o controle inibitório como variáveis que podem ser usadas para interferir no
ambiente em que a aprendizagem ocorre, de modo a torná-la mais favorável (habilidades
socioemocionais). Participaram nesta investigação 297 crianças e jovens adolescentes, dos quais 133 do
Brasil e 164 de Portugal. Foram utilizados os seguintes instrumentos: a versão reduzida do Teste de
Inteligência Emocional para Crianças; o Social and Emotional or Non-cognitive Nationwide Assessmen; a
prova de Raciocínio Abstrato; o Teste Hayling; o Teste de Cloze; e uma nova versão da Prova de
Conhecimentos de Matemática. Como resultados sugerem a predição consistente da inteligência
emocional e do raciocínio abstrato; a contribuição nem tão consistente dos metra-traços de
abertura/amabilidade, e relacionamento; e o questionamento da contribuição de outros construtos (como
o metra-traço do grit e a dimensão de conscienciosidade). Estes dados apontam que as habilidades
socioemocionais contribuem para o desempenho escolar, tanto e no Brasil quanto em Portugal, sendo
necessário trabalhar as habilidades socioemocionais no âmbito escolar, independente do contexto
cultural. Adicionalmente, verifica-se que a contribuição de algumas dimensões da personalidade para o
desempenho acadêmico ocorre por meio de outras variáveis, como a inteligência emocional, e não
diretamente com o desempenho escolar.

Conferência 10
Satisfação com as vivências académicas: Exploração das dimensões teóricas junto de
estudantes universitários de Moçambique
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Farissai P. Campira & Leandro S. Almeida (Universidade Licungo-Beira, Moçambique & CIEd, Universidade do
Minho, Portugal)

O presente artigo analisa a satisfação dos estudantes universitários de Moçambique, concretamente da
Universidade Pedagógica de Moçambique-Beira, relativamente a diferentes aspetos da sua vida
académica. Participaram do estudo 30 estudantes de diferentes cursos (Ensino Básico, Educação de
Infância, Psicologia e Ciências da Educação) ministrados nesta Instituição do Ensino Superior (IES). Os
estudantes responderam individualmente a uma entrevista semiestruturada sobre a experiência de
satisfação e/ou insatisfação com a vida académica. Os resultados indicam que as dimensões mais
valorizadas pelos estudantes se relacionam com as infraestruturas da instituição, os relacionamentos
interpessoais, a aprendizagem/estudo, o desenvolvimento da autonomia e a dimensão de carreira,
surgindo também as dimensões de aprendizagem e da infraestrutura como aquelas onde os estudantes
expressam maior insatisfação. Os resultados deste estudo poderão, por um lado, identificar itens para a
construção de um instrumento de aplicação coletiva para a avaliação da satisfação académica dos
estudantes e, por outro lado, informar sobre domínios onde as políticas e estratégias institucionais devem
incidir para dar respostas às necessidades dos estudantes.

Conferência 11
Comunicación y competencia digital en usuarios del campus virtual de la Universidad de
Oviedo
Antonio Cervero, Adrián Castro, Alejandra Dobarro, Milenko del Valle, & Ana Bernardo (Universidade de Oviedo,
Espanha & Universidade de Antofagasta, Chile)

La integración de tecnologías de información y comunicación (TIC) en la Universidad ha tenido su correlato
lógico en el uso de las mismas para innovar metodológicamente. El objetivo de este estudio es analizar la
valoración que el alumnado universitario realiza respecto al uso de herramientas de comunicación del
campus virtual de la universidad por los docentes, así como valorar su grado de dominio de la competencia
digital. Para ello, se ha implementado un cuestionario diseñado ad hoc a una muestra de 1363 alumnos
universitarios, realizando análisis estadísticos mediante el paquete SPSS v.24. Los resultados obtenidos
muestran una valoración positiva de las competencias digitales, si bien los alumnos evalúan
negativamente el uso didáctico de las herramientas de comunicación del campus virtual. Así, y a pesar de
la adecuada competencia digital percibida, se incide en que la comunicación docente se realiza
prioritariamente de forma reactiva, desaprovechando gran parte de su potencial.

Conferência 12
Questões conceituais sobre o desempenho do professor universitário na interação com
seus alunos
Joene Vieira-Santos (Centro Universitário Adventista de São Paulo, Brasil)

A relação professor-aluno é importante para o processo de aprendizagem e formação do estudante
universitário, por isso, a maneira como o professor interage com seus alunos afeta diretamente a qualidade
da experiência acadêmica por eles vivenciada. O objetivo desse estudo é apresentar uma estrutura
conceitual sobre o desempenho do professor universitário na interação com seus alunos. Tomando como
base o campo teórico-prático das habilidades sociais e o enfoque operante, tal desempenho envolve: (a)
variáveis do contexto em que o professor está inserido, (b) os comportamentos apresentados pelo
professor na interação com os alunos e (c) as consequências desses comportamentos. No contexto mais
amplo, destacam-se a política educacional do país e questões socioeconômicas e culturais. Já no contexto
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mais imediato destacam-se as variáveis relacionadas à história de vida do professor, ao aluno, à instituição
de ensino em que atua e à tarefa educativa. Tais variáveis podem favorecer que o professor apresente
comportamentos sociais desejáveis (denominados de habilidades sociais educativas (HSE)), que tendem
a produzir resultados favoráveis para todos os envolvidos, ou comportamentos sociais indesejáveis, os
quais indicam a presença de déficits de aquisição, desempenho e/ou fluência das HSE e tendem a gerar
impactos negativos para alunos e professor. Essa estrutura conceitual é relevante para compreender
como ocorre a interação professor-alunos na Educação Superior e, consequentemente, as variáveis
envolvidas nas condições de aprendizagem disponibilizadas pelo professor aos seus alunos. Além do
mais, tal estrutura sinaliza diferentes aspectos que devem ser considerados em intervenções que
busquem melhorar as condições de aprendizagem na Educação Superior.

Simpósio 4
Adaptação e sucesso académico de estudantes do Ensino Superior
Coord. Adriana Satico – Universidade São Francisco, Brasil

Atribuições de causalidade para o sucesso e fracasso acadêmico como preditoras aos
motivos de abandono do Ensino Superior: Uma análise com estudantes brasileiros
Amanda Lays Monteiro Inácio, Adriana Satico Ferraz, Simone Nenê Portela Dalbosco, Rodolfo Augusto Mateo
Ambiel, & Acácia Aparecida Angeli dos Santos (Universidade São Francisco, Brasil)

O presente estudo se propôs a analisar se as atribuições de causalidade para o sucesso e fracasso
acadêmico podem ser preditoras dos motivos de abandono do Ensino Superior. Participaram 336
estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito e Psicologia matriculados em
uma instituição brasileira. Houve predominância do sexo feminino (74,4%), com média de idade de 22
anos e 7 meses (DP = 6,7). Os instrumentos utilizados foram a Escala de Avaliação das Atribuições de
Causalidade para Sucesso e Fracasso acadêmico de universitários (EAAC) e uma versão preliminar do
Questionário de Motivos de Abandono do Ensino Superior (QMA-es). A análise de regressão mostrou que
as atribuições de causalidade para o sucesso (β = 0,22, p < 0,001) e fracasso (β = -0,17, p < 0,004) são
capazes de predizer significativamente os motivos de abandono reunidos na dimensão social e explicar
6% de sua variância. A mesma variância explicativa foi encontrada na predição do fracasso (β = -0,17, p
< 0,04) em relação aos motivos de abandono reunidos na dimensão bem-estar. Os resultados de predição
das atribuições de sucesso e fracasso para os motivos institucional e financeiro indicaram que as
atribuições para o sucesso explicam 1% da variância de ambos os motivos, podendo predizê-los
significativamente. As atribuições para o fracasso explicaram 4% da variância relativa ao motivo
acadêmico, sendo também uma predição significativa (β = -0,17, p < 0,004). As implicações
psicoeducacionais dos resultados são discutidas e problematizadas à luz da teoria subjacente.

Os desafios e as perspectivas para a adaptação acadêmica de estudantes ingressantes
brasileiros
Adriana Satico Ferraz, Acácia Aparecida Angeli dos Santos, Simone Nenê Portela Dalbosco, & Amanda Lays
Monteiro Inácio (Universidade São Francisco, Brasil)

A entrada na universidade representa um grande desafio tanto para o estudante que adentra este espaço
como para a instituição de ensino que o acolhe. Tendo em vista a necessidade de promover a adaptação
acadêmica, investigou-se neste estudo as associações entre a autoeficácia acadêmica e a autorregulação
para aprendizagem para a adaptação acadêmica de estudantes ingressantes. A amostra contabilizou 404
estudantes brasileiros, matriculados no primeiro ano de cursos de diversas áreas do conhecimento
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(Midade=19,61; DP=4,87). Os estudantes responderam o Questionário de Adaptação Acadêmica ao Ensino
Superior-QAES, a Escala de Autoeficácia Acadêmica de Estudantes do Ensino Superior AEFS e o
Inventário de Processos de Autorregulação da Aprendizagem-EPAA–aplicados coletivamente, na versão
lápis/papel. Adotaram-se todos os procedimentos éticos estabelecidos para pesquisas com seres
humanos realizadas no Brasil. Os resultados indicaram correlações estatisticamente significativas,
positivas e de magnitude forte entre os fatores da AEFS-Autoeficácia na Regulação da Formação e Gestão
Acadêmica e o fator do QAES-Estudo; e na AEFS-Autoeficácia na Interação Social com o QAES-Social.
As demais correlações identificadas entre os fatores da AEFS e a QAES apresentaram magnitude
moderada. O IPAA apresentou correlação positiva e de magnitude forte com o fator do QAES Estudo.
Com exceção do fator QAES-Pessoal, que não apresentou significância estatística com o IPAA, as demais
correlações identificadas foram significativas, positivas e de magnitude moderada. Estes resultados abrem
perspectivas para a continuidade na investigação dos dados coletados neste estudo, com o objetivo de
analisar a contribuição preditiva da autoeficácia acadêmica e da autorregulação para aprendizagem para
a adaptação acadêmica dos ingressantes.

Evidências de validade para o Inventário de Estratégias de Coping em estudantes
universitários
Francine Náthalie Ferraresi Rodrigues Queluz, Luana Lucca, Ana Paula Porto Noronha (Univ São Francisco, Brasil
& Universidade Federal da Bahia, Brasil)

Ao longo da formação no Ensino Superior, as múltiplas demandas dos estudantes exigem deles o uso de
estratégias de coping, compreendidas como os recursos escolhidos para o enfrentamento das situações
que vivenciam. Ainda no contexto universitário, ter medidas com características psicométricas
comprovadas que avaliem o coping pode ajudar em possíveis intervenções, buscando uma melhor
adaptação. O presente estudo teve como objetivo: (a) buscar evidências de validade baseadas na
estrutura interna e estimativa de precisão para a versão brasileira do Inventário de Estratégias de Coping
com estudantes universitários e (b) buscar evidências de validade baseadas na relação com outras
variáveis, a saber, forças de caráter. Os participantes foram 927 estudantes universitários, com idade
média de 26 anos (DP = 7,7) e maioria (60,9%) do sexo feminino. Eles responderam ao Inventário de
Estratégias de Coping (IEC) e à Escala de Forças de Caráter (EFC). Foram realizadas análises fatoriais
confirmatórias e exploratórias, nesta ordem, uma vez que o modelo inicial não se confirmou. Para verificar
possíveis correlações entre os construtos, utilizou-se o coeficiente de Pearson. Sugere-se uma nova
organização fatorial em relação à versão anterior, permanecendo apenas 4 fatores dos 8 iniciais. Os
fatores foram definidos como: Reavaliação Positiva (α = 0,79), Afastamento e Aceitação (α = 0,79),
Suporte Social (α = 0,67) e Confronto e Resolução de Problemas (α = 0,86). Os escores do IEC se
correlacionaram com os escores da EFC, mostrando que a nova estrutura fatorial encontrada apresenta
evidências de validade baseada nas relações com outras variáveis.

Simpósio 5
Políticas e desenvolvimento educacional via avaliações em larga escala no Brasil
Coord. José Airton Pontes Jr.

Estágio na formação inicial do professor de Matemática via microdados do ENADE
Grasiany S. Almeida, Irilene A. Santos, Adriana E. Braga, & José Airton Pontes Jr (Universidade Estadual do Ceará,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Universidade Federal do Ceará, Brasil)

O estágio supervisionado na formação de professores requer refletir sobre o que significa ser professor
atualmente, conhecer os profissionais que já atuam na profissão e, conhecer a profissão docente e quais
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são suas fundamentações. O trabalho desdobra em pesquisa descritiva dos itens relacionados ao estágio
no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). O objetivo é analisar os itens do estágio
no questionário dos estudantes de licenciatura em matemática no ENADE 2017. Os resultados
encontrados foram respetivamente em que tiveram maior frequência para quem realizou o estágio em
escola pública 90,1%, turno matutino 47,2%, noturno 13,2% e escolas profissionais, acompanhamento
dos professores da instituição, supervisão de professores da escola. Contudo nos demais itens,
respetivamente observamos que o desempenho maior das médias gerais de estudantes mostrou maior
média geral nos que realizaram o estágio em escola privada particular M= 43,1 (dp= 14,5), a maior média
foi para quem respondeu que não tinha realizado o estágio obrigatório com M= 42,8 (dp=14,3), na
modalidade de ensino foi realizando o estágio o item que corresponde Educação Profissional Técnica de
Nível Médio ou Médio Integrado com M= 45,0 (dp=13,4), no que se refere as horas integralizadas de
estágio a maior média foi para quem não realizou estágio curricular obrigatório M= 42,8 (dp= 14,3) e quem
obteve maior desempenho foi quem teve acompanhamento do professor em algumas atividades e
situações M= 41,2 (dp=13,2) e para também em que foi acompanhada por professores na instituição que
atuou em algumas vezes ou situações M= 40,9 (dp=13,1), sugerindo estudos que possibilite adentrar aos
campos de investigação dessas etapas em matemática.

Políticas de ação afirmativa favorecem o desempenho dos estudantes de Educação Física
no ENADE?
Antonio Evanildo C. Medeiros Filho, Yasmim S. Rodrigues, Francisca Nimara I. Cruz, Valéria P. Carneiro, & José
Airton Pontes Jr (Universidade Estadual do Ceará, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará,
Brasil)

As últimas décadas tem sido marcada pelo crescente número de matrículas no Ensino Superior no Brasil.
Em paralelo à essa expansão, ações afirmativas ou de inclusão difundiram-se por todas as regiões do
país. Elas representaram iniciativas governamentais para amenizar os efeitos das desigualdades sociais
encontradas a partir do acesso facilitado a esse nível de ensino. Nessa perspectiva, o estudo teve como
objetivo verificar o desempenho dos estudantes de licenciatura nos cursos de Educação Física
ingressantes por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social, bem como dos ingressantes que
não foram contemplados com nenhuma dessas políticas por meio do Exame Nacional de Desempenho
do Estudante (ENADE). A amostra foi composta por 23. 129 estudantes (idade média 26,9, dp = 6,7), entre
os quais 21,3% (n = 4. 930) ingressaram por meio de política de ação afirmativa ou social e 78,7% (n=18.
199) não foram contemplados pelas referidas políticas. Foi utilizado o banco de dados do Enade da edição
de 2014, disponibilizados em forma de microdados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para fins de análise e entendimento dos resultados, foi criada uma
variável com denominação “Desempenho” contendo 5 escalas que representam o percentual de acerto:
1) 0 a 20%, 2) 21 a 40%, 3) 41 a 60%, 4) 61 a 80% e 5) 81 a 100%. Também foi observado que os
estudantes ingressantes que concluíram o ensino médio em escola pública ou particular com bolsa de
estudos obtiveram um maior desempenho na categoria de acerto 61% a 80% (22,6). É importante destacar
que os valores mais baixos se encontram na categoria correspondente a 81% a 100% de acerto. Face
aos resultados destacamos que o desempenho dos estudantes de Educação Física assistidos por políticas
de ação afirmativa ou inclusão social possuem desempenho similar aos demais estudantes, sugerindo o
impacto de tais políticas no êxito acadêmico, priorizando a equidade e fornecendo oportunidades de uma
melhor formação acadêmica.
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Testes educacionais em larga escala: Aspectos político-pedagógicos e metodológicos
Leandro A. de Sousa, Lindolfo R. Faria Júnior, Mariana C. A. de Abreu, & Nicolino Trompieri Filho (Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Ceará,
Brasil)

Os testes educacionais em larga escala possibilitam o diagnóstico do aprendizado dos estudantes e
constitui-se como instrumento de monitoramento para a tomada de decisão por gestores educacionais.
Sob essa ótica, sistemas de avaliação nacionais, estaduais e, mais recentemente, municipais têm sido
implantados no Brasil. Alguns desses exercem maior influência na vida de professores e alunos a
depender da política local dos gestores públicos. Nessa perspectiva, este ensaio objetivou problematizar
as possíveis implicações dos aspetos metodológicos/estatísticos da análise dos resultados nos testes
educacionais em larga escala e como esses procedimentos podem gerar interpretações e,
consequentemente, tomadas de decisões equivocadas. Para tanto, realizou-se um levantamento dos
testes educacionais nacionais e estaduais realizados atualmente no Brasil. Os achados indicam que os
testes educacionais começaram a ser implantados no início da década de 1990, a priori utilizando de
psicometria clássica. Ao longo dos anos os governos passaram a utilizar os modelos de teoria de resposta
ao item unidimensionais na análise dos resultados, assim como os testes implantados mais recentemente.
Esses modelos de análise dos resultados dos testes têm sido amplamente adotados no Brasil. No entanto,
questiona-se a adequação dos testes aos pressupostos do modelo estatístico de teoria de resposta ao
item unidimensionais, considerando que os testes são multidimensionalidade. Ademais, coloca-se em
discussão os avanços possibilitados por esses modelos e suas implicações político-pedagógicas nas
tomadas de decisão dos estudantes, professores, gestores educacionais e gestores da esfera
administrativa dos governos.

Simpósio 6
Contributos para a adaptação e bem-estar ao longo da vida
Coord. Suzana Caldeira, Universidade dos Açores, Portugal

Neste Simpósio procura-se discutir o contributo de um conjunto de variáveis do âmbito da psicologia na
adaptação e bem-estar a diferentes contextos de vida, como o familiar, o académico e o do mundo do
trabalho. Inicia-se com a abordagem às questões de uma parentalidade competente, favorecedora da
qualidade da relação pais-bebé, dado aquela ser apontada como um dos principais preditores da saúde
psicológica nos vários estádios do desenvolvimento. Segue-se a apresentação de um caso prático da
educação para a convivência em idade escolar, decorrente de uma necessidade indicada pelo próprio
contexto educativo. Passa-se, depois, para o Ensino Superior, onde se descreve o papel de Estratégias
de Coping e Resiliência na adaptação a este nível de ensino. Por fim, o contexto de análise é o do mundo
do trabalho, estudando-se perspetivas de funcionários sobre a motivação para o trabalho e sobre o papel
do “líder” na ativação da motivação dos funcionários.

Bem-te Quero: Uma proposta de intervenção para uma parentalidade competente
Suzana Nunes Caldeira, Joana Ámen, Sara Pacheco Soares, & Sara Tavares (CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc,
Universidade dos Açores, Portugal; Patronato de São Miguel, Portugal; Instituto da Solidariedade Social dos Açores,
Portugal; CPCJ, Portugal)

Esta comunicação apresenta o Programa Bem-Te-Quero e resultados alcançados até ao momento. O
Bem-te-Quero é uma proposta de intervenção dirigida a profissionais que lidam com pais e outros
cuidadores de crianças dos zeros aos dezoito meses. Resulta da experiência de profissionais da psicologia
que intervêm com famílias em situação de precariedade social e com filhos menores, conjugada com a de
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profissionais que trabalham com crianças em situação de risco e perigo e, ainda, profissionais do meio
académico. Concetualmente o Bem-Te-Quero fundamenta-se em premissas consolidadas na literatura,
sublinhando-se três: o reconhecimento da importância da primeira infância enquanto etapa fundamental
para o desenvolvimento integral do ser humano e para que cada um se torne num adulto funcional,
participativo e responsável; as intervenções centradas nas famílias e nas suas funções facilitarem a
capacidade de mudança daquelas, no sentido de as tornar mais competentes, recetivas e ativas em prol
dos seus membros e das dinâmicas entre eles; e a consistência da ideia de que este tipo de intervenções
importa no combate a algum desânimo e ceticismo que, por vezes, propende a invadir o pensamento de
profissionais da área da intervenção social relativamente ao potencial humano para a mudança e para a
quebra dos ciclos de pobreza inter-geracionais.

A Torre da Amizade: Uma proposta de educação para a convivência
Maria Mendes, Sibila Marques, Joana Lopes, & Suzana Nunes Caldeira (CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc & GaPEOS,
Universidade dos Açores, Portugal; ISCTE-IUL, Portugal; Instituição de Ensino -1.º Ciclo, Portugal)

A violência entre pares e o bullying em contexto escolar encontram-se entre os principais responsáveis
pelas dificuldades de adaptação e adesão à escola, insucesso académico e outras manifestações
comportamentais (depressão, baixa autoestima, enurese, dores barrigas, insónias, tristeza, isolamento).
Prevenir estes problemas passa por trabalhar habilidades socioemocionais, promover o relacionamento
de cuidado com o outro e o fortalecimento da amizade. Neste trabalho apresenta-se uma proposta de
atividades psicopedagógicas que visa capacitar as crianças para lidarem melhor com situações relacionais
adversas e favorecer a aprendizagem da convivência. Participaram da intervenção psicopedagógica 26
crianças, com 7 anos de idade, a frequentar o 2º ano do ensino básico de uma escola em Ponta Delgada
– Açores. A intervenção psicopedagógica recebeu o nome de “A Torre da Amizade” e foi dividida em 12
sessões, com duração de 45/60 minutos cada. Foram abordadas diversas temáticas: as emoções (e.g. o
medo, alegria, tristeza, vergonha, culpa, raiva), a empatia, a assertividade, o conceito e as consequências
que envolvem o bullying e a promoção de atitudes antibullying (e.g. a amizade). Os resultados recolhidos,
através de observações naturalistas das crianças e depoimentos de professores, pessoal auxiliar e pais,
foram positivos, encorajando a prossecução desta atividade para esta população.
Estratégias de Coping e Resiliência entre os estudantes do Ensino Superior
Osvaldo Silva, Suzana Nunes Caldeira; Áurea Sousa, & Maria Mendes (CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc, CEEAplA_A,
& GaPEOS, Universidade dos Açores, Portugal)

As estratégias de coping utilizadas pelos estudantes universitários face à vivência de acontecimentos
potencialmente stressantes e a forma como essas estratégias se relacionam com a resiliência são aspetos
que podem assumir importância na adaptação e sucesso no Ensino Superior. O objetivo deste trabalho é
perceber quais são as estratégias de coping utilizadas por estudantes do Ensino Superior, tendo em
consideração algumas características sociodemográficas e o modo como essas estratégias se relacionam
com a resiliência. Participaram no estudo 301 estudantes do Ensino Superior que responderam a um
instrumento com questões de cariz sociodemográfico, o Questionário de Estratégias de Coping de Pais
Ribeiro e Santos (2001), na versão com 48 itens distribuídos por duas dimensões - Coping focado no
problema e Coping focado nas emoções, e a escala da Resiliência adaptada para a população portuguesa
por Oliveira e Machado (2011), que integra 25 itens. Os dados foram analisados com recurso a diversos
métodos no âmbito da Estatística Descritiva e da Estatística Inferencial. As estratégias de coping mais
frequentemente utilizadas pelos estudantes foram a “resolução planeada de problemas”, “a procura de
suporte social” e a “reavaliação positiva”. Foram encontradas correlações positivas, estatisticamente
significativas, entre as pontuações obtidas nas duas dimensões do Coping e a pontuação obtida na Escala
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da Resiliência. Observaram-se ainda diferenças estatisticamente significativas entre estudantes mais e
menos resilientes no respeitante à “resolução planeada de problemas”, com os mais resilientes a
recorrerem mais frequentemente a esta estratégia e “fuja/evitamento”, com os menos resilientes a
utilizarem mais frequentemente esta estratégia.

Liderança na promoção do bem-estar e da motivação dos colaboradores: O caso do setor
bancário
Áurea Sousa, Maria da Graça Câmara Batista, & Sara Cabral (CEEAplA_A, Universidade dos Açores, Portugal)

Neste trabalho estuda-se a motivação em contexto organizacional. Visa-se conhecer perspetivas de
funcionários sobre os principais fatores motivacionais no contexto laboral e sobre o papel dos líderes na
ativação da motivação em relação ao trabalho. Participaram no estudo funcionários do setor bancário,
através da resposta a um questionário contruído para o efeito. A análise de dados foi efetuada com base
em diversos métodos estatísticos, entre os quais se salienta a Análise em Componentes Principais
Categórica (ACPCat). Surgiram como principais fatores motivacionais a existência de um ambiente de
trabalho onde exista confiança e respeito, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, o espírito
de equipa e um trabalho estável e que transmita segurança. A ACPCat, aplicada sobre a sub-matriz que
contém os itens que visam aferir os aspetos mais valorizados pelos bancários no contexto laboral, permitiu
extrair quatro componentes, que explicam quase 70 % da variância total dos dados, as quais foram
designadas por “Bem-estar psicológico/Relações interpessoais”; “Remuneração, estabilidade do emprego
e sistema de incentivos”; “Progressão na carreira/Realização profissional”; e “Cumprimento dos objetivos
e dos timings para os atingir”. A maioria dos respondentes concorda com a afirmação de que o seu
superior hierárquico assume um papel importante na sua motivação.

Conferência 13
Fatores associados à permanência e ao abandono de estudantes do 1.º ano do Ensino
Superior
Joana R. Casanova, Ana Bernardo, & Leandro S. Almeida (CIEd, Universidade do Minho, Portugal & Faculdade de
Psicologia, Universidade de Oviedo, Espanha)

O abandono do Ensino Superior apresenta consequências negativas para os estudantes e para as suas
famílias, assim como para as instituições e, até, para a sociedade em geral. A investigação internacional
apresenta a natureza multifatorial das variáveis associadas a este fenómeno, sendo alvo crescente de
estudo. A necessidade de atingir as metas europeias de jovens com formação de nível superior justifica
uma maior captação de estudantes, e necessariamente a prevenção do abandono, indicador cada vez
mais considerado na avaliação da qualidade e reputação das instituições. Partindo de uma coorte de cerca
de 3000 estudantes que ingressaram na Universidade do Minho em 2016/2017 apresentam-se estudos
quantitativos sobre a relação de (a) variáveis do estudante, (b) variáveis do percurso académico, e (c)
variáveis psicológicas, com a intenção de abandono e com o abandono consumado. Apresentaremos,
ainda, dados preliminares de um estudo de trajetórias de abandono com estudantes de engenharia. À luz
dos principais resultados do estudo será refletida a necessidade de estudar a expressão do abandono em
determinados contextos sociais e institucionais específicos, bem como formas de intervenção de natureza
promocional, preventiva e remediativa em diversas vertentes da vida académica (funcionamento
institucional, estudo e aprendizagem, desenvolvimento vocacional e gestão de carreira, desenvolvimento
psicossocial e saúde e bem-estar).
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Conferência 14
Procedimentos e Métodos de Estudo no Ensino Superior (EPME-ES): Desenvolvimento de
escala
Susana G. Caliatto & Leandro S. Almeida (UNIVÁS, Brasil & CIEd, Universidade do Minho, Portugal )

Tomando pesquisas sobre aprendizagem e rendimento acadêmico no Ensino Superior avançamos na
construção e validação de uma escala sobre procedimentos e métodos de estudo dos estudantes (projeto
iniciado em 2018 a partir do Estágio Científico Avançado de Pós-Doutoramento na UMinho da primeira
autora). O desenvolvimento dos itens da escala, para além dos referenciais teóricos da autorregulação,
abordagens à aprendizagem e percepções de autoeficácia, recorreu à técnica de Grupo Focal em duas
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, sendo uma pública e uma particular, e uma terceira em
Portugal, totalizando 80 estudantes divididos em pequenos grupos de 10-12 elementos, maioritariamente
do 1º e 2º anos. Este procedimento visou aumentar a validade ecológica do instrumento dando atenção
ao discurso dos estudantes. A informação recolhida foi categorizada em 45 itens e a escala preliminar foi
aplicada a 330 estudantes de cursos de Ciências e Humanidades nos dois países. Uma análise fatorial
das respostas aos itens sugeriu a presença de quatro dimensões combinando aspetos cognitivos,
motivacionais e atitudinais: organização e planejamento do estudo, persistência nas tarefas de estudo,
autoeficácia no estudo, e participação nas atividades de sala de aula. Em 2019, tomando os itens
selecionados, auscultou-se de novo os estudantes no Brasil e em Portugal sobre as dimensões
identificadas e o conteúdo dos itens. Decorreu daqui uma versão da escala com 27 itens, sendo a mesma
aplicada a aproximadamente 600 estudantes de ES, em dois estados brasileiros e de uma IES em
Portugal. Nesta comunicação serão apresentadas as análises mais recentes e as perspectivas futuras
para a definição e validação do instrumento.

Conferência 15
A satisfação e a insatisfação acadêmica em um grupo de estudantes brasileiros de uma
universidade pública
Andreia Osti (UNESP, Brasil)

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou conhecer quais fatores
envolvem a satisfação e a insatisfação de um grupo de estudantes universitários brasileiros. Participaram
137 estudantes de uma universidade pública matriculados nos cursos de Pedagogia, Geografia, Biologia,
Matemática e Computação. A pesquisa foi exploratória e realizada por meio de grupo focal e pela
aplicação do Questionário de Satisfação Acadêmica, instrumento construído em parceria entre Portugal e
Brasil. Foram analisadas as seguintes dimensões de satisfação: Recursos econômicos, Carreira e
emprego futuro, Qualidade do ensino e relacionamento com os professores, Relacionamento interpessoal
com colegas, aprendizagem e rendimento acadêmico e Qualidade dos equipamentos e serviços da
instituição de ensino. Os resultados indicam diferenças entre alunos do curso noturno e diurno em relação
à segurança, os serviços institucionais prestados no campus e sobre o tempo para dedicação e
envolvimento com a universidade, o que também influencia o desempenho acadêmico e o envolvimento
com variadas atividades. Entre os alunos de curso de humanas e exatas a diferença reside na questão do
relacionamento com os professores e sobre o desempenho acadêmico. Os professores de exatas são
apontados como mais frios e distantes, enquanto os professores de humanas foram consideramos mais
próximos e flexíveis no trato com o estudante. Em relação ao desempenho, os estudantes de exatas tem
maiores dificuldades com os conteúdos e em atingir as médias sem refazer os exames. Na questão relativa
as amizades, os estudantes do curso integral afirmaram ter maiores possibilidades de fazer amizades e
frequentar festas e eventos, já os alunos que estudam à noite e moram em outra cidade, não conseguem
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participar de festas e tem muito pouco tempo para conhecer pessoas no campus. Considera ser que a
continuidade da investigação é necessária para melhor compreender questões relativas a satisfação e
insatisfação do estudante que culminam na troca de curso, em seu abandono ou em na permanência no
Ensino Superior.

Conferência 16
Satisfação académica: Exploração das suas dimensões através de entrevistas a
estudantes universitários de Moçambique
Farissai P. Campira & Leandro S. Almeida (Universidade Pedagógica de Moçambique-Beira, Moçambique & CIEd,
Universidade do Minho, Portugal)

A presente comunicação analisa a satisfação dos estudantes universitários de Moçambique,
concretamente da Universidade Pedagógica de Moçambique-Beira, relativamente a diferentes aspetos da
sua vida académica. Participaram do estudo 30 estudantes de diferentes cursos (Ensino Básico, Educação
de Infância, Psicologia e Ciências da Educação) ministrados nesta Instituição do Ensino Superior (IES).
Os estudantes responderam individualmente a uma entrevista semiestruturada sobre a experiência de
satisfação e/ou insatisfação com a vida académica. Os resultados indicam que as dimensões mais
valorizadas pelos estudantes se relacionam com as infraestruturas da instituição, os relacionamentos
interpessoais, a aprendizagem/estudo, o desenvolvimento da autonomia e a dimensão de carreira,
surgindo também as dimensões de aprendizagem e da infraestrutura como aquelas onde os estudantes
expressam maior insatisfação pois que afetam negativamente a qualidade da sua aprendizagem e
sucesso académico. Os resultados deste estudo poderão, por um lado, identificar itens para a construção
de um instrumento de aplicação coletiva para a avaliação da satisfação académica dos estudantes e, por
outro lado, informar sobre domínios onde as políticas e estratégias institucionais devem incidir para dar
respostas às necessidades dos estudantes.

Conferência 17
Percepção de desempenho acadêmico e características de universitários brasileiros
Camila Alves Fior, & Soely Aparecida Jorge Polydoro (Unicamp, Brasil)

O Ensino Superior confronta o estudante com demandas que exigem o aprimoramento nos hábitos e nos
métodos de estudo e que trazem implicações para o seu desempenho. O baixo rendimento acadêmico é
associado a reprovações, atrasos na finalização do curso e abandono do Ensino Superior. O objetivo
desse estudo é descrever diferenças na percepção do desempenho acadêmico, levando-se em
consideração características dos estudantes. Os dados foram coletados com 798 estudantes que
frequentavam pela primeira vez o Ensino Superior, sendo 61% do sexo feminino e 59% trabalhadores. A
coleta de dados ocorreu através de questionário e a percepção do desempenho acadêmico foi obtida pelo
autorrelato do estudante. As análises estatísticas realizadas com o teste Mann-Whitney apontaram que
universitários concluintes (z=-5,76, p<0,01), que recebem auxílios financeiros ou bolsas de estudos (z=2,12, p=0,034), que estão matriculados em cursos de sua preferência (z=-2,27, p=0,023) e que não
trabalham (z= -2,00, p=0,045) apresentam percepção mais elevada do desempenho acadêmico quando
comparados aos seus pares ingressantes, que não recebem auxílio, estão matriculados em cursos que
não eram de seu interesse principal e que trabalham. Os dados reafirmam que no decorrer do Ensino
Superior os estudantes modificam os seus processos de autorregulação da aprendizagem, os quais
impactam na percepção de desempenho acadêmico. Além disso, sinalizam a importância de políticas
públicas e do planejamento intencional de ações que promovam não apenas o acesso, mas também a
permanência do estudante e que criem condições para o seu sucesso acadêmico.

84

XII Colóquio de Psicologia Escolar
II Colóquio Internacional de Psicologia Escolar

Conferência 18
Formación online y tutorización presencial para la elaboración de los TFG: Implementación
y eficacia de una intervención desarrollada
Ellián Tuero, Lucía Álvarez, María Esteban, Isabel Ayala & Joana Casanova (Universidade de Oviedo, Espanha &
CIEd, Universidade do Minho, Portugal)

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan hoy los estudiantes universitarios es a la adecuada
elaboración y presentación de los Trabajos de Fin de Grado (TFG). Sin embargo, son muchas las
carencias que éstos presentan en cuanto a competencias de redacción científica (desarrollo de un marco
teórico sólido, citación de fuentes, elaboración de referencias bibliográficas…) y a destrezas de expresión
oral (organización del tiempo, adaptación del discurso a la audiencia…). Por ello, se hace indispensable
enseñar a los jóvenes que están a punto de titular una serie de pasos y estrategias que les ayuden en el
inicio y desarrollo de sus TFG, así como en su finalización, entrega y posterior defensa. Con esta finalidad
se crea y aplica un programa de intervención basado en un conjunto de sesiones de tutoría presenciales
y en el uso de una herramienta de formación online como apoyo. Un total de 64 estudiantes de la
Universidad de Oviedo, pertenecientes a los Grados de Fisioterapia, Psicología y Pedagogía, realizaron
el programa durante el curso académico 2018/19. Los datos de los cuestionarios pretest-postest
realizados permiten avalar la garantía de la intervención. Tras su paso por el programa, los estudiantes
refieren sentirse mejor preparados y más capaces para afrontar de manera satisfactoria los TFG. A partir
de estos resultados se apela a la necesidad de formar a los universitarios, mediante ésta u otras
intervenciones, para que muestren un nivel de competencia más ajustado a la demanda de estos trabajos.

Comunicações Livres 4
O desenvolvimento do Ensino Superior em Angola: Implicações da diversidade de
instituições, cursos e alunos nos problemas da transição
Mbaz Nauege (Universidade Lueji A’ Nkonde, Angola)

Esta comunicação contextualiza e analisa as políticas, estrutura e organização do sistema educativo em
Angola, incidindo no Ensino Superior (ES). Em particular, tentaremos explicar com mais detalhe o
surgimento e evolução do ES em Angola, apresentando uma perspectiva histórica do seu
desenvolvimento no período colonial, no período da universidade única e no período correspondente ao
alargamento às instituições de ES privadas. Igualmente, se refere o surgimento das Universidades
Regionais a partir de 2009 e a expansão das IES mostrando o aumento do número de estudantes no ES
e, dessa forma, a sua maior heterogeneidade. Incluímos, uma referência particular à Universidade Lueji
A’ Nkonde (ULAN), descrevendo mais pormenorizadamente a sua evolução em termos dos cursos,
docentes e população estudantil. Esta descrição mais circunstanciada decorre de ser a nossa vinculação
institucional como docente e, também, pelo facto de os participantes nos vários estudos empíricos
realizados frequentarem esta instituição. Procura-se, por último, apontar algumas dimensões deste
desenvolvimento que podem estar associadas a exigências particulares aos estudantes, complicando a
sua transição e justificando algumas dificuldades que os estudantes enfrentam no ingresso do ES,
nomeadamente de adaptação e de sucesso académico.

Estudos com o Teacher Behavior Checklist no Brasil: Evidências psicométricas existentes
e avanços necessários
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Marcelo H. O. Henklain, João dos Santos Carmo, Monalisa Muniz, & Verônica Bender Haydu (Universidade Federal
de Roraima, Brasil; Universidade Federal de São Carlos, Brasil; & Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

O Teacher Behavior Checklist (TBC) é um instrumento estadunidense de 28 itens composto por
qualidades docentes e ações correspondentes, desenvolvidas segundo a percepção de graduandos. O
TBC foi adaptado avaliar professores universitários brasileiros pelos discentes, e o objetivo deste trabalho
foi descrever as principais evidências psicométricas identificadas em dois estudos. Participaram do Estudo
1 714 universitários da UFRR que avaliaram professores indicados pelo pesquisador (229 participaram da
reaplicação). Foi conduzida Análise Fatorial Exploratória a partir da qual foi proposta uma estrutura de
dois fatores (similar à versão original do TBC) que explicou 48,8% da variância. As cargas fatoriais foram
>0,3. O alfa da escala foi 0,92 e a correlação teste-reteste foi positiva, forte e estatisticamente significativa
(rs = 0,748, p (unilateral) < 0,01). Do Estudo 2 participaram 676 universitários de três universidades de
diferentes regiões brasileiras: Norte, Sul e Sudeste. Eles avaliaram um de três tipos de professor: pior,
regular e melhor. O teste de Kruskal-Wallis mostrou diferença estatisticamente significativa entre esses
grupos (H (2) = 478,92, p < 0,01). No teste de Mann-Whitney (U = 496, p < 0,001, N = 455) verificou-se
que os melhores professores (Mdn = 122, N = 229) obtiveram escores maiores que os piores (Mdn = 68,
N = 226), mostrando ser possível identificar diferentes graus de qualidade docente com o TBC. Foi
conduzida também Análise Fatorial Confirmatória, que forneceu suporte adicional ao modelo de dois
fatores. As evidências apresentadas são favoráveis ao uso do TBC em contextos aplicados e estimulam
novas pesquisas.

Desenvolvimento da criatividade: Descrição e avaliação de um programa
Themys Moura de Carvalho (CIEd, Universidade do Minho, Portugal)

Esta comunicação descreve a aplicação e avaliação de um programa de desenvolvimento da criatividade
em ambiente escolar. Este programa, assumido como adaptação do programa Odisseia (Miranda, 2008),
consiste em 32 sessões realizadas ao longo do ano letivo e ao longo das quais foram trabalhadas 20
diferentes técnicas de criatividade com os alunos. O procedimento de avaliação do programa recorreu a
um plano quali-experimental, tomando dois momentos de avaliação (pré-teste e pós-teste) e dois grupos
de alunos (grupos experimentais e controle), todos do 5º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas
da cidade de São Luís do Maranhão, Brasil. A avaliação do programa considerou a produção criativa dos
alunos (texto e desenho), percepção do clima criativo em sala de aula pelos alunos, motivação para
aprender e desempenho escolar em diversas disciplinas curriculares. Os professores dos alunos do grupo
experimental e os diretores das suas escolas pronunciaram-se sobre a adequação e aplicabilidade do
programa. Os resultados apontam benefícios do programa junto dos alunos do grupo experimental na
passagem do pré-teste para o pós-teste. Estes ganhos não se fizeram sentir na motivação, contudo estão
presentes nos produtos criativos (sobretudo na tarefa de desenho) e no rendimento académico, em
particular nas disciplinas de matemática e de português. Igualmente se observa melhor percepção da
relação professor-alunos em sala de aula por parte do grupo experimental de alunos no pós-teste.
Algumas implicações para a prática educativa são retiradas tendo em vista a promoção da criatividade
dos alunos no ambiente escolar.

¿Y qué opina el alumnado de nuestra Educación? Dialogando y escuchando las diversas
voces. Un estudio exploratorio, desde la voz del alumnado
Margarita N. Rúa Fernández (Universidade de Vigo, Espanha)

Pretendemos en este estudio de investigación, analizar, identificar y comprender las principales barreras
educativas, al aprendizaje y a la participación, y por ende a la inclusión, desde las diversas voces del
alumnado, en nuestro caso colectivos en riesgo de exclusión educativa, por diferentes razones (altas
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capacidades, minorías, deficiencias, discapacidad). Vamos a escuchar desde las propias voces del
alumnado, las experiencias que han tenido que vivir en ese contexto educativo, y analizar con ellos las
barreras que han tenido que sortear, desde una perspectiva insight, las dificultades, obstáculos que han
tenido en sus trayectorias, así como las diferentes ayudas (facilitadores) al aprendizaje y a la participación.
En cuanto a la metodología de este estudio, seleccionada la encuadramos dentro del paradigma
cualitativo, hemos utilizado el método biográfico- narrativo, en concreto, y a través de las entrevistas semiestructuradas, recogeremos las primeras impresiones, de nuestros participantes, que nos van a facilitar el
proceso cíclico de la recogida de datos que hemos tenido con cada uno.

Comunicações Livres 5
Bateria de Provas de Raciocínio (BPR 8/10, 11/12): Novos dados de validação
Argentil O. Amaral & Leandro S. Almeida (Universidade Licungo, Moçambique; & CIEd, Universidade do Minho,
Portugal)

A Bateria de Provas de Raciocínio adaptada e validada para o Ensino Secundário Moçambique surge
correlacionada com o rendimento escolar (BPR 8/10, Amaral, Almeida & Morais, 2014), havendo ainda na
bateria a confirmação de um fator geral de inteligência decorrentes das habilidades cognitivas avaliadas
em cada prova (verbal, numérica, espacial, abstrata e mecânica) requeridas atualmente na aprendizagem
e na realização em contexto escolar e profissional. Nesse quadro, a presente comunicação tem como
objetivo apresentar evidências de validade e precisão da versão BPR 8/10 e 11 /12. A amostra foi
constituída por 180 alunos do 10 e 20 Ciclo do Ensino Secundário Geral, procurando-se assim
complementar estudos realizados meia dúzia de anos atrás tendo em vista a afirmação da bateria e
reforçar a sua utilização na prática e na investigação psicológica em Moçambique.

Detecção e intervenção precoces de Perturbações do Espectro Autista na atenção primária
Aliny Lamoglia (UNIRIO, UNESA, Brasil)

A Perturbação do Espectro Autista consiste em uma “perturbação do desenvolvimento com base biológica
inata” (Tomasello, 2003) caracterizada por 1) Comprometimento qualitativo da interação social e na
comunicação e 2) Comprometimento da imaginação, com a apresentação de padrões restritos e
repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Nesta comunicação apresenta-se uma pesquisa
observacional com intervenção, que inclui o acompanhamento de equipes da Saúde da Família. Estas
equipes são acompanhadas durante a capacitação e a aplicação do Social Attention and Communication
Surveillance (SACS) (Barbaro & Dissanayake, 2012), realizando triagens com os bebês cadastrados aos
12, 18 e 24 meses. O início do seguimento dos bebês é ao completar 12 meses, terminando ao completar
24 meses. A capacitação dos profissionais obedece à bateria de instrumentos elaborados por Lampert e
Bosa (2017) para medidas pré e pós-intervenção: Questionário de avaliação da satisfação quanto ao
programa de capacitação; Questionário de avaliação dos conhecimentos sobre marcos do
desenvolvimento típico; Questionário de avaliação dos conhecimentos sobre sinais de alerta do PEA;
Protocolo de observação de vídeos sobre sinais de alerta do PEA; Protocolo de Observação para Crianças
com Suspeita de Perturbações do Espectro do Autismo – versão verbal e não verbal. Para medidas de
avaliação do processo: Questionário de avaliação da satisfação por aula; Questionários de avaliação de
conhecimentos por aula. Os bebês são acompanhados durante um ano, dos 12 aos 24 meses, para
identificação de sinais precoces do PEA. As famílias dos bebês diagnosticados com PEA beneficiam de
assistência por equipe multidisciplinar.

Psicologia Escolar em uma Escola Militar Brasileira: Relatos de Experiências
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Camila Nascimento Vieira Rabello & Jane Farias Chagas Ferreira (Universidade de Brasília, Brasil)

O dinâmico cenário atual da Psicologia Escolar inquieta a categoria a perceber a necessidade da troca de
um olhar de dificuldades e fracassos para a percepção de potencialidades e possibilidades de práticas
exitosas. No entanto, para que o psicólogo escolar consiga transitar de um lugar de conflitos para êxitos,
ele necessita primeiro passar por uma forte revisão de suas próprias concepções e intenções. É
fundamental que o psicólogo escolar abandone as generalizações e busque alcançar a sua consciência,
e a formação de sua identidade pessoal e social, percebendo o impacto que o seu ser e o seu fazer podem
exercer. Diante das possibilidades e desafios de atuação da psicologia escolar no Brasil, é notório o
crescente empenho de muitos pesquisadores e profissionais em contribuir para os espaços de reflexão a
intervenção. Todavia, ainda há uma emergência em se valorizar o estudo, a pesquisa e a formação
continuada, bem como em se divulgar e contribuir com as práticas exitosas atuantes.

11 de setembro de 2019
Conferência 19
Diferenças de género no desenvolvimento e uso das estratégias de aprendizagem em
estudantes do Ensino Superior
Bendita Donaciano Lopes & Dulce Alfredo Macuácua (Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique)

O presente estudo, feito na pesquisa par aquisição de grau de mestre, visa essencialmente analisar a
correlação existente entre o fator género, desenvolvimento e uso das estratégias de aprendizagem pelos
estudantes do Ensino Superior, procurando ver se o género é ou não um fator significativo na forma e
flexibilidade com a qual os estudantes universitários desenvolvem, selecionam e aplicam as estratégias
que facilitam a aprendizagem. Fornece subsídios, tanto teóricos como práticos, à comunidade académica
em geral e aos estudantes universitários em particular, conscientizando-os da necessidade do uso
eficiente das estratégias de aprendizagem como forma de propiciar predominantemente a sua
aprendizagem significativa. O objetivo da pesquisa é compreender o ajustamento do comportamento
académico dos estudantes universitários através da sua participação ativa na construção da
aprendizagem, com base no uso de estratégias diferenciadas e combinadas como forma de melhorar
robustamente o seu desempenho nas tarefas académicas. O estudo envolveu uma amostra de 163
estudantes de três áreas de diferentes domínios científicos, nomeadamente, os cursos de: Psicologia
(Faculdade de Ciências de Educação e Psicologia - FACEP); Português (Faculdade de Ciências da
Linguagem, Comunicação e Artes - FCLCA); Biologia (Faculdade de Ciências Naturais e Matemática FCNM), distribuídos de forma relativamente equitativa do 1º ao 4º ano de escolaridade. Para a recolha de
dados aplicamos a Ficha dos Dados Pessoais e Académicos (FDPA), apresentada juntamente com o
Inventário de Processos de Autorregulação da Aprendizagem (IPAA). Para análise de dados usou-se o
programa SPSS 20, através do qual chegou-se a conclusão de que existem fatores que influenciam o
comportamento autorregulador da aprendizagem levando a constatar que tanto os rapazes quanto as
meninas não se preocupam quanto ao tempo que será despendido para aprender, não tem clareza sobre
os objetivos que deseja alcançar, enfim, não planificam a sua aprendizagem.

Conferência 20
Aprendizagem do Chinês Língua Estrangeira no Ensino Superior: Confluência de variáveis
Bruna Peixoto, Sun Lam & Leandro S. Almeida (Universidade do Minho)
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A aprendizagem do Chinês Língua Estrangeira (CLE) torna necessário um conjunto de habilidades
cognitivas dos estudantes que podem diferir daquelas que utilizam na aprendizagem de outras línguas A
própria psicologia diversifica hoje o conceito de inteligência assumindo a possibilidade de inteligências
não confinadas ao raciocínio lógico e aos conteúdos verbais e numéricos mais classicamente assumidos.
Na aprendizagem do CLE poderão ganhar particular relevância as habilidades motoras e espaço-visuais
dos estudantes, em linha com a inteligência corporal e espacial propostas por Gardner. Nesta
comunicação apresentam-se os resultados de um estudo junto de uma turma de estudantes de chinês do
1º ano da Universidade do Minho procurando indagar como as suas habilidades cognitivas espaciais e as
competências específicas relacionadas à oralidade e leitura do Chinês aparecem associadas às
classificações dos estudantes no final do 1º semestre. Os resultados permitem dizer que o background
académico do aluno à chegada à Universidade e as suas capacidades de orientação espacial não
parecem interferir nos seus níveis de rendimentos na aprendizagem do CLE no final do 1º semestre, sendo
antes decisivo o trabalho sistemático do estudante na retenção dos elementos específicos em virtude da
notória novidade das situações de aprendizagem.

Conferência 21
Psicologia Positiva: Projeto de Investigação na UBI
Ema Patrícia Oliveira, & Ludovina Almeida Ramos (Universidade da Beira Interior, Portugal)

Conferência 22
O lugar das práticas pedagógicas na Investigação em Educação em Portugal
Diana Soares, Ilídia Cabral & José Matias Alves (Universidade Católica Portuguesa, Portugal)

A relevância das práticas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem é consensual na literatura.
Neste sentido, pretende-se, neste estudo exploratório, analisar de que forma a temática “práticas
pedagógicas” tem sido discutida ao nível da investigação em Portugal, concretamente no âmbito de
dissertações de mestrado e doutoramento já concluídas e em fase de conclusão. Recorrendo à plataforma
RENATES (Registo Nacional de Teses), disponibilizada pela Direção Geral de Ensino Superior, e
recorrendo ao termo de pesquisa “práticas pedagógicas”, construiu-se uma base de dados com os registos
das teses de doutoramento desde 1970 e de mestrado desde 2013, cujo título incluía esse termo. Após
uma análise crítica da totalidade de registos que emergiram da pesquisa (n = 86), procedeu-se à
exploração da informação constante na base de dados final. Esta análise descritiva incidiu sobre as áreas
científicas, o grau, o estado da tese, o setor (público/privado) e o subsistema (universitário e politécnico)
associado a cada registo. Por fim, e recorrendo a uma análise de conteúdo dos títulos das teses,
extraíram-se os principais temas associados ao termo “práticas pedagógicas”, possibilitando uma
compreensão mais abrangente de como a temática “práticas pedagógicas” tem sido analisada e estudada
pela academia portuguesa. Estes dados serão discutidos tendo por base o quadro normativo em que
foram geradas, refletindo-se acerca da evolução da temática ao longo do tempo e das possíveis
implicações que decorrem das alterações da legislação, bem como da forma como estas impactam na
definição dos objetos de estudo na investigação em Educação que se tem produzido em Portugal.

Conferência 23
Adaptação dos estudantes ao Ensino Superior: Da investigação à intervenção. O caso do
programa P. Porto desde o primeiro dia
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Alexandra R. Costa, Mafalda Ferreira, Sónia Nows & José Rodrigues (Instituto Superior de Engenharia do Porto,
Portugal)

Nesta comunicação apresentaremos uma experiência de programa de acolhimento realizada numa
Instituição de Ensino Superior Politécnico do Norte de Portugal. Este programa, realizado no ano de
2018/19 tinha como principais objetivos integrar os(as) novos(as) estudantes criando um sentimento de
pertença à Instituição desde o primeiro contacto e desenvolver competências transversais promotoras do
sucesso académico e profissional, tais como competências de trabalho em equipa, de organização
pessoal e gestão do tempo, criatividade e comunicação em público. Tratou-se de um programa
experimental realizado com alunos que ingressaram pela primeira vez no Ensino Superior. Para este
programa foram escolhidos os alunos de uma das licenciaturas das 9 escolas da Instituição de Ensino
Superior. O programa desenrolou-se durante a primeira semana de ingresso dos estudantes. Durante esta
semana, os estudantes estiveram integralmente dedicados às atividades de integração do programa.
Participaram no total 246 estudantes das 9 escolas da Instituição de Ensino Superior, sendo que todos
ingressaram pela primeira vez no Ensino Superior. Pretende-se nesta comunicação descrever o programa
realizado bem como apresentar os resultados da sua avaliação realizada junto dos estudantes e dos
docentes envolvidos.

Conferência 24
Avaliação do Sucesso no Ensino Superior: Relato da experiência de um Observatório de
Estudantes do 1.º Ano
Alexandra M. Araújo (Universidade Portucalense, Portugal)

Conferência 25
Como trabalhar itens ordinais? Questões antigas, soluções modernas
João Marôco (ISPA Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, Lisboa-Portugal)

A utilização de itens/variáveis ordinais, por exemplo itens de Likert do tipo “discordo completamente” a
“concordo completamente”, é ubíqua em instrumentos de medida psicométrica e educacional. Contudo,
não é consensual entre os metodólogos das diferentes áreas qual o tipo de análise estatística adequada
para estas variáveis que segundo a classificação seminal de Stanley Stevens são ordinais e por isso não
passiveis de ser analisadas com médias, variâncias e correlações de Pearson. Nesta comunicação, será
analisada a validade destas medidas em Análise Fatorial de instrumentos psicométricos e as possíveis
alternativas comparando os resultados observados empiricamente com diferentes propostas
metodológicas.
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