
 

RELATÓRIO DO PERÍODO DE NOVEMBRO-2007 A SETEMBRO/2008 

 

 

Durante este último ano, o GT de Psicologia de Educação desenvolveu 

atividades expressivas acerca da relação entre Psicologia e Educação, conforme 

veremos a seguir: 

 

 

1) Criação da Home Página 

Uma pagina com informações sobre o GT foi criada neste último ano e 

encontra-se no seguinte endereço: http://www.gtpsicologiadaeducacao.vndv.com/. 

Nessa página os participantes do GT e demais pesquisadores podem ter 

acesso a dados históricos do grupo, assim como aos textos elaborados nos trabalhos 

encomendados, trabalhos apresentados, posters, sessões especiais. A pagina 

disponibiliza, também, informações sobre os grupos de pesquisas, publicações, 

endereços de contatos, entre outros pontos. 

Consideramos que essa página permite o intercâmbio no interior do GT, 

assim como expande o contato com outros participantes da ANPEd e educadores de 

forma geral. 

 

 

2) Contatos estabelecidos com Associações 

Membros do GT tem manifestado grande contribuição na área de Psicologia 

e Educação, como é o caso da Professora Roberta Azzi, membro da Associação 

Brasileira de Ensino de Psicologia-ABEP. Nesse ano foram muitas as discussões em 

torno da volta da disciplina de Psicologia ao Ensino médio. 

Outra discussão iniciada no GT e que será continuada na Sessão Especial é o 

tema da medicalização na Escola. A Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional, cuja presidente anterior é a Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Sousa 

– que é membro do GT de Psicologia da Educação -, tem empreendido ações para 

analisar Projetos de Leis relacionados à intervenção da Psicologia na Escola assim como 

acompanhamento de alunos com distúrbios de aprendizagem, tais como a dislexia, 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH.  

 

 

http://www.gtpsicologiadaeducacao.vndv.com/


 

3) Organização das atividades para o ano de 2008 

A organização da 31
a
. Reunião Anual da ANPEd iniciou já no processo de 

avaliação da reunião do ano passado. A temática do trabalho encomendado e da sessão 

especial foi definida naquela época.  

Na reunião com os coordenadores de GT da ANPEd, realizada em Recife em 

março/2008, foi possível, juntamente com a coordenação do GT de Educação Especial, 

organizar a sessão especial sobre medicalização na escola. A sessão, intitulada “A 

medicalização na educação infantil e no ensino fundamental e as políticas de formação 

docente”, contará com a participação dos professores José Geraldo Silveira Bueno – 

PUC/SP, Marilene Proença Rebello de Sousa – PUC/ABRAPEE e Maria Aparecida 

Moysés – UNICAMP. A sessão será coordenada pela professora Rosalba Maria Garcia, 

do GT de Educação Especial, e conta com o apoio dos GTs 4, 7, 8 e 13. 

Para a definição dos participantes e temática da sessão especial, acerca da 

mediação, assim como a proposta de mini-curso, foi travada, entre os participantes do 

GT, por meio eletrônico, amplo debate. Isso prepara as discussões que ocorrerão na 

reunião do ano de 2009. 

Outro aspecto a ser mencionado, neste ano, foi o trabalho exaustivo do 

comitê científico e dos consultores ad hoc na seleção e análise dos trabalhos e pôsteres 

enviados para o GT.  

Para a reunião de 2008 foram indicados debatedores dos trabalhos, o que, 

com certeza, enriquecerá ainda mais essa atividade científica. A leitura prévia, a 

problematização dos textos, os questionamentos que serão realizados, permitirão uma 

maior exploração das idéias que serão apresentadas. 

 

4) Contribuições para a produção científica na área 

Embora não tenhamos condições de dimensionar o número de produções 

científicas – artigos, capítulos de livros, livros – assim como projetos de pesquisas 

desenvolvidos pelos participantes do GT, podemos inferir que os pesquisadores estão se 

empenhando em difundir os conhecimentos sistematizados nesse ano. Na última 

avaliação do GT foi possível relacionar materiais que foram elaborados pelos 

participantes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


