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• Notas sobre o VI Congresso Nacional de
Psicologia Escolar e Educacional

José Fernando B. Lomônaco1

Cadeira nº 26, "Simões de Paula"
Presidente da ABRAPEE

Após três anos decorridos do último congresso, realizado na cidade de
Itajaí, Santa Catarina, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educaci-
onal (ABRAPEE) realizou seu VI Congresso de Psicologia Escolar e Educacio-
nal, de 11 a 14 de abril p.p., na cidade de Salvador, Bahia, em colaboração com
a Faculdade Ruy Barbosa. Uma avaliação do evento de diferentes critérios e
pontos de vista revela que o referido congresso atingiu o objetivo de congregar
psicólogos e profissionais de áreas afins no sentido de conhecer, discutir e refle-
tir sobre as tendências da Psicologia Escolar e Educacional em nosso meio.
Revela, também, o grande interesse que estas reuniões científicas despertam
em profissionais e alunos interessados na teorização e aplicações da Psicologia
à instituição escolar como um todo. Penso que os números falam por si mesmos
e justificam esta minha apreciação.

Começando pelo número e diversidade de participantes: aproximadamente
900 congressistas vindos de praticamente todos os estados brasileiros, uma
vez que tivemos inscrições de 26 dentre os 27 Estados da Federação, revelan-
do que a ABRAPEE está se tornando cada dia mais conhecida e representativa
no território brasileiro. Outro número relevante diz respeito ao alto nível das
apresentações e a grande variedade de atividades realizadas durante o con-
gresso. Em apenas quatro (4) dias foram realizadas 15 conferências magnas,
apresentadas 150 comunicações orais, exibidos 192 painéis, ministrados 27
minicursos, oferecidas 62 sessões de intercâmbio de experiências, feitos 11
depoimentos e realizados 18 simpósios, 27 mesas redondas e 7 workshops.
Enfim, uma grande diversidade de experiências que atesta a multiplicidade de
interesses e áreas de atuação de nossos psicólogos escolares e educacionais.

Tais resultados nos encorajam a trabalhar ainda mais para a realização
de nosso próximo congresso, a ser realizado na cidade de Curitiba, Paraná,
no mês de abril de 2005. Até lá!

• 111Reunión de Cordenación Regional de Ia BVS e
I Reunión de Grupo de Trabajo - Psicología
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