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40ª Reunião Anual da Anped - "Educação como prática de Liberdade: 
cartas da Amazônia para o mundo!" 

MOÇÃO DE APOIO EM FAVOR DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 
13.935/2019* 

Nós, professores/as pesquisadores/as, reunidos/as virtualmente no dia 20 de 
outubro de 2021, na 40ª Reunião Nacional da ANPEd, manifestamos nosso 
apoio em favor da implementação da Lei 13.935/2019, que “Dispõe sobre a 
prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de 
educação básica”.  

Os esforços para a promulgação desta Lei resultam de vários estudos e 
debates com as associações acadêmicos-científicas, os órgãos de classe e a 
sociedade em geral, por aproximadamente vinte anos. Destaca-se que as 
redes públicas estão sendo ou poderão vir a ser orientadas e apoiadas por 
uma rede de articulação liderada pelos Conselho Federal de Psicologia e 
Conselho Federal de Serviço Social e as diferentes associações a eles 
vinculadas, com materiais orientadores para o trabalho desses profissionais, 
desde a regulamentação de suas atividades até a proposição de concursos 
públicos e a organização das carreiras.  

O apoio à implementação da Lei 13.935/2019 pelas redes públicas de ensino 
visa enfrentar casuísmos político-partidários na contratação desses 
profissionais e seus serviços que promovem a “não ciência” em espaços 
educacionais formais, e se posiciona em defesa da escola pública, gratuita, 
inclusiva, laica, de qualidade para todas as pessoas.  

Essa articulação dos Conselhos tem explicitado, também, a necessidade de 
acompanhamento mais rigoroso na formação desses profissionais pelas 
instituições de ensino superior públicas e privadas. Sob esses argumentos, o 
GT 20 Psicologia da Educação reafirma seu compromisso com a produção 
teórica sobre os fatores implicados no/na ensino, aprendizagem e 
desenvolvimento humano, com a sua aplicabilidade nos espaços formativos 
específicos e com a sua difusão responsável e ética na sociedade. 

Apoiada pelos GTS: GT05 - Estado e Política Educacional, GT07 - Educação de Crianças 
de 0 a 6 anos, GT08 - Formação de Professores, GT09 - Trabalho e Educação, GT12 - 
Currículo, ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 
Educação. 

*Moção aprovada em 21 de outubro de 2021, na Assembleia Geral da Anped na 40ª RN. 
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