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 Começamos a todo vapor esse ano, em Janeiro, com os preparativos do XII 

Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional & a 37th Annual 

Conference of the International School Psychology Association. ABRAPEE e 

ISPA juntas no Congresso realizado nos dias 24 a 27 de junho, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. O evento contou com mais de 1000 participantes de 26 

estados brasileiros e de 23 países dos cinco continentes. Um grande encontro da 

Psicologia Escolar e Educacional internacional e nacional, com intensa 

Programação Científica e de Integração entre os participantes. Foram apresentados 

971 trabalhos brasileiros e 136 trabalhos estrangeiros, sendo 447 Comunicações 

Científicas, 57 Simpósios, 84 Mesas Redondas, 206 Partilhando Experiências, 171 

Painéis, dois Fóruns de Debates sobre a Atuação do Psicólogo em Políticas 

Educacionais e sobre a Medicalização na Educação. Realizaram Conferências os 

professores norte-americanos Frank Worrell e Carl Ratner e brasileiros Maria 

Regina Maluf e José Carlos Libâneo. Foram realizadas visitas aos projetos 

educacionais Comunidade Monte Azul e Projeto Âncora. Contamos com a 

presença do cineasta Cacau Rodhen no Cine Debate sobre o documentário 

brasileiro Tarja Branca. A História e a Memória tiveram lugar de destaque em 10 

Exposições que nos fizeram caminhar no tempo… Foram lançados 25 livros de 

autores da Psicologia Escolar e Educacional do Brasil e do Exterior. Contamos 

com participantes da comunidade surda e houve interpretação em LIBRAS nas 

principais atividades do Congresso. ISPA e ABRAPEE fizeram suas Assembleias, 

estreitaram laços, visando ações conjuntas. Consideramos que este Evento 

possibilitou um importante salto de qualidade para a Psicologia Escolar e 

Educacional brasileira e internacional; 

 Preparamos uma Carta aberta à Comunidade Educacional para se manifestar 

contra a decisão anunciada em março de 2014 no Fórum Internacional de Políticas 

Públicas “Educar para as Competências do Século 21”, organizado pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 

parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS), Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Ministério da Educação; 

 Participamos da Reunião do Fórum Municipal de Educação da Cidade de São 

Paulo onde fomos representados pela Profa. Dra. Roseli Caldas, primeira 
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secretária da ABRAPEE, em importante evento na Prefeitura de São Paulo no qual 

se discutiu o Plano Nacional de Educação (PNE) e a interface desse com os 

âmbitos municipais e estaduais. Um dos temas importantes foi a discussão sobre o 

conjunto de metas do PNE. Partilhamos que a ABRAPEE está atenta à essas 

questões, participando e fazendo gestões junto aos órgãos públicos para que se 

cumpra o PNE e se garanta uma educação de qualidade para todos; 

  Realizamos a nossa Assembleia Geral Ordinária da ABRAPEE durante o XII 

Conpe e 37 th Ispa Conference; 

 Manifestamo-nos, em Nota de Repúdio, aos atos de violência contra Servidores 

Públicos do Paraná. A ABRAPEE lamentou episódio de extrema violência 

praticado no período de 27 a 29 de abril de 2015 contra os servidores públicos no 

Paraná, entre eles professores, que em defesa de seus direitos, garantidos na 

trajetória histórica, foram agredidos, conforme várias imagens difundidas no 

Estado do Paraná, no Brasil e no mundo; 

 Reunião da ABRAPEE com Representações, Comissões de Educação do 

Sistema de Conselhos de Psicologia e Psicólogos. Ao longo de suas edições, o 

CONPE tem realizado reuniões para discutir questões apresentadas por 

psicóloga(os) que atuam na Educação. Neste ano, ampliamos a discussão com a 

participação das Comissões de Educação do Sistema Conselhos; 

 Estivemos presentes, por representação da Presidente Anterior Dra. Marilda Facci, 

na Câmara dos Deputados em audiência com o Deputado Glauber Braga 

(PSB/RJ), relator do Projeto de Lei (PL) 3688/2000 que prevê a inserção de 

psicólogos e assistentes sociais na rede pública de Educação Básica, junto à 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados. Durante o encontro o Deputado manifestou-se favorável ao PL e 

solicitou que fosse agendada audiência com o presidente da CCJC, deputado Artur 

Lira (PP/AL) para incluir a matéria na pauta de votações daquele colegiado; 

 Tivemos o apoio da ISPA à inserção de serviços de Psicologia e de Assistência 

Social na Educação Básica por meio de carta de apoio à iniciativa da aprovação do 

substitutivo ao PL 3688/2000 junto à Câmara dos Deputados e que dispõe sobre 

serviços de Psicologia e de Assistência Social na Educação Básica; 

 Atuamos na composição da Secretaria Executiva do Fórum de Medicalização da 

Sociedade e da Educação que promoveu o IV Seminário Internacional da 

Educação Medicalizada com o tema “Desver o mundo, perturbar os sentidos”, de 

01 a 04 de setembro, em Salvador, na Bahia. Dando continuidade às discussões do 

Fórum o evento problematizou a questão das práticas dominantes em relação às 

diferenças com intuito de construir alternativas que rompam com a lógica 

medicalizante; 
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 Também estivemos no evento do Fórum de Medicalização “Vamos Brincar e 

Desmedicalizar a Vida!” Com o objetivo de ser a quarta comemoração do dia 11 

de novembro como o Dia Municipal de Luta contra a Medicalização da Educação, 

um evento incluído no calendário municipal em Março de 2012. Foi celebrado os 

5 anos de criação do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. O 

tema da medicalização tem sido alvo de grande preocupação, gerando muitos 

debates, ações frente ao poder público e articulação com os conhecimentos 

acadêmicos; 

 Estivemos Presente no lançamento do Plano Municipal da Cidade de São Paulo. A 

Presidente Eleita da ABRAPEE, Marilene Proença, representou a Associação na 

cerimônia de Sanção do primeiro Plano Municipal de Educação da cidade de São 

Paulo. Este Plano apresenta importantes avanços, dentre eles aumento da verba no 

município para 33% de investimento em Educação, mas também foi palco de 

disputas e tensões referentes às questões de gênero e diversidade. Compuseram a 

Mesa de Abertura o Prefeito Fernando Haddad, o Secretário Municipal de 

Educação, Gabriel Chalita; Nádia Campeão, vice-prefeita de São Paulo; Antonio 

Donato, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Prof. João Gualberto de 

Menezes, Presidente do Conselho Municipal de Educação; Kezia Adriana de 

Araújo Alves, Coordenadora do Fórum Municipal de Educação; Antonio Carlos 

Caruso Ronco, Representante do Fórum Nacional de Educação, Nayara Gabriele 

Santana do Nascimento – EMEF Assad Abdala (DRE Penha), Representando os 

estudantes e João Cardoso Palma Filho, Coordenador do Fórum Estadual de 

Educação; 

 Participamos da Cerimônia de inauguração da Sala das Entidades da Psicologia 

Brasileira, no CFP, representado pela Profa. Dra. Regina Lucia Sucupira Pedroza, 

membro do Conselho Fiscal da ABRAPEE, junto com mais 17 entidades da 

Psicologia brasileira. O evento foi presidido pela presidente do Conselho, Dra 

Mariza Borges, e contou também com a presença dos conselheiros da diretoria do 

CFP; 

 Participamos da 37ª Reunião Nacional da ANPED, de 04 a 08 de novembro, em 

Florianópolis. A ANPED mantém o Grupo de Trabalho GT 20 Psicologia da 

Educação que contou com a presença da presidente anterior da ABRAPEE, Dra. 

Marilda Facci, e da presidente eleita, Dra Marilene Proença, bem como de 

membros da ABRAPEE, Sonia Mari Shima Barroco, Katia Forli Bautheney, Ana 

Karina Amorim Checchia, com apresentação de trabalhos; 

 Discutimos o Plano Nacional de Educação, representado pela segunda secretária, 

Deborah Rosária Barbosa, no dia 19 de setembro, em Belo Horizonte, no 

Seminário “Políticas e Diretrizes Educacionais no Brasil: a atuação do psicólogo 
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escolar e educacional” promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas 

Gerais. Na ocasião, foi apresentado o tema referente à história da Psicologia 

Educacional e Escolar no Brasil e sobre o Plano Nacional de Educação e as metas 

diretamente relacionadas ao trabalho do psicólogo escolar; 

 Aguardamos o agendamento da reunião com o Ministro da Educação para entrega 

do Relatório da pesquisa sobre Violência e Preconceito na Escola, organizada por 

vários pesquisadores, e que também contou com a participação da ABRAPEE; 

 Divulgamos nota contrária à Nomeação para a Coordenação Nacional de Saúde 

Mental, Álcool e outras Drogas, o psiquiatra Valencius Wurch Duarte Filho, 

indicado pelo Ministro da Saúde Marcelo Castro; 

 Contribuímos para a Base Nacional Comum Curricular encaminhando seu 

posicionamento na condição de subsídio para a consulta pública da Base, no 

Brasil, argumentando a favor da inserção da disciplina “Psicologia”, em nível 

Médio, por considerar que seus conteúdos bem como as práticas pedagógicas a ela 

veiculadas são fundamentais para compor o tripé formativo oriundo da área de 

Ciências Humanas e composto pelas disciplinas: Filosofia, Sociologia e 

Psicologia; 

 Apoiamos o Manifesto do FENPB de apoio aos Estudantes contra a Reorganização 

das Escolas Estaduais de São Paulo, em reunião realizada no último dia 03 de 

dezembro. Consideramos que há necessidade do estabelecimento de um diálogo 

entre o Governo Estadual e estudantes, unidades escolares e gestores, de forma 

que mudanças deste porte sejam tomadas com a adesão e o apoio de todos os 

envolvidos, democraticamente; 

 Publicamos os Anais – Livro de Trabalhos Completos e Livro de Resumos – do 

XII Conpe e 37 th Ispa Conference. A temática desta edição, Escolas para todos: 

políticas públicas e práticas dos psicólogos, visa destacar o trabalho que vem 

sendo realizado tanto pela ABRAPEE como pela ISPA na luta pela inserção dos 

psicólogos nas proposições e acompanhamento das Políticas Públicas de Educação 

em uma perspectiva da educação de qualidade para todos e no desenvolvimento 

científico que se faz presente nesta área de conhecimento da Psicologia; 

 As Representações Estaduais de Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Paraná e 

Goiás têm se dedicado à preparação dos eventos regionais que ocorrerão em 2016. 

Até o momento, definido o evento da Representação Paulista da ABRAPEE, que 

ocorrerá na cidade de Santos, com apoio da UNIP, UNISANTOS e UNIFESP. Os 

representantes estaduais também têm realizado ações junto aos psicólogos para 

congregar e aproximá-los  da ABRAPEE e acompanhado as políticas públicas 

estaduais e municipais referentes à Psicologia e Educação; 
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 Voltamos a publicar o ABRAPEE NOTÍCIAS, com o intuito de resumir os 

últimos e mais importantes acontecimentos no âmbito da Psicologia Escolar e 

Educacional e da própria Associação; 

 Publicamos, trimestralmente, a Revista Psicologia Escolar e Educacional, da 

ABRAPEE, que neste ano passou a ser distribuída gratuitamente no formato 

online. Uma boa notícia é que a Revista, foi avaliada como A2 pelos critérios da 

área de Psicologia na CAPES.  

 

 

Bom esse foi o ano da ABRAPEE que pôde ser acompanhado por você Associado por 

meio das divulgações em nosso site e facebook, além de comunicados por email. 

 

Ficamos felizes e honrosos por tê-lo como companheiro na luta pela causa da Psicologia 

Escolar e Educacional. 2016 terá muito mais e por isso continuaremos contando com 

vocês!!! 

 

 

Abraços cordiais, 

 

 

 

 

Diretoria ABRAPEE – Gestão 2014/2016 

 

 


