GT 20 – PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO – REUNIÃO ANUAL

1 – IDENTIFICAÇÃO

Coordenadora: Marilda Gonçalves Dias Facci (UEM)
Vice-Coordenadora: Maria Isabel Antunes Rocha (UFMG)

2. CARACTERIZAÇAO
a) Assinaram a lista de presença 130 participantes, no entanto os seguintes
pesquisadores estavam presentes da reunião de avaliação:
- Ana Luiza B. Smolka
- Anita Cristina Arruda Resende - UFG
- Ariane Franco Lopes da Silva – FCC
- Diana Carvalho de Carvalho – UFSC
- Edna Mendonça Oliveira de Queiroz – UFG
- Gina Glaydes Guimarães de Faria - UFG
- Junara Cristina Barboza Tortilla – PUC-Campinas
- Luciane Maria Schlindweir - UFSC
- Maria de Fátima Cardoso Gomes – FaE-UFMG
- Maria Elisa Matosinho Bernardes - USP
- Maria Lidia Sica Szypmanski – UNIOESTE
- Maria Tereza Assumpção de Freitas – UFJF - UFSJ
- Marilia Gouveia de Miranda - UFG
- Mona Bittar – UFG
- Sonia Mari Shima Barroco - UEM
- Virginia Aceles Gebain - UFG
b) Instituições representadas
UNB, PUC-GO, UNISANTOS, IFES, UFSJ, UFSC, UNESP-Bauru, UFG, UNABEU,
UFRJ, UFPE, PUC-Campinas, UFJF, UFSJ, UNICAMP, UNIT-SE, UNESP, USP,

UNINOVE, UFMG, UNIAS, IFF, SIME-RJ, UFS, UCA-ES, UNEB, UNIVILLE, PUCRJ, SEDO, PMI, FUNAI, FCC, PUC, SINTEPE, UNISANTOS, UFOP, UFFS, UEM,
UFES, UFMA, SME-RJ, SINT-PE, UNIOESTE, UNIMEP, UNIVA, UFES, CUML,
UFMS, UFPA,, UNISP, UFES, UFRR, UFSCAR.

3 – RELAÇÃO ENTRE O PROGRAMADO E O REALIZADO.
a) Sessões Especiais – dia 24 de outubro
O uso dos letramentos pelas classes trabalhadoras
Marta Ofélia Shuare (Universidade Lomonósof de Moscou, Russia)
Ligia Regina Klein (UFPR)
Ana Luiza Bustamante Smolka (UNICAMP)
Coordenação: Diana Carvalho de Carvalho
Nesta sessão a coordenadora da sessão Maria Isabel Antunes Rocha não estava
presente, por motivos de doença na família e foi substituída pela professora Diana.

b) Trabalho Encomendado
O trabalho apresentado pela Profa. Marta Ofélia Shuare (Universidade Lomonósof
de Moscou, Rússia), discutiu sobre questões metodológicas na Psicologia e
Educação.
Essa sessão teria a participação da Professora Ruth Mercado Maldonado - Instituto
Politécnico Nacional do México, mas esta não pode comparecer à reunião da
ANPEd.
c) Comunicações Orais
A reunião seguiu a programação, exceto no último dia que não foi apresentado o
trabalho “A formação continuada nas representações sociais de seus formadores”,
de Renata da Costa Lima (UFPE), porque esta adoeceu.
Houve também uma substituição da coordenadora do trabalho – Profa. Laeda
Bezerra Machado – pela Profa. Sonia Mari Shima Barroco.
d) Minicurso
Psicanálise, Psicologia e Educação: qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio?
Anita Cristina Azevedo Resende (UFG)

4 – COMPOSIÇÃO DO GT PARA 2013

Neste reunião foi acordado que a composição do Gt segue a mesma forma do ano de
2012. A eleição no GT ocorreu em 2011.
Coordenadora: Marilda Gonçalves Dias Facci (UEM)
Vice-Coordenadora: Maria Isabel Antunes Rocha (UFMG)
Comitê Científico:
Diana Carvalho de Carvalho (efetiva)
Anita Resende (1ª. suplente)
Vera Placco (2ª. suplente)
Consultores Ad hocs:
Ana Luiza Smolka
Laurinda Ramalho
Laêda Bazerra Machado
Luciane Maria Schlindwein
Maria Eliza Mattosinho Bernardes
Maria Tereza Assunção de Freitas
Marília Gouveia de Miranda
Mona Bittar
Roberta Azzi
Sonia Mari Shima Barroco.
5 – AVALIAÇÃO DA REUNIÃO
5.1 Avaliação da 35ª RA
Uma discussão que ocupou grande parte da avaliação da reunião no GT 20 referiu-se ao
local no qual esta ocorreu. Algumas pessoas questionaram a adequação do lugar: o fato
de ser um lugar de turismo pode ter comprometido, em algumas situações, a
participação dos associados. Aliado a isso, o grupo comentou que neste ano a
participação no evento demandou o dispêndio de um recurso financeiro muito alto. O
evento ficou muito caro para os associados. Além disso, a localização das várias
atividades dos GTs não facilitou, de forma geral, o encontro entre os pesquisadores.
O aspecto positivo de ser em Porto de Galinhas foi possibilitar a participação de mais
estudiosos na região Norte e Nordeste.

5.2 Avaliação do GT
A reunião de avaliação do GT aconteceu no dia 24 de outubro de 2012, às 16h30min.
Um aspecto discutido foi o número de trabalho recebidos no GT. O grupo considerou
que é necessário um maior investimento na divulgação do GT para que mais
pesquisadores enviem trabalhos. Neste ano foram aprovados 10 trabalhos e poderiam
ser apresentados até 15. Segundo os membros do Comitê Científico e consultores ad
hoc, alguns trabalhos não estavam fundamentados e organizados de forma adequada

para serem aprovados e discutidos. No entanto, o fato de serem apresentados menos
trabalhos colaborou para que houvesse uma maior discussão sobre as temáticas
expostas. Tem-se observado que no decorrer dos anos os trabalhos tem buscado trazer
fundamentos teóricos cada vez mais claros, consistentes.
Quanto a sessão de pôsteres, o grupo considera que é necessário uma maior valorização
desse trabalho pelos participantes da ANPEd. Poucas pessoas se interessam pelas
pesquisas apresentadas. Neste ano foi aberto pela organização da Reunião Anual um
espaço para a discussão dos pôsteres, mas o horário, no último dia da reunião, de acordo
com o grupo, não proporcionou condições para a apresentação. Mais uma vez os
participantes consideram necessário estimular pesquisadores a inscreverem trabalhos
nessa modalidade de apresentação.
O minicurso foi considerado importante para pensar questões do GT, constituindo um
lugar no qual é possível estabelecer discussões entre os demais grupos, principalmente
àqueles da subárea. Neste ano foi possível constatar a presença de pesquisadores de
outros GTs preocupados com a relação entre psicanálise e educação.
Em relação ao trabalho encomendado alguns membros do GT 20, na avaliação das
atividades, questionaram algumas posições teóricas expostas pela professora, no
entanto, outros consideraram o trabalho de grande relevância.
A sessão contou com membros de vários GTs e teve grande participação dos
pesquisadores presentes durante o debate. Foi avaliada como positiva pelos
participantes do GT 20, com expositores que conduziram a discussão sobre o letramento
e educação com muita competência. A temática exposta foi considerada muito relevante
na intersecção entre Psicologia e Educação.
Alguns membros do grupo relataram, ainda, que se sentiram acolhidos no GT e que
percebem este como um espaço democrático para a divulgação de pesquisas. O que se
constata, a cada ano, é que o grupo vai agregando novos participantes que acabam
mantendo uma freqüência contínua nas atividades desenvolvidas na ANPEd.

6 – ENCAMINHAMENTOS E SUGESTÕES PARA A 36ª RA
Na reunião de avaliação também foram feitas algumas propostas de temáticas para a
próxima reunião. No trabalho encomendado e sessão especial poderiam ser continuadas
as discussões sobre a constituição do sujeito, questões metodológicas e o processo
educativo. Alguns nomes sugeridos para o trabalho encomendado foram: Mauro Iasi,
José Paulo Neto, Maria Rita Khel. O minicurso, conforme já sugerido no ano de 2011,
poderia tratar sobre a teoria das Representações Sociais, que é uma teoria
frequentemente presente na fundamentação teórica de alguns trabalhos apresentados no
GT. A proposta para a Sessão Especial é discutir sobre as “concepções do sujeito nos
processos educativos”, trazendo pesquisadores da área de história, filosofia, sociologia e
psicologia para abordar esta temática.
Quanto ao local da realização da próxima Reunião o grupo sugere algum lugar que
tenha uma característica mais acadêmica, para que haja uma maior concentração dos

participantes nas finalidades do evento, ou seja, fomentar a discussão e análise das
problemáticas vivenciadas na educação.
7 – INFORMES
Nada a constar.

Maringá, 12 de Dezembro de 2012.

Marilda Gonçalves Dias Facci
Coordenadora do GT 20

