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APRESENTAÇÃO 

 
Temos muita satisfação em anunciar a realização do XXXIX Encontro Anual Helena Antipoff, 

entre os días 19 e 21 de setembro de 2022, em formato semi-presencial, com atividades presenciais na 

Fundação Helena Antipoff/Universidade do Estado de Minas Gerais – Ibirité, e atividades online 

síncronas e assíncronas.   

Com o tema “Helena Antipoff – conexões e redes em psicologia e ciências da educação”, 

neste ano o evento integra as atividades organizadas pelo Museu Helena Antipoff, localizado na 

Fundação Helena Antipoff, em Ibirité, MG, associadas à Primavera dos Museus promovida pelo IBRAM 

(Instituto Brasileiro de Museus), a cuja rede pertence o Museu Antipoff.  

O XXXIX Encontro Anual Helena Antipoff   tem por objetivo dar continuidade às atividades 

realizadas desde 1980 pelo Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, instituição de 

pesquisa dedicada à preservação da memória e divulgação do pensamento e da obra da psicóloga e 

educadora Helena Antipoff (1892-1974), personagem de grande relevância na história da educação 

brasileira. Neste ano de 2022, comemoram-se os 130 anos de nascimento da educadora. Por esse 

motivo, o evento focalizará especialmente sua obra como psicóloga e educadora, e as conexões e redes 

de estudiosos, pesquisadores e educadores que se inspiram em seus ensinamentos.  

O evento é organizado pelo Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, em parceria 

com a Fundação Helena Antipoff, as Unidades Ibirité, Escola Guignard e Faculdade de Educação da 

Universidade do Estado de Minas Gerais e a Faculdade de Educação da UFMG, instituições que 

mantêm acordo de cooperação acadêmica e científica desde 1999 para realização de ações de 

preservação e divulgação do legado científico e educacional de Helena Antipoff.  

Na UFMG, o evento conta com a colaboração essencial do Programa de Pós-graduação em 

Educação – Conhecimento e Inclusão Social e do LAPPEEI – Laboratório de Políticas e Práticas em 

Educação Especial e Inclusiva, coordenado pela Profa. Adriana Borges, e que promoverá o lançamento 

do Portal Pioneiros da Educação Especial e Inclusiva no Brasil, que retrata as contribuições de 

educadores que se dedicaram ao ensino, pesquisa e estabelecimento de instituições de ensino especial 

e educação inclusiva no Brasil, muitos deles inspirados na obra antipoffiana. 

 

 

Belo Horizonte e Ibirité, setembro de 2022. 

 

Diretoria do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff 
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PROGRAMAÇÃO 

 

 

DIA: 19.09.2022 

	

HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

9h–10h Presencial (FHA) 
 

 
Mesa de Abertura 

 
Regina Helena de Freitas Campos (Presidente da Comissão 

Organizadora e do CDPHA) 
Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas (Secretário de Estado da 

Educação MG) 
Vicente Tarley Ferreira Alves (Presidente da Fund. Helena 

Antipoff, Vice-presidente do CDPHA)) 
Andrea Moreno (Diretora da Faculdade de Educação, UFMG) 

Miriam de Brito Nonato (Coord. Museu Helena Antipoff) 
Marilene Oliveira Almeida (Coord. Seção Museu Helena Antipoff, 

CDPHA) 
Érika Lourenço (Coord. Seção UFMG/CDPHA) 

Camila Jardim de Meira (Diretora da UEMG/Ibirité) 
Maria do Carmo Coutinho de Moraes (Soc. Pestalozzi) 

Filomena de Fátima da Silva (ADAV) 
Sílvia Maria Medeiros Magalhães (ACORDA) 

 

10h-12h 
Presencial (FHA) 

 
 

 
Mesa Redonda 

 
Inspirações em pedagogia - a Fazenda do Rosário e a Escola 

da Ponte 
 

José Pacheco (Escola da Ponte, Portugal) 
Marilene Oliveira Almeida (Museu Helena Antipoff/CDPHA/UEMG) 

Coordenação: Regina Helena de Freitas Campos (UFMG, 
CDPHA) 

 

12h-14h Presencial (FHA) Intervalo 
Almoço 

14h-17h 
Presencial (FHA) 

Sala 51 
 

 
Apresentação do Museu Helena Antipoff 

 
seguida de 

 
Inauguração da Exposição 

Retomada do Projeto Museu da Criança – os estudos sobre a 
infância e a educação na história e na contemporaneidade 
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Curadores 
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Silvia Parrat-Dayan (Universidade de Genebra, Archives Jean 

Piaget) 
 

17h-18h Presencial (FHA) Intervalo 
Lanche 

19h–21h Presencial (FHA) 
 

 
Mesa Redonda 

 
A Pedagogia Antipoffiana e as possibilidades de sua inserção 

no currículo da Educação Básica 
 

Camila Jardim de Meira (UEMG) 
Wanderson de Sousa Cleres (FHA/CDPHA) 

Coordenação: Carolina Lobo Silva 
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DIA 20.09.2022 
 
 

HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

9h-10h30 Transmissão 
online (webinar) 

 
Conferência 

 
A obra antipoffiana e a história da psicologia no Brasil 

Mitsuko Antunes (PUC-SP) 
 

Coordenação: Raquel Martins de Assis (UFMG) 
Debatedor: Sérgio Domingues (UniViçosa) 

 
10h30–11h  Intervalo 

11h–13h 
Transmissão 

online (webinar) 
 

 
Mesa Redonda 

 
Formação da Psicologia no Brasil – redes e conexões 

 
História do conhecimento psicológico na cultura brasileira - 

uma trajetória 
Marina Massimi (USP) 

 
Intercâmbio entre educadores brasileiros e psicólogos norte-
americanos: o estabelecimento da psicologia como ciência 

no Brasil na primeira metade do século 20 
William Barbosa Gomes (UFRGS) 

 
A Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP) e seu papel 

na promoção de redes de cooperação em psicologia na 
América Latina 

Ana Maria Jacó-Vilela (UERJ) 
 

A recepção da psicologia histórico-cultural soviética n Brasil 
durante os séculos 20 e 21 e seu impacto nas ciências da 

educação 
Regina Helena de Freitas Campos (UFMG) 

 
Coordenação: Rodolfo Luís Leite Batista (UFJF) 

 
13h–14h  Intervalo 

14h–16h 
Transmissão 

online (webinar) 
 

 
Conferência 

 
 

Helena Antipoff e a educação especial e inclusiva no Brasil 
 

Adriana Borges (UFMG) 
Coordenação: Márcia Pletsch (UFFRJ) 

Debatedor: Mônica Kassar (UFMS) 
 

16h-17h Transmissão 
online (webinar) 

 
Lançamento  

 
Portal Pioneiros da educação especial no Brasil – 

personagens, instituições e práticas 
 

Equipe responsável 
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Adriana A.P. Borges (UFMG) – Coord. 
Regina Helena de Freitas Campos (UFMG) 

Márcia Denise Pletsch (UFRRJ) 
Mônica de Carvalho M. Kassar (UFMS) 

Fernando Gouvea (UFRRJ) 
Silvia Alicia Martinez (UENF) 

Celi C. Neres (UEMS) 
Nesdete M. Corrêa (UEMS) 

Maria Edith R. Siems (UFRR) 
Maria de Fátima Pio Cassemiro (UFMG) 

 

16h30-18h30 
Assíncronas, 

disponíveis no site 
do evento 

 
Sessões Coordenadas Simultâneas 

 
(organizadas a partir dos trabalhos inscritos e aprovados pela 

Comissão Científica) 
 

17h-18h30 Transmissão 
online (webinar) 

 
Mesa Redonda 

 
Helena Antipoff e a pesquisa sobre a criança 

 
Lilian Cañete (UEMG-Ibirité) 

Érika Lourenço (UFMG) 
Coordenação: Deolinda Armani Turci (UEMG, CDPHA) 

 

19h–22h  Transmissão 
online (webinar) 

 
Mesa Redonda 

 
Helena Antipoff, a Escola Nova e as Ciências da Educação 

 
Pedro Henrique Oliveira Guimarães (SEEMG) 

Maria de Fátima Pio Cassemiro (UFMG, CDPHA) 
Carlos Monarcha (UNESP) 

Coordenação: Christiane Campos de Araújo (UEMG) 
 

	
	
  



Boletim do CDPHA, Belo Horizonte, n. 31, 2022. 
 
 

10 

 
DIA 21.09.2022 

 
 

HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

9h–10h30 Transmissão 
online (webinar) 

 
Mesa Redonda 

 
O Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento 

de Belo Horizonte e a história da psicologia no Brasil 
 

Rodrigo Miranda (Univ. Dom Bosco, MS) 
César Rota Jr (Unimontes) 

Deolinda Armani Turci (UEMG, CDPHA) 
Coordenação: Sérgio Cirino (UFMG, CDPHA) 

 

11h-12h30 Transmissão 
online (webinar) 

 
Mesa Redonda 

 
Adolescentes no Brasil – como cuidar? 

 
Adolescentes e projetos de vida: oficinas psicopedagógicas 

Lilian Perdigão Caixeta Reis (UFV) 
 

Atendimento psicológico sobre a ansiedade em adolescentes 
e jovens adultos em tempos da pandemia COVID-19: 
reflexões fenomenológicas e existenciais Joelma Ana 

Gutierrez Espíndola (UFRR) 
 

Formação de adolescentes e jovens para acervos 
comunitários: desafios e inclusão em novas práticas laborais 

e de pertencimento 
José Eduardo Ferreira Santos (UCSAL) 

 
Coordenação: Raquel Martins de Assis (UFMG, CDPHA) 

 
12h30– 14h  Intervalo 

14h–16h Transmissão 
online (webinar) 

 
Conferência 

 
O que é educação integral? Reflexões contemporâneas e 

conexões com o pensamento antipoffiano 
 

Juliane Correa (UFMG) 
Coord.: Regina Helena F. Campos 
Debatedora: Tatiana Vasconcelos 

 
16h-16h30  Intervalo 

16h30-17h30 
Assíncronas, 

disponíveis no site 
do evento 

 
Sessões coordenadas simultâneas 

 
(organizadas a partir dos trabalhos inscritos e aprovados pela 

Comissão Científica) 
 

17h30-19h Transmissão 
online (webinar) 

 
Mesa Redonda 

 
Helena Antipoff e os saberes da arte na educação 
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Helena Antipoff, Seonaid Robertson, Artus-Perrelet: 

educação estética e formação de professores 
Marilene Almeida (Escola Guignard-UEMG, FHA/CDPHA) 

 
"As artes e a criação da mente”: a visão de Elliot Eisner 

sobre o currículo e o ensino de artes 
Rachel de Sousa Vianna (Escola Guignard-UEMG, CDPHA) 

 
Coordenação: Maria do Carmo Veneroso (Esc. Belas Artes, 

UFMG) 
 

19h-19h30  Intervalo 

19h30-21h Transmissão 
online (webinar) 

 
Encerramento do Encontro 

 
Planejamento de ações de intercâmbio e cooperação, 

publicações etc. 
 

  
 

Assíncronas, 
disponíveis no site 

do evento 

 
Entrevista com Martine Ruchat (Univ. Genebra) - Helena 

Antipoff, Édouard Claparède – legados e perspectivas em 
psicologia e educação 

 
Regina Helena Campos (CDPHA, UFMG) 

Carolina Melo (CDPHA, Univ. Viçosa) 
Marilene Almeida (CDPHA, Museu Helena Antipoff, UEMG) 

 

  
 

Assíncronas, 
disponíveis no site 

do evento 

 
Mesa Redonda 

 
Helena Antipoff e a psicologia russo-soviética 

A experimentação natural de Lazurski - Riviane Bravo (Centro 
Univ. Newton Paiva, BH) 

 
Helena Antipoff e a Escola de Psicologia de São Petersburgo  

Marina Sorokina e Natasha Masolikova (Solzenitcyn Centre 
Russia Abroad, Moscou, Rússia) 

 
Coordenação: Regina Helena Campos (CDPHA/UFMG) 
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SESSÕES COORDENADAS 
 
 
 
 

SESSÃO COORDENADA 1 - Educação especial e inclusiva – políticas e práticas 
COORDENADOR(A): Lia Constantino Criscoullo 

 
AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE 
BELO HORIZONTE 

Lia Constantino Criscoullo 
Adriana Araújo Pereira Borges 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ARGENTINA: ENTRE OS 
PARADIGMAS DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO 

Alice Rabelo Vaz Madureira  
Adriana Araújo Pereira Borges 

FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 
INCLUSIVA:O QUE NOS ENSINA HELENA ANTIPOFF? 

Carla Salomé Margarida de Souza  
 

 O SABER DO DOCENTE NO PROCESSO DE INCLUSÃO 
ESCOLAR: O QUE DIZEM OS PROFESSORES? 

 Hermínia Maria Martins Lima 
Silveira 

 
 

 
SESSÃO COORDENADA 2 - Educação especial e inclusiva – a atualidade de práticas 

COORDENADOR(A): Luciane de Cassia Santos Lopes 
 

BILINGUISMO AUTISTA BRASILEIRO UMA REVISÃO TEÓRICA E 
NETNOGRÁFICA  

Yara Helena Rocha Queiroz 
Adriana Araújo Pereira Borges 

DESENVOLVIMENTO ATÍPICO E BILINGUISMO: UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE AS INTERAÇÕES ENTRE O ESPECTRO AUTISTA E 
A LINGUAGEM 

Karina Arroyo Cruz Gomes de 
Meneses 

PROCESSOS DE INCLUSÃO E SUA EFETIVIDADE PARA A 
CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM: UMA PROPOSTA DE 
ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA FAMÍLIA 

Luciane de Cassia Santos Lopes 
Deolinda Armani Turci 
 

A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA A 
EFETIVAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO 

 Sueli Gomes da Costa 

ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 
DE BELO HORIZONTE 
 
 

 Izabela Soares 
Stephano Evaristo Cezar 
Aline Sthefanie Silva 
Gustavo de Oliveira Fonseca 
Gabriela Luciana Lima Inácio 
Tânia Regina Lopes Vaz de Melo 
Mônica Rahme  

 
 
 

SESSÃO COORDENADA 3 - Educação especial e inclusiva – a história de políticas e práticas 
COORDENADOR(A): Cristina Rodrigues de Oliveira Lima 

 
A EDUCAÇÃO DE AUTISTAS NAS PÁGINAS DOS JORNAIS 
BRASILEIROS DOS ANOS 1980 

Bruna Alves Lopes 
 

AS ESCOLAS ESPECIAIS EM PESQUISAS ACADÊMICAS    Gabriella Agnes Silva 
Deolinda Armani Turci 

DESUSO DO CONCEITO DE CRIANÇA ANORMAL NO BRASIL E A 
PROPOSIÇÃO DO CONCEITO DE CRIANÇA EXCEPCIONAL 

Cristina Rodrigues de Oliveira Lima 
Raquel Martins de Assis 
Adriana Araújo Pereira Borges 

 DIFERENTES TERMINOLOGIAS DE ACESSIBILIDADE 
CURRICULAR PARA A INCLUSÃO DO ESTUDANTE COM 
DEFICIÊNCIA: APONTAMENTOS E REFLEXÕES COM BASE EM 
PESQUISAS DO CAMPO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Márcia Marília Teixeira Alves de 
Souza Duarte 
Adriana Araújo Pereira Borges 
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CONTRIBUIÇÕES DE HELENA ANTIPOFF PARA A CRIAÇÃO DO 
CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (CENESP) 

Getsemane de Freitas Batista 
Fernanda Luísa de Miranda 
Cardoso 

HELENA ANTIPOFF E O MODELO BIOPSICOSSOCIAL, UMA 
REFLEXÃO SOBRE A MULHER À FRENTE DO TEMPO  

Emanuely Santos Javarrotti  
Adriana Maria Novais Valladão Van 
Petten 
Anna Alessandra Mattos de Meira 

 
 
 

SESSÃO COORDENADA 4 – História da psicologia 
COORDENADOR(A): Carolina Silva Bandeira de Melo 

 
A EUROPA NA FESTA DO CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL - VISITANDO OS ARQUIVOS FRANCESES 

Carolina Silva Bandeira de Melo 
 

HENRI WALLON EM VIAGEM AO BRASIL (1935): ALGUNS 
ENCONTROS DE UM PSICÓLOGO EUROPEU NA AMÉRICA DO 
SUL 

Carolina Silva Bandeira de Melo  
Dener Luiz da Silva  
 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA DA FACULDADE DOM BOSCO: 
ORIENTAÇÃO VITAL – UM SERVIÇO PRESTADO DE 1959 A 1971 

Julia Fiuza Franco Monteiro Prado 
Dener Luiz da Silva 

 HELENA ANTIPOFF (1892-1974) E O TRABALHO CIENTÍFICO: 
APLICAÇÕES DOS MÉTODOS EXPERIMENTAIS NA FAZENDA DO 
ROSÁRIO EM IBIRITÉ-MG 

  
Camila Borges da Costa 
Camila Jardim de Meira 

DELINEANDO INTERFACES ENTRE OS SABERES PSI E A 
“MODERNA” ENFERMAGEM BRASILEIRA - 1932-1988 

 Kely Cristina Garcia Vilena 
Rodrigo Lopes Miranda 

 
 

 
SESSÃO COORDENADA 5 - O papel educativo dos museus e o ensino de arte 

COORDENADOR(A): Lilian Sipoli Carneiro Canete 
 
MUSEU DAS CRIANÇAS PELO MUNDO 
 

Marilene Oliveira Almeida 
Claudio Salvio Bargas 
Lourdes Isabel Miranda 

PLANIFICAÇÃO DA LUDICIDADE NO PROGRAMA EDUCATIVO DO 
MUSEU DA CRIANÇA 

Silvania Sousa do Nascimento 
 

A PRESENÇA DE BEBÊS EM MUSEUS E A FRUIÇÃO ESTÉTICA: 
APONTAMENTOS INICIAIS A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS 
EDUCATIVAS 

Danilo Filho  
Julia Costa 
Luiz Silva 

 HELENA ANTIPOFF E O MUSEU DA CRIANÇA  Lílian Sipoli Carneiro Cañete 
 UM RECORTE DA APROPRIAÇÃO DO CONCEITO DE EDUCAÇÃO 
ESTÉTICA DE VIGOTSKI NO ENSINO DE ARTE BRASILEIRO 

 Marilene Oliveira Almeida 
Gelka Arruda de Barros 
Regina Helena de Freitas Campos 
Christiane Campos de Araújo 
Lílian Sipoli Carneiro Cañete 

O ENSINO DE ARTE E OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO CÊNICA: 
UM MODO DE ESTRUTURAÇÃO DO DESFILE DE REI E RAINHA 
DO MILHO 

Jéssica de Sousa Moreira 
 
 

 
 

SESSÃO COORDENADA 6 – A pedagogia e a psicologia antipoffianas 
COORDENADOR(A): Renata Cruz 

 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E A INTERLOCUÇÃO COM 
A PSICOLOGIA ESCOLAR E INCLUSIVA: REVISÃO DE ESTUDOS 
DO PORTAL DA CAPES 

Ana Paula Silva Cantarelli Branco 
Arêtta Caroline Nunes de Barros 
Ana Carolina Lopes Pereira 

ESCOLOLOGIA: UMA PERSPECTIVA INOVADORA PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM MINAS GERAIS NA DÉCADA 
DE 1930 

Renata Silva Cruz  
Regina Helena de Freitas Campos 
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UMA ESCOLA SENSORIAL CHAMADA MARIA BLANDINA Pedro Rena Todeschi 
 UM DIÁLOGO ENTRE A PSICOLOGIA E A PEDAGOGIA: 
EXPERIÊNCIA COM QUESTIONÁRIO ANTIPOFFIANO SOBRE O 
QUE DIZEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACERCA DE SEUS 
IDEAIS E INTERESSES 

Samira Maria Araújo 
Drielli Santos Barbosa  
Tiago Colombini Martins dos Santos 
 

CONTRIBUIÇÕES DE HELENA ANTIPOFF PARA A AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA NO BRASIL: UMA ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA 
DAS PESQUISAS SOBRE O TESTE “MINHAS MÃOS”  

 Sérgio Domingues 
João Pedro Pereira Neves 
 

A ESCOLARIZAÇÃO DAS CRIANÇAS SURDOCEGAS OU COM 
SURDOCEGUEIRA NO ESTADO DE MINAS GERAIS: UM 
ENFOQUE NA ABORDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO 

Lara Gontijo de Castro Souza 
Monica Maria Farid Rahme 
Ana Carolina Machado Ferrari 
 

A PERSPECTIVA CIENTÍFICA DE HELENA ANTIPOFF EM SUA 
CONCEPÇÃO DE LABORATÓRIO: RELAÇÕES ENTRE ATITUDES 
OBJETIVAS E EXPERIÊNCIAS LABORATORIAIS DE FORMAÇÃO 
HUMANA 

Paula Dantas de Oliveira Pelizer 
Raquel Martins de Assis 
 

 
 

 
SESSÃO COORDENADA 7 – Conexões entre psicologia e educação 

COORDENADOR(A): Glauce Laino Rotondo 
 

UM CONVITE À INSCRIÇÃO DAS SINGULARIDADES 
ADOLESCENTES NAS PRÁTICAS DA ESCRITA 

Maria Raquel Dias Sales Ferreira  
Raquel Martins Assis 

A EVASÃO COM RETORNO NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
SEMILIBERDADE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE E 
EDUCAÇÃO 

Glauce Laino Rotondo 
Raquel Martins de Assis 

CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO E APROPRIAÇÃO DA TEORIA 
HISTÓRICO-CULTURAL NO CONTEXTO DA PSICOLOGIA 
ESCOLAR E EDUCACIONAL NO BRASIL (2000-2021) 

Larine Avelino da Silva  
Regina Helena de Freitas Campos 
 

 OS GRUPOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MENTAL COMO 
RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE DESAFIOS VIVENCIADOS 
PELOS JOVENS CONTEMPORÂNEOS: UMA PROPOSTA 
EDUCATIVA EM CAMINHO 

Giovanna Pereira Ottoni 
Raquel Martins de Assis 
 

 A COMPLEXIDADE DA APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO INOVADORA  

Josana Costa Ferreira Lopes 
 

EDUCAÇÃO INTEGRAL - CONEXÕES E DESDOBRAMENTOS 
POSSÍVEIS 

Juliane Corrêa 
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CONFERÊNCIA: O QUE É A EDUCAÇÃO INTEGRAL? REFLEXÕES SONTEMPORÂNEAS E CONEXÕES 
COM O PENSAMENTO ANTIPOFFIANO 

 
Juliane Corrêa (UFMG) 

 
Nesta exposição, inicialmente, recupero elementos conceituais que mapeiam uma maneira específica de abordar 
o fenômeno educativo, tendo como desafio apresentar aproximações existentes entre a perspectiva integrativa da 
Pedagogia Antipoffiana e da Educação Integral vislumbrada a partir dos referenciais de Sri Aurobindo e Mirra 
Alfassa. Para isso, apresento alguns elementos da Educação Integral, destacando a não separação entre corpo, 
emoção e mente na composição do fenômeno educativo e invocando uma outra perspectiva onto-epistemológica. 
Em decorrência desses estudos, exploro conhecimentos, no contexto contemporâneo e no campo da 
neurociências, quanto aos mecanismos neurofisiológicos que regulam a conduta e a comunicação apresentados 
pela Teoria Polivagal de Stephen Porges e quanto à estimulação neurossensorial auditiva proposta pela pedagogia 
da Escuta de Alfred Tomatis, enquanto desdobramentos possíveis e necessários à prática educativa. E, por fim, 
enfatizo a necessidade de ampliarmos nossa percepção e compreensão de dimensões e associações que ocorrem 
na prática educativa considerando essa abordagem integrada de corpo, emoção e mente, desdobrando algumas 
associações possíveis e integrando áreas do conhecimento que nos permitam ampliar a compreensão e a 
visualização de alguns deslocamentos possíveis. 
 
Palavras chave: Educação integral, Helena Antipoff, Sri Aurobindo, Mirra Alfassa, formação humana, práticas 
educativas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Boletim do CDPHA, Belo Horizonte, n. 31, 2022. 
 
 

17 

MESA REDONDA: INSPIRAÇÕES EM PEDAGOGIA - A FAZENDA DO ROSÁRIO E A ESCOLA DA PONTE 
 

José Pacheco (Escola da Ponte, Portugal) 
Marilene Oliveira Almeida (Museu Helena Antipoff/CDPHA/UEMG) 

Coordenação: Regina Helena de Freitas Campos (UFMG, CDPHA) 

 

 
 

INSPIRAÇÕES EM PEDAGOGIA: A FAZENDA DO ROSÁRIO 
 
 

Marilene Oliveira Almeida 
Escola Guignard - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Fundação Helena Antipoff (FHA) 

 
A origem da Fazenda do Rosário remonta à Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, fundada em 1932, em Belo 
Horizonte, pela psicóloga e educadora russo-brasileira Helena Antipoff (1892-1974), um grupo de colaboradores 
religiosos, médicos, psiquiatras, educadores e intelectuais, e familiares de crianças “excepcionais”. O termo 
designa o grupo de crianças e jovens considerados abaixo ou acima da curva de normalidade aferida em testes 
de inteligência aplicados para organizar as classes nos Grupos Escolares da capital. Em 1935, com apoio dos 
poderes públicos, a Sociedade Pestalozzi amplia suas ações focalizando o desenvolvimento educativo dos 
excepcionais com a criação do Instituto Pestalozzi em Belo Horizonte. Em 1939, em Ibirité, com ajuda de 
apoiadores, a Sociedade Pestalozzi adquiriu o terreno rural da Fazenda do Rosário, uma escola granja, que ao 
longo dos anos se tornou um complexo educacional composto pelas Escolas Reunidas Dom Silvério (1940); os 
Cursos de Aperfeiçoamento para Professores Rurais (1948); Curso Normal Regional (1949), nomeado Curso 
Normal Regional Sandoval em Soares de Azevedo 1951, e o Instituto Superior de Educação – ISER (1955), 
transformado em Fundação Estadual de Educação – FEER (1970) e depois em Fundação Helena Antipoff – FHA 
(1978). A Associação Comunitária para o Desenvolvimento e Assistência – ACORDA (1969) e Associação Milton 
Campos para Desenvolvimento e Assistência às Vocações – ADAV (1973) foram duas últimas realizações na 
região. No Rio de Janeiro, a educadora criou a Sociedade Pestalozzi do Brasil (1945) nos mesmos moldes da 
Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais e participou da fundação da Escolinha de Arte do Brasil (1948). Essa rede 
de instituições foi alimentada pela capacidade de Antipoff de tecer conexões com colaboradores em diferentes 
especialidades, resultando em frutíferos processos de experimentação pedagógica. Na Fazenda, houve um 
intenso laboratório sustentado pela pedagogia rosariana, quer seja: baseado na apropriação da Psicologia 
Experimental de Édouard Claparède, da concepção genebrina de Educação Ativa, do aprender pela ação, e pela 
influência russa de Alexander Lazursky (1874-1917), que concebeu a Experimentação Natural como método de 
observação psicopedagógica. O Método de Projetos, proposto pelo estadunidense William Kilpatrick (1871- 1965), 
discípulo de John Dewey (1859- 1952) e reinterpretado pelo espanhol Fernando Sáinz Ruiz (1891-1957), foi 
vivenciado nas Granjinhas Escolares (1957). Considera-se a pedagogia rosariana como uma síntese dos preceitos 
que construíram a trajetória de formação profissional e humana de Antipoff, uma pedagogia inconformada com a 
realidade de grande parte da população que vivia em região rural. Antipoff acreditava que o campo deveria oferecer 
as oportunidades de melhoria de vida encontradas nas cidades. Para isso, focalizou o diálogo da escola com a 
comunidade, visando o trabalho como princípio de formação humana, a valorização do “aprender com as mãos” e 
do “aprender fazendo”, materializado na arte e no artesanato, nos trabalhos manuais e na recreação, no manejo 
e cultivo da terra e dos animais. O incentivo à cooperação, ao trabalho coletivo, à liberdade com responsabilidade 
social, o aproveitamento de atividades cotidianas para fins pedagógicos foi sempre balizado pela ciência como 
instrumento para a proposição de uma educação democrática. A Escola Sandoval Soares de Azevedo, de 
educação básica e técnico-profissionalizante, e a Unidade Ibirité, com os cursos de formação de professores da 
Universidade do Estado de Minas Gerais, que coabitam a Fundação têm o privilégio de se inspirarem nesse legado 
deixado por Antipoff. 
 
Palavras-chave: Helena Antipoff. Fazenda do Rosário. Pedagogia rosariana.  
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MESA REDONDA: A PEDAGOGIA ANTIPOFFIANA E AS POSSIBILIDADES DE SUA INSERÇÃO NO 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Camila Jardim de Meira (UEMG) 
Wanderson de Sousa Cleres (FHA/CDPHA) 

Coordenação: Carolina Lobo Silva 
 
 

 
CURRÍCULO, TRABALHO E ESCOLA NA CONCEPÇÃO TEÓRICA DE HELENA ANTIPOFF 

 
 

Wanderson de Sousa Cleres  
FHA/CDPHA  

 
 

Presente trabalho de pesquisa tem como objetivo investigar, estudar e analisar a categoria trabalho, currículo e 
escola como política pública na formação continuada de professores do pensamento pedagógico de Helena 
Antipoff. E durante o estudo percebe como se apresenta a categoria trabalho e seus desdobramentos na formação 
de professores e dos estudantes. Considerando a dimensão trabalho, currículo e escola tem impactado os sujeitos 
escolares.  A formação e nas práxis do pensamento pedagógico de Helena Antipoff tem impelido e aguçado as 
tensões que se dá em torno do currículo e na reconfiguração de uma nova escola. Em especial de um currículo 
crítico que busca romper com o cenário no qual sujeitos apartados da realidade concreta da comunidade escolar 
que desenvolvem matrizes curriculares homogeneizadas, desconsiderando as necessidades e contradições 
presente em seu contexto sociocultural.  Esse currículo crítico presente na teoria pedagógica de Helena Antipoff 
comprometido com a superação das contradições sociais tem como objetivo formar sujeitos que, consciente de 
sua realidade social e política, atue na tomada de decisões de maneira crítica, com a possibilidade de transformá-
la. Consideramos como crítico o currículo fundamentado em práticas socioculturais construídas por todos os 
sujeitos – coletivamente – a partir de demandas, dando concretude aos problemas e contradições que se pretende 
superar a partir de fazer comprometido. Nesse sentido, o currículo para Helena Antipoff é um espaço de disputa 
de ordem política e ideológica, um lugar de contradições e de correlações de forças, onde se expressa 
indubitavelmente nas contradições de modelo e de projetos societários. Doravante, o redesenho curricular 
proposto pela pedagogia antipoffiana é uma condição para redefinir um novo modelo societário de uma educação 
contra hegemônica assentada em valores, princípios opostos de uma escola tradicional. Contudo, ainda é uma 
pesquisa embrionária, no sentido que está sendo construída no Museu da Fundação Helena Antipoff com objetivos 
acadêmicos de elucidar a contribuição teórica de Helena Antipoff na concepção de currículo, trabalho e escola. É 
uma tríade que se integra e se correlacionam simultaneamente na configuração do objeto proposto.  
 
Palavra-chave: Currículo, Trabalho, Escola e Formação Continuada de Professores. 
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MESA REDONDA: FORMAÇÃO DA PSICOLOGIA NO BRASIL – REDES E CONEXÕES1 
 

Marina Massimi (USP) 
William Barbosa Gomes (UFRGS) 

Ana Maria Jacó-Vilela (UERJ) 
Regina Helena de Freitas Campos (UFMG) 

Coordenação: Rodolfo Luís Leite Batista (UFJF)  
 
 
 

HISTÓRIA DO CONHECIMENTO PSICOLÓGICO NA CULTURA BRASILEIRA – UMA TRAJETÓRIA 
 
 

Marina Massimi 
Universidade de São Paulo 

 
A comunicação sintetiza pesquisas desenvolvidas ao longo de 38 anos de atividade acadêmica. O campo de 
pesquisa, a cultura brasileira, é multicultural e apresenta problemas importantes para os desafios globais da 
atualidade. Os objetos específicos da pesquisa são aspectos da história do conhecimento psicológico na cultura 
brasileira, ou seja, aspectos das visões de mundo presentes nessa cultura, relacionados a conceitos e práticas 
psicológicas. A definição de psicológico, convencional e provisória, deve ser substituída no decorrer da pesquisa 
por terminologia e demarcação de campos pertinentes aos universos socioculturais específicos estudados. Tal 
conhecimento é reconstruído por meio de percursos investigativos que evidenciam, pelo caminho histórico, as 
fontes, objetos, métodos e atores do processo de construção do conhecimento e das práticas psicológicas no 
Brasil ao longo do tempo. O recorte temporal da reconstrução histórica estende-se desde o século XVI até o final 
do século XVIII. É o arco do tempo que marca a dependência do Brasil como colônia sob o domínio português. À 
época da chegada da armada portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, o território 
era povoado por aproximadamente 5 milhões de nativos. Estes estavam divididos em tribos, de acordo com o 
tronco linguístico ao qual pertenciam: Tupi-Guarani (região litorânea), Macrojê ou Tapuias (região do Planalto 
Central), Aruaques ou Aruak (Amazônia) e Caribe ou Karib (Amazônia). A história da colonização portuguesa do 
território brasileiro faz parte da história colonial mais ampla do Ocidente, paralela ao processo da Modernidade. 
Consideramos esse período histórico decisivo para a ocorrência da dinâmica resultante do processo de 
colonização do território que levou à constituição multifacetada do corpo social. Vários grupos étnicos com culturas 
muito diferentes foram postos em contato (em muitos casos através do uso da força) e tiveram que viver e se 
adaptar uns aos outros, não sem conflitos e perdas. Assim, diferentes sujeitos culturais desempenharam um papel 
preponderante na elaboração do conhecimento psicológico no Brasil: índios; missionários da Companhia de Jesus 
e outras ordens religiosas; lusitanos e luso-brasileiros; viajantes, comerciantes e imigrantes de várias 
nacionalidades; africanos deportados pela escravidão. Cabe ao historiador do conhecimento psicológico 
apreender no quadro que constitui essa cultura, conceitos e práticas relacionadas à vida psíquica, elaboradas 
nesse ambiente. A reconstrução histórica proposta limita-se às fontes escritas e, portanto, não abrange um 
conhecimento direto da visão de mundo, do homem e do psiquismo dos povos indígenas que viveram no território 
brasileiro durante o período de colonização, que não possuíam cultura escrita; nem de escravos africanos que não 
podiam ter acesso à escrita. As fontes históricas foram coletadas e localizadas com base em bibliografias que 
compilam os títulos e sinopses do que foi produzido por autores brasileiros naquele período. Foram selecionados 
títulos e sinopses para aqueles assuntos que pudessem ter alguma referência ao conhecimento psicológico ou 
antropológico. Essas fontes veicularam e foram produzidas por um processo de circulação de saberes no território 
do país, saberes oriundos de diversas tradições e lugares. Os conhecimentos psicológicos então divulgados foram 
organizados a partir dos gêneros literários em que foram produzidos. Com efeito, a construção e divulgação de 

 
1 Os trabalhos da Mesa-Redonda "Formação da Psicologia no Brasil - Redes e conexões" foram apresentados pela primeira vez na Plenary 
Session #11: Brazilian Colonialism, North American and Russian-Soviet Influences on the Peculiar Directions of Psychology in Brazil, durante 
o 54th Annual Meeting of Cheiron: The International Society for the History of Behavioral and Social Sciences, realizado na modalidade virtual 
no período de 21 a 23 de junho de 2022. 
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conceitos e práticas psicológicas, na história do conhecimento, antes do advento da psicologia científica, acontece 
através dos gêneros literários em que tal conhecimento se configura. A configuração do conhecimento psicológico 
no Brasil colonial organizado de acordo com estes diferentes gêneros literários configura-se desse modo: saberes 
psicológicos elaborados e veiculados no Brasil pelos tratados filosóficos escritos no Colégio Jesuíta de Coimbra; 
conhecimentos psicológicos e narrativas de experiências presentes na correspondência epistolar dos missionários; 
saberes psicológicos transmitidos pela prática do oratório sagrado, sendo a palavra considerada como medicina 
do corpo e da alma; saberes psicológicos evidenciáveis na "arte de educar bem as crianças", ensinada por tratados 
pedagógicos; saberes psicológicos transmitidos em romances alegóricos baseados no tema da peregrinação; a 
formação de saberes psicológicos em autobiografias, discursos morais, ensaios e memórias; a mobilizando de 
sensações, afetos e pensamentos através da prática de festas e celebrações. 
Em conclusão, propomos a hipótese de que há vestígios de saberes psicológicos na memória coletiva dos 
brasileiros. 
 
Referências: 
Massimi, M. (2020). Psychological Knowledge and Practices in Brazilian Colonial Culture. Springer International 
Publishing, 2020. 

Massimi, M. (2021). The Jesuits in the History of Latin American Psychology. In: Ossa, J. C., Salas, G., & Scholten, 
H. (2021). (Orgs.). History of Psychology in Latin America. Cham: Springer, 2021, p. 15-43. 

Massimi, M. (2021). Coimbra Psychology in Brazilian Land. In Mário Santiago de Carvalho, Simone Guidi (Orgs.). 
Conimbricenses.org Encyclopedia. Coimbra, 2021, p. 1-20. 

Bollela, G. D., & Massimi, M. (2021). Comparação de narrativas sobre Canudos na perspectiva da história dos 
saberes psicológicos. Memorandum v. 38, p. 1-38. https//doi/org/10.35699/1676-1669.2021.15286 

Massimi, M. (2019). Escravidão do corpo e da alma em sermões brasileiros do século XVI ao XVIII. Estudos 
Avançados v. 33, p. 193-210. https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2019.3397.011  

Massimi, M. (2016). História dos saberes psicológicos. São Paulo: Paulus Editora, 2016. 

 
Palavra-chave: psicologia antropológica, cultura colonial sul-americana, psicologia popular colonial 
 
 
 

 
INTERCÂMBIOS ENTRE EDUCADORES BRASILEIROS E PSICÓLOGOS NORTE-AMERICANOS:  

O ESTABELECIMENTO DA PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA NO BRASIL NA PRIMEIRA METADE DO 
SÉCULO 20 

 
 

William Barbosa Gomes 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul 

 
Nesta apresentação, delinearei as contribuições dos psicólogos do International Institute of Teachers College, da 
Columbia University, para a reforma educacional brasileira e para o desenvolvimento da psicologia como ciência 
e profissão. Naquela época, o Teachers College era referência em educação nos EUA, com planos de expandir 
sua influência para outros países. Em 1925, Isaac Leon Kandel (1881-1965), então diretor adjunto do Instituto 
Internacional, visitou o Brasil. Kandel foi um dos principais proponentes da escola de pensamento em educação 
comparada conhecida como funcionalismo histórico. Essa visita dá início às negociações para que educadores 
brasileiros visitem e estudem no Teachers College, financiados por recursos brasileiros ou doações de 
organizações como a Fundação Rockefeller e o Macy’s Student Fund. Esses educadores brasileiros vinham de 
formação pedagógica em escolas normais, mas com conhecimentos da psicologia europeia, principalmente da 
França. Mesmo sem formação em pesquisa, eram intelectuais destacados, autores de livros e dominavam técnicas 
psicológicas como testes mentais. As novidades norte-americanas atendiam aos interesses de aumentar as bases 
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científicas em seus estudos. O primeiro educador a participar do projeto de intercâmbio foi Anísio Spínola Teixeira 
(1900-1971) que, em discurso de encerramento do VI Congresso Interamericano de Psicologia, realizado no Rio 
de Janeiro de 17 a 21 de agosto de 1959, apresentou-se não como produtor, mas como consumidor de psicologia. 
Teixeira foi muito influenciado pela formação progressivista do psicólogo John Dewey (1859-1952), traduzindo 
alguns de seus livros para o Brasil. Ele contribuiu enormemente para a educação nacional em todos os níveis, 
incluindo a pós-graduação. Foi idealizador e primeiro presidente da CAPES- Coordenação Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundada em 1951, que administra a pós-graduação no país. 
Teixeira fez duas visitas ao Columbia Teachers College, em 1927 e em 1928-29. Em 1930, mais dois educadores 
foram para a Teachers College interessados em se especializar no uso de testes mentais, técnicas que já 
conheciam das pesquisas de Alfred Binet (1857-1911) e Theodore Simon (1873-1961). Foram eles Noemy da 
Silveira Rudolfer (1902-1988) e Isaias Alves (1898-1968). Alves chegou a concluir o Mestrado em Artes e Instrutor 
em Psicologia sob a orientação de Edward L. Thorndike (1874-1949). O último a visitar o Teachers College, em 
1935, foi Manoel Bergstrom Lourenço Filho (1897-1970), educador de orientação funcionalista próximo dos 
psicólogos europeus Henri Pierón (1881-1964) e Édouard Claparède (1873-1940), que já havia publicado “ 
Introdução para o Estudo da Escola Nova” em 1930, e “Os Testes ABC”, em 1933. No início da década de 1940, 
uma educadora associada ao grupo, Annita de Castilho e Marcondes Cabral (1911-1991), foi para os Estados 
Unidos estudar Psicologia da Gestalt com Kurt Koffka (1886-1991) no Smith College, e mais tarde com Max 
Wertheimer (1880-1943) na New School for Social Research em Nova York. De volta ao Brasil, concluiu o 
doutorado sob a orientação de filósofos franceses que ocuparam a Cátedra de Psicologia da Universidade de São 
Paulo-USP. O primeiro psicólogo a ocupar a cátedra, de 1945 a 1947, foi Otto Klineberg (1899-1992), 
coincidentemente com doutorado na Columbia University. Ele então substituiu o ensino da psicologia filosófica 
francesa pelo ensino da psicologia científica. Cabral foi sua assistente e a primeira brasileira a ocupar a cadeira, 
onde permaneceu de 1948 a 1968, quando foi criado o departamento de psicologia. Klineberg foi um dos 
fundadores e primeiro presidente da Sociedade Paulista de Psicologia. Esses eventos certamente marcam o 
primeiro intercâmbio brasileiro com instituições norte-americanas. Os educadores contribuíram para o estudo dos 
testes mentais e para o desenvolvimento da psicologia educacional, a partir de uma visão de mundo funcionalista, 
e a psicologia experimental da USP partiu de uma perspectiva gestáltica. 
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A RECEPÇÃO DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL SOVIÉTICA NO BRASIL NOS SÉCULOS 20 E 21 E 

SEU IMPACTO NAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 
 

Regina Helena de Freitas Campos 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
A teoria histórico-cultural sobre a cognição humana desenvolvida por psicólogos russos e soviéticos durante os 
anos de 1920 afirma que os seres humanos elaboram representações sobre o mundo a partir de sua interação 
com a sociedade e com a cultura. O estudo dessa Teoria, considerada idealista, foi interrompido na União Soviética 
durante o período stalinista, e somente começou a ser recebida e apropriada nos Estados Unidos e na Europa a 
partir dos anos de 1960. Nessa época, trabalhos conceituais e empíricos foram iniciados, visando avaliar a 
heurística da teoria. Neste estudo, a recepção e apropriação da abordagem histórico-cultural pela Psicologia 
Brasileira é examinada a partir de documentos inéditos do acervo da psicóloga e educadora Helena Antipoff (1892-
1974), e de revisão sistemática da literatura produzida por psicólogos brasileiros que cita trabalhos dos teóricos 
russos a partir dos anos de 1970. A pesquisa mostra que a recepção da abordagem histórico-cultural por 
psicólogos brasileiros pode ser descrita em três períodos. O primeiro período se inicia por volta de 1930, nos 
trabalhos do Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, onde a 
presença da visão histórico-cultural foi proeminente no estudo do desenvolvimento mental infantil, na proposição 
do conceito de “inteligência civilizada” para descrever e interpretar testes de nível mental e no desenvolvimento 
de procedimentos de educação especial sensíveis à diversidade cultural. A seguir, inicia-se o Segundo período, a 
partir de 1970, também no domínio educacional. Nessa época, a busca por alternativas para lidar com a população 
recebida pelo sistema de ensino público brasileiro, caracterizada por forte diversidade social e cultural, levou os 
teóricos educacionais e apropriar os trabalhos de Lev S. Vygotsky (1896-1934) e seus colegas A. R. Luria (1902-
1977) e A. Leontiev (1903-1979) através de traduções de suas obras publicadas nos Estados Unidos da América. 
Os pesquisadores buscavam alternativas para a interpretação dos processos de aprendizagem fornecidas com 
base na psicometria, na psicologia do comportamento ou na psicologia clínica, então dominantes. Desenvolveu-
se então uma tendência crítica, inspirada nos trabalhos do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), da 
troilka russa e dos psicólogos sociais latino-americanos Sílvia Lane (1933-2006)) e Martin Baró (1942-1989). Essa 
linha de pensamento focalizou especialmente os problemas que as abordagens individualistas e psicométricas 
traziam à interpretação dos fenômenos educacionais, entre eles a exclusão de estudantes que não tinham acesso 
ao capital cultural das classes mais altas, e as dificuldades que as teorias e técnicas de intervenção psicológica 
então disponíveis apresentavam no que diz respeito ao impacto do contexto social histórico e cultural sobre os 
processos educacionais. O terceiro período, começa por volta de 1990, com a circulação das traduções da obras 
de Vygotsky em português e em espanhol feitas a partir dos originais russos,  Nesse período, aprofundaram-se as 
investigações sobre conceitos importantes para a compreensão dos processos mentais superiores inspiradas pela 
teoria histórico-cultural, principalmente pela percepção de sua relevância na análise e planejamento de 
procedimentos educativos que acolhessem as demandas dos grupos sociais com experiências socioculturais 
diversas. Interpretações inovadoras da abordagem histórico cultural podem então ser observadas no trabalho dos 
cerca de 120 grupos de pesquisa organizados nas mais importantes universidades brasileiras, onde os principais 
temas abordados são os estudos conceituais sobre o desenvolvimento da consciência social, o papel da teoria 
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histórico-cultural na história da psicologia, a relevância dessa perspectiva na análise da dimensão subjetiva do 
processo educacional. 
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INQUÉRITO SOBRE IDEIAS E INTERESSES: HISTÓRIA E PERSPECTIVAS   

 
 
 

Erika Lourenço 
Departamento de Psicologia – UFMG 

 
 
Helena Antipoff defendia que proposta de que a educação deveria se fundamentar no conhecimento das 
características das crianças. Ao ensinar psicologia na Escola de Aperfeiçoamento, apresentou às professoras 
mineiras, além de diversos testes psicológicos através dos quais poderiam investigar a inteligência e as habilidades 
das crianças em idade escolar, o inquérito de ideias e interesses. O inquérito era composto por perguntas simples 
e diretas que tratavam das atividades que as crianças gostavam ou não de fazer em diversos ambientes 
(intereses), do que elas tinham como modelo de comportamento ou conduta e do que projetavam para o futuro 
(ideais).  São exemplos de perguntas que compõem o inquérito: qual a aula de que você mais gosta? Qual a aula 
que você menos gosta? Qual o seu brinquedo preferido? Com que pessoa gostaria de se parecer? Quando for 
grande, o que quer ser? No dia do seu aniversário, que presente quer ganhar? O primeiro levantamento sobre os 
ideais e interesses das crianças mineiras foi coordenado por Helena Antipoff ainda em 1929, ano de sua chegada 
no Brasil e os resultados foram apresentados em sua primeira publicação no país, cujo título foi “Ideais e interesses 
das crianças de Belo Horizonte e algumas sugestões pedagógicas” (pulicado em 1930). Levantamentos similares 
foram realizados a cada 5 anos, até o ano de 1944, quando se encerrou o contrato de Helena Antipoff com a 
Escola de Aperfeiçoamento. Além de seu objetivo original, de ser um meio para o conhecimento das características 
das crianças, a pesquisa foi também tomada como parâmetro para avaliar o impacto das reformas educacionais 
que estavam sendo realizadas nos modos de pensar dos estudantes. Desde a década de 1990 até o momento 
presente, diferentes grupos de pesquisadores têm feito uso do inquérito de ideais e interesses, evidenciando tanto 
mudanças significativas quanto continuidades nos modos de pensar das crianças de Minas Gerais, bem como os 
impactos das transformações sociais e nos sistemas escolares nestes modos de pensar. Abordarei nesta 
apresentação, o histórico das pesquisas sobre os ideias e interesses realizadas desde 1929, bem como os dados 
que estas pesquisas nos trazem sobre o que pensam as nossas crianças. 
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HELENA ANTIPOFF, A ESCOLA NOVA E AS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 
 

Pedro Henrique Oliveira Guimarães  
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais – SEEMG 

 
 
Diferentes experiências na trajetória de formação e atuação profissional da psicóloga e professora russo-brasileira 
Helena Antipoff (1892-1974) dialogam com seu legado deixado para os educadores e pesquisadores de sua obra 
no campo das Ciências da Educação. Em conformidade com seu mestre, o médico suíço Édouard Claparéde 
(1873-1940), Helena Antipoff aborda a Pedagogia de maneira científica por muitos motivos, especialmente pelas 
investigações empreendidas como maneira de conhecer melhor as crianças e seus contextos de vida para melhor 
educá-las. Desde que chegou ao Brasil, em 1929, para trabalhar na Escola de Aperfeiçoamento de Professores 
de Belo Horizonte, e, sobretudo a partir de 1940, na Fazenda do Rosário, em Ibirité, Minas Gerais, Antipoff buscou 
conhecer as possibilidades do ambiente rural e explorar modos de educar em consonância com os princípios da 
Escola Nova. Juntamente com seus colaboradores, esteve em constantes intercâmbios com teóricos para 
estruturar abordagens educacionais adequadas aos estudantes e à subsistência da comunidade do entorno da 
Fazenda do Rosário. As Granjinhas Escolares, idealizadas em parceria com o médico e professor de Ciências 
Naturais Henrique Marques Lisboa (1876-1967) e a professora Áurea Nardelli (1912-?), por exemplo, foram 
desenvolvidas a partir de 1957 como práticas pedagógicas integradas aos cursos de formação de especialistas 
em educação rural do Instituto Superior de Educação Rural – ISER. Objetivava-se por meios científicos vivenciar 
o diálogo cotidiano das práticas pedagógicas previstas no currículo dos cursos com os diferentes saberes 
desenvolvidos numa propriedade rural. Promovia-se a experimentação da vida habitual no campo visando a 
melhoria das condições da educação rural em que se aproveitasse ao máximo os recursos ambientais e o 
protagonismo dos estudantes nas ações para a resolução dos problemas rurícolas. Demarcavam-se terrenos e 
promovia-se o estudo técnico do solo para seu melhor cultivo, privilegiava-se o convívio social harmonioso e a 
intercâmbio de saberes capazes de subsidiar trocas em diferentes áreas de conhecimentos e novos aprendizados, 
com vistas a uma educação integral. Apoiado nas perspectivas de interesse e esforço que fundamentavam as 
ideias funcionalistas do estadunidense John Dewey (1859-1952), Willian Heard Kilpatrick (1871-1965) apresenta 
o Método de Projeto em 1918 como uma proposta de materialização prática dessas ideias, afim de tornar a 
aprendizagem ativa e interessada. O Método de Projeto definido por Kilpatrick seria um plano de trabalho para 
aconselhar os procedimentos de ensino e oferecer motivações reais de aprendizagem escolar tendo como 
referência proposições e problemas vivenciados pelos próprios estudantes. Pesquisas documentais demonstram 
que as Granjinhas escolares foram baseadas na interpretação do Método de Projeto realizada pelo espanhol 
Fernando Sáinz Ruiz (1891-1957) e constituem um dos pilares da singular Pedagogia de Helena Antipoff, forjada 
no embate com a realidade brasileira e, principalmente, com os desafios vivenciados na Fazenda do Rosário 
(1940-1974). As análises dos dados indicaram ser a experiência das Granjinhas uma apropriação ou indigenização 
do Método de Projeto construída pela interação teórico-prática das vertentes de educação renovada progressista 
americana e de educação ativa europeia, representada pelo Instituto Rousseau, onde Antipoff se formou (1912-
1914). 
 
Palavras-chave: Método de Projeto; Willian Heard Kilpatrick;.Helena Antipoff; Granjinhas escolares; Fernando 
Sáinz Ruiz.  
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O LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA: FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
SOBRE A CRIANÇA MINEIRA  

 
 

Rodrigo Lopes Miranda 
Universidade Católica Dom Bosco 

 
 
Desde o final do século XIX, os laboratórios de Psicologia Experimental contribuíram para a conformação científico-
profissional da Psicologia em diferentes países do mundo, incluindo o Brasil. No cenário brasileiro, notamos que 
os laboratórios instalados na primeira metade do século XX vinculavam-se a preocupações do horizonte 
“modernizador” com o qual o país se pautava. Ou seja, romper com um passado considerado “atrasado” a partir 
da incorporação/produção de discursos e práticas que alardeavam o progresso social vinculado ao progresso 
econômico e, na esteira, ao desenvolvimento citadino-industrial. Um vetor preponderante de tais narrativas e ações 
foi a Educação e, especialmente, a Educação pública primária. Nesse bojo, conhecer as crianças e formar 
cientificamente as professoras tornavam-se impreteríveis para o estabelecimento de uma “educação moderna.” 
Grande parte daqueles laboratórios de Psicologia Experimental instalados no Brasil compôs com a produção de 
tais discursos e práticas educativas e, dentre eles, o Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de 
Professores de Belo Horizonte. Nessa seara, este trabalho objetiva descrever e analisar aspectos do referido 
laboratório para a Reforma Educacional Mineira durante sua existência, entre 1929 e 1946. Particularmente, nos 
ocuparemos de compreender como a formação das “modernas professoras” ocorreu de maneira teórico-prática e, 
portanto, cumprindo, pelo menos, duas funções. Por um lado, produzir conhecimento sobre a criança mineira e, 
concomitantemente, sobre a educação pública primária do estado como parte da Reforma Francisco Campos-
Mário Casassanta (1927-1930). Por outro, criar condições para que aquelas professoras pudessem desenvolver 
repertórios necessários para a implementação da “educação moderna” alardeada pelo governo do estado e 
desenvolvida, dentre outros, pelo próprio Laboratório da Escola de Aperfeiçoamento. Para tanto, nos inserimos 
em uma seara de articulação entre História Crítica da Psicologia e a História da Educação, operando 
particularmente com os conceitos de lugar e espaço. As fontes primárias são documentos oficiais do governo de 
Minas Gerais e produções de agentes diretamente vinculados ao Laboratório (e.g., Helena Antipoff, alunas-
professoras, etc.). Ao final, estimamos apresentar o laboratório como um vetor de produção de Psicologia aplicada 
à educação e, com isso, responsável tanto pela formação do professorado quanto de conhecimento sobre a criança 
mineira.  
 
Palavras-chave: História da Psicologia; História da Educação; Psicologia Aplicada; Helena Antipoff.  
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A CIRCULAÇÃO DE TESTES DE INTELIGÊNCIA EM MINAS GERAIS:  
O CASO DO LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA DA ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES 

DE BELO HORIZONTE (1929-1946)  
 
 

César Rota Júnior 
Centro Universitário FIPMOC (UNIFIPMOC) 

 
 
Nas primeiras décadas do século XX, um conjunto de reformas educacionais, ocorridas em vários estados, 
incluindo Minas Gerais, deram margem à constituição de laboratórios de psicologia e de um conjunto de práticas 
que tinham, como referência teórico-metodológica, uma psicologia eminentemente experimental, que buscava 
constituir-se e fortalecer-se como campo de conhecimento e prática. Em específico, o Laboratório de Psicologia 
da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte foi estabelecido, em 1929, para servir de 
referência teórico-prática à execução das reformas educacionais previstas na reforma Francisco Campos-Mário 
Casassanta (1927-1930), em especial à formação das alunas-professoras nos chamados métodos modernos de 
compreensão da criança e do processo pedagógico escolar. Neste trabalho, destacamos a recepção e circulação 
de testes de inteligência, buscando identificar instrumentos, suas origens e seus usos no processo de pedagógico 
da Escola de Aperfeiçoamento, dado seu pioneirismo em Minas Gerais. Assim, pôde-se notar que o laboratório 
citado funcionou como locus de manejo de vários testes de inteligência, tanto originalmente produzidos em 
diferentes países e adaptados ao contexto local, como produzidos localmente, durante a década de 1930. A 
materialidade dos testes e dos resultados obtidos por sua aplicação nos grupos escolares mineiros, deu 
sustentação ao discurso educacional modernista da época. Também foi possível identificar um uso pragmático 
dos testes no contexto educacional mineiro, uma vez que privilegiou-se a aplicação dos instrumentos no cotidiano 
escolar em detrimento da teorização sobre o construto inteligência. Esse uso pragmático teve, como consequência, 
sua utilização mais como instrumento didático-pedagógico na formação das alunas-professoras, do que de 
produção de ciência. Desta forma, considera-se que o laboratório de psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de 
Professores de Belo Horizonte contribuiu com a instituição e consolidação da psicologia científica, de caráter 
experimental, em Minas Gerais e no Brasil, mas permanecendo um hiato acerca das marcas que tais fatos possam 
ter exercido na constituição futura do campo da psicologia escolar no país, em especial na lógica avaliativo-
individualista, que segue hegemônica, quando se trata de melhor entender as crianças que enfrentam dificuldades 
em seus processos de escolarização. 
 
Palavras-chave: História da Psicologia; História da Educação; Testes de Inteligência; Psicologia Escolar. 

Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 
 
MULHERES ALUNAS E TRABALHADORAS DA ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE BELO HORIZONTE 

E SUAS PRÁTICAS PSICOLÓGICAS   
 

Deolinda Armani Turci 
Universidade do Estado de Minas Gerais 

 
 
A Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte foi lócus de formação de professoras em nível pós-normal desde 
os anos de 1930. Além de possuir espaços específicos de formação com técnicas modernas, instruiu professoras, 
através de disciplinas, teorias e técnicas psicológicas. Em 1946 por meio da Lei orgânica do Ensino Normal, a 
escola foi transformada em Curso de Administração Escolar, no então também criado pela mesma legislação, 
Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) e em 1970 se tornou curso de nível superior em Pedagogia, sendo 
esse curso incorporado à Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais (FaE/UEMG) em 
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1994. Fundamentado em estudos de gênero e da história das mulheres e compreendendo que gênero como 
categoria de análise possibilita uma ressignificação do “tradicional” e potencializa uma releitura histórica, o objetivo 
deste trabalho é analisar como o trabalho de mulheres trabalhadoras e/ou formadas na Escola de Aperfeiçoamento 
e demais instituições vinculadas ao IEMG, colaboraram para as práticas psicológicas, durante as décadas de 1930 
a 1960. A perspectiva metodológica da pesquisa se insere no campo da historiografia, sendo de cunho documental, 
elaborada a partir de fontes primárias tais como livros de atas, processos e documentos institucionais, bem como 
de periódicos do período. Resultados preliminares apontam que a formação na Escola de Aperfeiçoamento era 
eminentemente constituída por mulheres, já que se tratava de um curso posterior a formação em Escolas Normais, 
sendo essas instituições principais espaços de profissionalização das mulheres na carreira do magistério a partir 
do final do século XIX. A formação na Escola de Aperfeiçoamento era de nível técnico e em seu quadro de 
professoras contava com mulheres pesquisadoras de renome nacionalmente (e internacionalmente) em suas 
respectivas áreas, tais como Helena Antipoff, Alda Lodi, Artus Perrelet, Lúcia Cassanta, Amélia de Castro Monteiro, 
Guiomar Meirelles Becker, que colaboram com pesquisas e estudos em prol da educação brasileira. Em livro de 
atas da Congregação dessa escola, aponta-se que dentre outras alunas de suas primeiras turmas estavam Naytres 
Maria de Resende (1ªturma), Irene Lustosa (2ª turma), Esther Assumpção (1ª turma), Imene Guimarães (2ª turma), 
que sob orientação de Helena Antipoff desenvolveram trabalhos e produziram textos relacionados à Psicologia e 
a educação especial, atuando também na Sociedade Pestalozzi. Maria Angélica de Castro, aluna no mesmo 
período também colaborou com as pesquisas no Laboratório de Psicologia, e em década posterior lecionou a 
disciplina de Psicologia da Educação no curso Normal do IEMG, atuando também no Serviço de Orientação e 
Seleção Profissional (SOSP) do mesmo instituto e foi pioneira na implementação de ideias da Escola Nova no 
Estado do Acre. Pode-se apontar que a Escola de Aperfeiçoamento foi importante para a especialização e a 
carreira dessas mulheres professoras-alunas, inclusive porque a formação no magistério não habilitava acesso ao 
ensino superior e mesmo sendo um curso com significativo investimento financeiro e de tempo por parte delas, 
possibilitou que essas mulheres se atualizassem em teorias, técnicas e métodos científicos, práticas psicológicas 
e propostas educacionais voltadas aos princípios escolanovistas.   
 
Palavras-chave: História das Mulheres, História da Psicologia; Escola de Aperfeiçoamento, Práticas Psicológicas.  
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MESA REDONDA: ADOLESCENTES NO BRASIL – COMO CUIDAR? 
 

Lilian Perdigão Caixeta Reis (UFV)  
Joelma Ana Gutierrez Espíndola (UFRR) 
José Eduardo Ferreira Santos (UCSAL) 

Coordenação: Raquel Martins de Assis (UFMG, CDPHA) 
 

 
A necessidade de repensar aportes teóricos e de criar metodologias de intervenção adequadas às demandas dos 
adolescentes e jovens é motivo de interesse entre profissionais de diferentes instituições do Brasil. Nesta mesa, 
tem-se por objetivo apresentar o relato de experiências de trabalho realizadas com adolescentes e jovens da 
Bahia, Minas Gerais e Roraima, que incluem o atendimento psicológico em escolas públicas, a realização de 
oficinas temáticas sobre projeto de vida e o oferecimento de formação profissional para atuação com acervos 
comunitários. As ações foram coordenadas por professores e pesquisadores das áreas de educação e psicologia. 
Evidencia-se a preocupação desses profissionais com os fatores de vulnerabilidade vivenciados pelos grupos com 
os quais atuam, relacionados à pobreza, violência, adoecimento mental e desigualdade social, o que os leva a 
investirem em ações que promovam a escuta atenta e o diálogo com os jovens, incentivando-os a participarem 
ativamente na elaboração das iniciativas a serem realizadas. Sublinham-se nestas produções a identificação de 
fatores de proteção, a prevenção de riscos, enfrentamento de situações de crise, e a promoção da inclusão social. 
Os resultados dessas intervenções apontam para a relevância de se criar oportunidades e espaços nas escolas, 
associações comunitárias e nos serviços públicos para se trabalhar temas relacionados à saúde mental, às 
expectativas de futuro, e à orientação profissional com jovens de contextos periféricos ou rurais. Denota-se ainda 
a importância de se priorizar ações por meio das quais se busca a integração entre a universidade, a escola, a 
família e a comunidade; inclusive por meio da formação de profissionais para a atuação com o público juvenil. 
Entendemos que estas contribuições poderão ser úteis para evidenciar a complexidade de aspectos envolvidos 
nos processos de desenvolvimento dos adolescentes, ao provocar a reflexão sobre as questões vivenciadas por 
eles, e apontar a necessidade de elaborarmos novas propostas de intervenção mais adequadas à realidade do 
jovens brasileiros.   
 
Palavras-chave: adolescentes, projetos de vida, inclusão social  
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MESA REDONDA: HELENA ANTIPOFF E OS SABERES DA ARTE NA EDUCAÇÃO 
 

Marilene Almeida (Escola Guignard-UEMG, FHA/CDPHA) 
Rachel de Sousa Vianna (Escola Guignard-UEMG, CDPHA) 

Coordenação: Maria do Carmo Veneroso (Esc. Belas Artes, UFMG) 
 
 
 
HELENA ANTIPOFF, SEONAID ROBERTSON, ARTUS-PERRELET: EDUCAÇÃO ESTÉTICA E FORMAÇÃO 

E PROFESSORES 
 
 

Marilene Oliveira Almeida 
Escola Guignard - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Fundação Helena Antipoff (FHA) 

 
 

Diferentes recortes inspiram discussões sobre arte educação, educação estética e formação de professores. 
Atenho-me a dois marcos temporais, o centenário da Semana de Arte Moderna (1922) brasileira e os cento e trinta 
anos de nascimento da psicóloga e educadora russo-brasileira Helena Antipoff (1892-1974). A trajetória 
profissional de Antipoff foi atravessada pelo Movimento Internacional de Educação através da Arte, divulgado no 
Brasil pelas ideias do artista e educador inglês Herbert Read (1893-1968). Read é referência na concepção de 
ensino de arte da Escolinha de Arte do Brasil (1948), tendo prefaciado com entusiasmo o livro Creative Crafts in 
Education, da etnóloga e professora da Universidade de Leeds, Miss Robertson. A inglesa pertenceu ao grupo de 
artistas e educadores que se dedicaram à renovação do ensino da arte com alcance internacional, ministrando 
cursos sobre a função da arte e do artesanato na educação. Em 1959, esteve em Pernambuco, Bahia, Minas 
Gerais, Brasília e Rio de Janeiro a convite da Universidade do Recife e da Escolinha de Arte do Brasil. Por outro 
lado, Helena Antipoff protagonizou o movimento mundial de renovação da educação, tendo se formado na Rússia 
e Europa, especialmente no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, Suíça (1912-1914). A instituição onde 
Louise Artus-Perrelet (1867-1946) foi professora pioneira na área de didáticas especializadas, tornou-se referência 
na construção e difusão dos princípios da escola ativa. As duas vieram ao Brasil em 1929 para atuar na Escola de 
Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, Minas Gerais. Artus-Perrelet, com a formação didático-
artística (1929-1931) e Helena Antipoff com Psicologia Infantil, à frente do Laboratório de Psicologia Experimental 
(1929-1944). Além dos cursos ministrados em vários países, o método Artus de ensino de desenho para crianças 
direcionado aos professores primários foi difundido por meio do livro Le dessin au service de l’éducation, publicado 
em francês (1917), espanhol (1921/1935) e português (1930). Em 1932, apoiada por um grupo de colaboradores 
da elite mineira e de familiares de crianças excepcionais, Antipoff fundou a Sociedade Pestalozzi de Belo 
Horizonte. A Fazenda do Rosário, criada em 1939, em Ibirité, ampliou o atendimento aos excepcionais iniciado em 
Belo Horizonte, passando a dedicar-se, desde 1948, à formação de professores e técnicos em educação rural. 
Tornou-se um laboratório de experimentação dos princípios da educação ativa, focalizando práticas pedagógicas 
em arte, artesanato e trabalhos manuais. Em 1959, Miss Robertson ministrou cursos para professores rurais na 
Fazenda do Rosário, onde desenvolveu pesquisa dos recursos naturais locais para preparação de tintas. De volta 
à Inglaterra, correspondeu-se com Antipoff sobre o desenvolvimento do desenho de crianças e jovens rosarianos. 
Documentos demonstram que Antipoff conectou-se a uma rede de colaboradores brasileiros e estrangeiros para 
efetivar seu objetivo de conciliar desenvolvimento psíquico, social e cultural de crianças, adolescentes e adultos 
por meio da integração arte e educação e do “pensar com as mãos”. Em conexão com diferentes agentes, e em 
diálogo com seu tempo, Antipoff articulou discussões e metodologias que sustentaram uma concepção de 
educação estética baseada na sensibilidade e no desenvolvimento cognitivo. 
 
Palavras-chave: Helena Antipoff. Seionaid Robertson. Artus-Perrelet Educação Estética. Redes e conexões 
com colaboradores.  
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"AS ARTES E A CRIAÇÃO DA MENTE”: A VISÃO DE ELLIOT EISNER  SOBRE O CURRÍCULO E O ENSINO 
DE ARTES 

 
 

Rachel de Sousa Vianna 
Escola Guignard - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Centro de Documentação e Pesquisa 

Helena Antipoff (CDPHA) 
 
 

Um dos mais influentes pesquisadores e promotores do ensino de artes no contexto estadunidense, Elliot Eisner 
é pouco conhecido no Brasil. Nenhum de seus dezessete livros foi traduzido para o português e suas ideias são 
difundidas apenas entre poucos círculos acadêmicos. Este trabalho tem como objetivo contribuir para reverter esse 
cenário, apresentando algumas questões-chave da visão de Eisner sobre arte educação. Dentro da sua prolífera 
produção acadêmica, merece destaque a defesa da importância da arte para o desenvolvimento do pensamento 
crítico. Para esse estudioso, um trabalho significativo de produção e de apreciação de obras de arte fornece 
oportunidade para acionar formas complexas e sutis de pensamento, repercutindo na expansão da consciência, 
na satisfação da busca por significado e no compartilhamento da cultura. Entendendo que a percepção e a 
imaginação são componentes integrais dos processos cognitivos, Eisner enfatiza o papel da arte no refinamento 
dos sentidos e no cultivo da imaginação. O currículo capaz de favorecer esse tipo de aprendizado precisa conciliar 
rigor, sofisticação e liberdade. Como um dos articuladores da proposta conhecida como Arte Educação Baseada 
em Disciplinas – Discipline Based Art Education – DBAE, Eisner defende a estruturação do currículo em torno das 
quatro esferas que tradicionalmente compõem o campo da arte: produção, crítica de arte, história da arte e estética. 
Sequência e continuidade são aspectos fundamentais do currículo, pois permitem desenvolver aquilo que os 
estudantes já aprenderam e os preparam para o que irão aprender, ajudando a internalizar os conteúdos de suas 
experiências. A internalização leva à automaticidade, que possibilita ao estudante dar atenção aos assuntos 
estéticos porque questões pertinentes ao controle técnico e aos conceitos básicos foram dominadas. No entanto, 
é imperativo distinguir rigor e rigidez: Eisner se posiciona firmemente contra um currículo único. Primeiro, porque 
acredita que os valores de cada comunidade devem ser considerados na elaboração dos programas de ensino; 
segundo, porque a própria natureza da arte, que tira partido do imprevisto e do cultivo de interesses pessoais, se 
contrapõe a uma abordagem de ensino orientada por objetivos; terceiro, pelo fato de a tendência de buscar 
detalhar mais e mais os objetivos resulta em uma lista interminável, impossível de lidar; e quarto, porque o currículo 
único desprofissionaliza os professores, na medida em que lhes permite determinar os meios, mas não os fins. 
Esse recorte das ideias de Eisner representa uma base profícua para refletir sobre o quadro atual brasileiro, em 
especial a configuração do ensino de artes definida na Base Nacional Comum Curricular - BNCC. 
 
Palavras-chave: Elliot Eisner. Arte/Educação. Pensamento crítico. Currículo.  
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MESA REDONDA: HELENA ANTIPOFF E A PSICOLOGIA RUSSO-SOVIÉTICA 
 

Riviane Bravo (Centro Univ. Newton Paiva, BH) 
Marina Sorokina e Natasha Masolikova (Solzenitcyn Centre Russia Abroad, Moscou, Rússia) 

Coordenação: Regina Helena Campos (CDPHA/UFMG) 
 
 

 
A EXPERIMENTAÇÃO NATURAL DE LAZURSKI 

 
 

Riviane Borghesi Bravo 
Centro Universitário Newton Paiva  

 
 

Historicamente, a psicologia abriu caminhos diversos construídos em bases teóricas com diferentes visões sobre 
o seu objeto de estudo. Entre essas diversas abordagens, é possível encontrar representantes que, no final do 
século XIX e início do século XX, defendiam vertentes da experimentação na psicologia com o intuito de fortalecer 
investigações controladas por registros das manifestações consideradas humanas. A experimentação natural, 
método de avaliação da personalidade proposto pelo psiquiatra russo Lazurski, foi aplicado e divulgado pela 
psicóloga e educadora Helena Antipoff no Brasil. Ao considerarmos a apropriação do trabalho sobre avaliação da 
personalidade de Lazurski proposto por Antipoff, podemos refletir sobre as transformações sofridas por saberes e 
métodos psicológicos, quando se deslocam para outros locais caracterizados por cultura e realidade 
socioeconômicas diferentes daquelas em que o conhecimento foi produzido originalmente. Portanto, o presente 
trabalho trata de uma pesquisa documental, em que foram selecionados e analisados livros originais de Lazurski, 
documentos e artigos elaborados por Antipoff entre 1930 e 1950 com o objetivo de compreender a realização da 
experimentação natural por Lazurski e por Antipoff no cenário da investigação da personalidade na história da 
psicologia. Destaca-se que no início do século XX, a psicologia individual era concebida como um campo que 
investigava a constituição do ser humano na perspectiva particular e caracterológica. Para investigar as 
individualidades, Lazurski criou a experimentação natural, ou seja, um experimento semelhante a um estudo clínico 
realizado a partir da observação de um grupo em atividades como jogos, leituras, etc. Assim, diferentemente dos 
experimentos que ocorriam em laboratório, esse se dava em locais cotidianos, como sala de aula, pátio de jogos 
ou ambiente de trabalho. A finalidade da experimentação natural era explorar determinado grupo em seus 
processos psicológicos ocorridos em ambientes naturais, utilizando técnicas laboratoriais e a experiência 
controlada pelo pesquisador. A análise dos processos psicológicos ocorridos no experimento resultaria em indícios 
sobre a estrutura de personalidade de cada pessoa observada no grupo. Lazurski ficou conhecido pelo seu sistema 
de classificação da personalidade e costuma ser citado em pesquisas atuais que utilizam tal classificação como 
parâmetro para caracterizar as condições individuais e a formação do caráter. Por isso, o método da 
experimentação natural oferecia a possibilidade do registro e da categorização das manifestações da 
personalidade em uma atividade experimental, contribuindo para sustentar a sua teoria da classificação da 
personalidade. O intercâmbio internacional de teorias e métodos também deve ser entendido pelas apropriações 
advindas da circulação de um conhecimento, o que torna este estudo parte da investigação sobre os trabalhos 
desenvolvidos por Antipoff com referência ao modelo original de Lazurski.  
 
Palavras-chave: Personalidade, Experimentação, Observação e História da Psicologia.  
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SESSÃO COORDENADA 1 - Educação especial e inclusiva – políticas e práticas   
COORDENADOR(A): Lia Constantino Criscoullo 
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AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE  
 

Lia Constantino Criscoullo 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
Adriana Araújo Pereira Borges 

Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Introdução 

Desde as primeiras iniciativas em torno da educação das pessoas com deficiência, uma série de leis, 
decretos e regulamentos foram publicados, todos com o objetivo de organizar a oferta da Educação Especial. A 
partir de 2008, com a publicação da Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 
(PNEEPEI), a Educação Especial é compreendida como uma modalidade de ensino. Portanto, a PNEEPEI orienta 
os sistemas estaduais e municipais de ensino a matricularem os estudantes com deficiência nas escolas comuns.  

No entanto, cada sistema pode organizar a oferta da Educação Especial para os alunos com deficiência 
de maneiras distintas. Dessa forma, compreender a organização da oferta da Educação Especial nas diferentes 
localidades brasileiras é importante no sentido de avaliar como os alunos com deficiência têm tido (ou não) os 
direitos garantidos. 
 
Objetivos 

Fazer uma análise das políticas relacionadas à Educação Especial presentes no município de Belo 
Horizonte, compreendendo sua organização, o amparo a esse público e quais os recursos disponibilizados para a 
garantia de direitos.  
 
Metodologia  

Esta pesquisa se orientou pela abordagem qualitativa e foi utilizada a análise documental e a pesquisa 
bibliográfica. Assim, foram coletadas leis, mas também foi identificada a bibliografia que orienta a organização da 
Educação Especial no sistema de ensino do Município de Belo Horizonte na atualidade. Quanto aos documentos 
analisados incluem-se: Orientações da Secretaria Municipal de Educação para a Rede Municipal de Belo 
Horizonte, Plano de Políticas para as pessoas com Deficiência, Portarias, Decretos e Legislação específica.  
 
Discussão 

As diretrizes presentes na PNEEPEI (2008) visam construir políticas públicas que promovam uma 
educação de qualidade para todos os estudantes e as normativas do município de Belo Horizonte agem em 
consonância com esse fundamento. Os trabalhos e acompanhamento da inclusão escolar dos estudantes com 
deficiência ficam a cargo da Secretaria Municipal de Educação (SMED) e as ações são desenvolvidas pela 
Subsecretaria de Articulação da Política Pedagógica por meio da Diretoria da Educação Inclusiva e Diversidades 
(DEID).  

Nesse sentido, por meio da análise dos documentos, foi possível fazer uma separação do trabalho da 
DEID em campos de gestão: acessibilidade pedagógica; acessibilidade institucional e capacitação profissional. Tal 
separação tem fins exclusivamente explicativos, todos esses campos trabalham juntos e é primordial a sua 
indissociabilidade. 

Primeiramente, o campo de acessibilidade pedagógica corresponde a políticas que compreendem a 
aprendizagem do aluno propriamente dita. Dessa maneira, como um dos projetos principais desse campo, tem-se 
o Atendimento Educacional Especializado (AEE). O seu objetivo é assegurar uma plena participação do estudante 
na educação, por meio da identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos de acessibilidade 
(Brasil, 2008). 

A oferta do AEE em todas as etapas, níveis e modalidades, preferencialmente no atendimento à rede 
pública de ensino (Brasil, 2009) é uma orientação da PNEEPEI.  Em Belo Horizonte, tal serviço foi implementado 
no ano de 2010 e normatizado pela Portaria nº 112/2009 (Belo Horizonte, 2014).  Desde então, o crescimento de 
salas de AEE estão em uma trajetória ascendente e uma das metas de ação do eixo da educação da prefeitura é 
atender a 100% da demanda de AEE em toda a cidade e ofertar mais salas nas Escolas Municipais (Belo 
Horizonte, 2019).  

Neste contexto, um outro serviço trabalhado pela atual gestão do município é o de promover práticas 
pedagógicas inclusivas. Assim, Belo Horizonte disponibiliza cadernos que orientam a prática do professor, sendo 
possível citar os documentos: “Orientações para ensino fundamental e educação de jovens e adultos na rede 
municipal de educação” e “Orientações sobre Processos  de Avaliação no Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Educação de Belo Horizonte”. 

Entre os serviços ofertados, está o Registro Descritivo de Aprendizagem. Este registro é um instrumento 
de acompanhamento e suporte para a avaliação dos alunos que necessitam de adaptações curriculares.  
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No que diz respeito ao campo de acessibilidade institucional, é contemplado os serviços garantidos por lei 
e projetos oferecidos pela Prefeitura. Assim, a cidade conta com a oferta de veículos adaptados para estudantes 
com mobilidade reduzida e disponibiliza o benefício de gratuidade no transporte público, direito regido pela Portaria 
BHTrans DPR nº 025/2008.  

Outra estratégia utilizada é assegurar a figura do Auxiliar de Apoio à Inclusão nas escolas, conforme foi 
apontado no PNEEPEI de 2008. Este é um elemento importante, destinado ao estudante que tem dificuldades 
relacionadas a sua autonomia. Pode-se citar também a Roda de Conversa com as famílias, um encontro mensal 
que visa uma interlocução importante para o aluno.  

Ademais, uma das ações da SMED é o Projeto de Disseminação da Libras onde tentam ampliar a 
comunicação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e avançar para uma educação bilíngue na cidade. Para tal, 
esse projeto ocorre por meio de oficinas nas escolas. É válido ressaltar a nova lei nº11.359, publicada no Diário 
Oficial de Belo Horizonte em maio de 2022, que garante a criação de escolas bilíngues em Libras e língua 
portuguesa na Rede Municipal da capital mineira (Belo Horizonte, 2022).  

Por fim, no campo da capacitação profissional, o município, por meio do Decreto nº 17.005/2018 da 
prefeitura, regulamenta as atividades dos ocupantes dos cargos e funções escolares. Nas especificações de todos 
os profissionais está presente o dever de participar de cursos de atualização e aperfeiçoamento promovidos pelo 
Poder Executivo, visando o aprimoramento do seu desempenho (Belo Horizonte, 2018). Além disso, para 
conseguir se inscrever em concurso referente a Equipe de Apoio à Inclusão, é necessário ter experiência prévia 
de trabalho realizado com esse público (Portaria SMED Nº 135/2005).  

Dessa maneira, é possível concluir que o Município de Belo Horizonte organiza a Educação Especial a 
partir da perspectiva inclusiva, tentando atender a todas as demandas de alunos que encontram barreiras no 
decorrer da sua trajetória educacional. Nesse sentido, a cidade promove políticas públicas e projetos que procuram 
assegurar uma plena participação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, estando ainda, em um percurso que busca melhorias na qualidade de vida de todas as 
pessoas (Belo Horizonte, 2019). No entanto, é importante esclarecer que, como nos informa Mainardes (2006), a 
partir do pressuposto do Ciclo de Políticas de Ball, o contexto da formulação das políticas (contexto da influência) 
é diferente do contexto das práticas, ou seja, existe uma distância entre o que está prescrito e o que realmente se 
efetua: 

“Assim, políticas são intervenções textuais, mas elas também carregam limitações materiais e 
possibilidades. As respostas a esses textos têm conseqüências reais. Essas conseqüências são vivenciadas 
dentro do terceiro contexto, o contexto da prática” (Mainardes, 2006, p. 53). O grande desafio dos gestores é 
colocar em prática, o que está formulado no papel.  
 
Considerações Finais  

Compreende-se que o município de Belo Horizonte implementou políticas importantes no que tange a 
Educação Especial e os direitos das pessoas com deficiência. Perante a Constituição, esse direito é garantido, 
contudo, para que a educação inclusiva seja efetiva, é necessário oferecer suporte necessário ao professor e à 
escola em suas ações pedagógicas, priorizando práticas inclusivas e dialógicas (Roman, Molero, & Silva, 2020).  

É importante que o município possa realizar reflexões sobre a efetivação das políticas, para que os direitos 
sejam, de fato, garantidos. Por fim, é necessário destacar que essa é uma pesquisa inicial, com resultados 
preliminares e cujo objetivo foi analisar os documentos oficiais do município acerca da Educação Especial. Um 
aprofundamento sobre a relação entre o prescrito e o que efetivado, ainda se faz necessário.  
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Introdução 

 A participação do aluno com deficiência na vida escolar tem sido fortemente afetada pelos 
paradigmas de integração e inclusão, que relacionam-se à forma com que se enxerga o papel que a Pessoa com 
Deficiência (PCD) ocupa na estrutura social. Internacionalmente, é possível verificar uma mudança do paradigma 
de integração, que entendia que tais pessoas deveriam se adaptar para se encaixar a um padrão de normalidade, 
para o paradigma de inclusão, que passou a entender que a sociedade precisaria ser inclusiva e adotar medidas 
para que todos pudessem participar de forma igualitária. As realidades de cada país, contudo, podem diferir 
bastante do que é produzido no Sistema Internacional. Por isso, é relevante entender como a Argentina, Estado 
signatário de diversos tratados internacionais na área da deficiência, tem conduzido suas políticas de Educação 
Especial, tendo em vista os paradigmas de inclusão e integração, e a grande necessidade de se criar uma 
sociedade mais justa. 
 
1. Objetivos 

A partir dos anos de 1990, uma nova proposta educacional ganhou força: a Educação Inclusiva. A 
legislação argentina voltada às PCD, porém, nem sempre acompanhou as normas internacionais que orientaram 
esse paradigma. Questiona-se como se configura a Educação Especial (EE) na Argentina, visto que 
direcionamentos para uma Educação Inclusiva são cada dia mais fortes, e, ainda assim, em âmbito nacional, não 
há uma base estatutária clara sobre a inclusão educacional dos alunos com deficiência. O objetivo do trabalho foi 
identificar os reflexos das mudanças de paradigma no cenário internacional sobre a EE e suas consequências 
sobre a modalidade na Argentina. 
 
2. Justificativa 

Compreender as políticas de Educação Especial é fundamental para entender a participação do aluno com 
deficiência no sistema educativo. As iniciativas internacionais no campo da deficiência começaram a ganhar mais 
notoriedade a partir dos anos de 1970 e, desde então, grandes mudanças ocorreram, especialmente no que tange 
à proteção dos direitos sociais. Atualmente, diante de iniciativas pela inclusão do aluno com deficiência, a 
legislação argentina ainda adota mecanismos de integração na tentativa de garantir o direito à educação. 
Argumenta-se que seja de grande importância analisar as bases das políticas de EE, uma vez que isto impacta 
diretamente na participação social desse alunado. 
 
3. Integração e inclusão nos tratados internacionais 

O paradigma de integração consiste em que, para que um indivíduo com deficiência participe da vida 
social, deve se submeter a processos de recuperação e maximização de capacidades e funções, passando a 
desempenhar atividades como as pessoas normais. Compreendia-se que um indivíduo deveria se adaptar a um 
padrão de normalidade e, com isso, sua participação social estava sujeita a sua própria capacidade adaptativa, e 
não à capacidade do ambiente de acolher a diversidade. A partir da década de 1970, movimentos sociais por 
direitos e liberdades ganharam força e as demandas das pessoas com deficiência por participação igualitária 
ganharam mais voz. A transição de um paradigma de integração para o de inclusão foi gradual, a partir dessas 
lutas por direitos, por participação social e política, e pela consolidação de concepções de igualdade de 
oportunidades. (MADUREIRA, 2018). 

Alguns documentos tiveram grande importância nessa transformação, como é o caso da Declaração 
Mundial sobre Educação para Todos, que destaca a necessidade do emprego de medidas que garantissem acesso 
igualitário à educação, sem discriminação e exclusão. (UNESCO, 1990). 

Junto à concepção de acessibilidade, que foi trazida pelas Normas Gerais para Equiparação de 
Oportunidades das Pessoas com Deficiência (1993), surge o paradigma da inclusão, fortemente ligado à 
compreensão sobre participação, e que ganhou bastante visibilidade com a Declaração de Salamanca, de 1994. 
Esse documento também compreende que as PCD devem viver em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e reconhece que o direito à educação deve ser assegurado considerando que cada criança possui 
necessidades e características específicas. A educação, por isso, deve ser acessível e inclusiva e o sistema 
educacional como um todo deve acolher suas necessidades educativas, uma vez que a escola é um espaço para 
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todos. Entende-se a inclusão educacional como um processo em que se aborda e responde às necessidades 
educacionais diversas dos alunos, de forma a promover a participação e a aprendizagem de todas as crianças, 
reduzindo a exclusão educacional. Assim, o aluno com deficiência deveria ter acesso ao sistema de ensino nas 
escolas regulares, salvo em situação muito específica. (MADUREIRA, 2018; UNESCO, 1994). 

É também relevante mencionar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), 
adotada em 2006 pela ONU, e que consolidou princípios fundamentais no campo da deficiência. A CDPD é um 
tratado de direitos humanos, possui grande aceitação no cenário internacional, e que sugere que a educação tenha 
como base a acessibilidade, igualdade de oportunidades, acesso, participação, inclusão, não discriminação, etc., 
de modo a potencializar o desenvolvimento humano. (ONU, 2006). 
 
4. Metodologia 

Este trabalho foi construído a partir de uma pesquisa documental, que “consiste em uma série de 
operações que visam estudar e analisar um ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e 
econômicas com as quais podem estar relacionadas.” (RICHARDSON et al., 2012, p. 230). Assim, recorreu-se a 
fontes primárias, como tratados internacionais, para fundamentar o debate relativo à integração e à inclusão. Além 
disso, são utilizados, como fonte primária, documentos oficiais da legislação argentina referentes a diretrizes e 
políticas educacionais em Educação Especial. São também trazidos para auxiliar o debate, como fontes 
secundárias, obras produzidas sobre a EE na Argentina, além de inferências sobre o debate relativo aos 
paradigmas de integração e inclusão. 
 
5. A Educação Especial na Argentina 

A educação das pessoas com deficiência na Argentina começou com as escolas especiais, que foram 
surgindo a partir do final do século XIX, geralmente destinadas a surdos e cegos, instruídos em locais específicos 
e separados dos demais alunos. Esse tipo de educação tinha como fundamento o modelo médico de deficiência, 
comumente associado a abordagens reabilitativas. Isso se manteve ao longo de parte do século XX, até que, a 
partir da década de 1970, com o crescimento dos movimentos sociais, é possível ver reflexos dessas mudanças 
na legislação argentina. (PADIN, 2013). A Ley n° 22.431, de 1981, cria um sistema de proteção integral das PCD 
e também estabelece que o Ministerio de Cultura y Educación se encarregaria de estabelecer normas e 
orientações sobre a integração do aluno com deficiência ao sistema educacional. (ARGENTINA, 1981). 

A Ley Federal de Educación (1993) configura a Educação Especial como um regime especial de ensino, 
responsável pelo acompanhamento de alunos com necesidades educativas especiales, garantindo atenção 
adequada e uma “formación individualizada, normalizadora e integradora, orientada al desarrollo integral de la 
persona y a una capacitación laboral que le permita su incorporación al mundo del trabajo y la producción.” 
(ARGENTINA, 1993, Art. 28). O atendimento educacional a esses alunos ocorreria em centros ou escolas 
especiais, com chance de integração às escolas comuns posteriormente. 

Em 2006, foi criada a Ley de Educación Nacional (LEN), que centraliza e organiza a educação em todo o 
território, fixando sua estrutura, extensão, modalidades, etc., e está em vigência atualmente. A educação e o 
conhecimento são considerados como bem público e direito pessoal e social que devem ser garantidos pelo 
Estado. A Educação Especial é posta como uma das oito modalidades de educação, e deve ser ofertada de forma 
transversal em todos os níveis. Essa lei compreende que a educação dos alunos com deficiência permanente ou 
temporal deveria ocorrer com base no princípio de inclusão e isso aconteceria através da integração. 
(ARGENTINA, 2006). 

A Resolução do Consejo Federal de Educación 155/2011, em consonância com a LEN, trata a inclusão 
como um princípio geral que visa garantir o direito à educação, e a integração como uma estratégia por meio da 
qual a inclusão educacional é consolidada. Em 2014, com a Lei n° 27.044, a CDPD adquire hierarquia 
constitucional e, a partir de então, ainda que não haja uma base estatutária para a inclusão das pessoas com 
deficiência, os documentos produzidos passaram a dar maior ênfase à inclusão escolar. A Resolução 311/16 
contribuiu para isso, ao estabelecer que as escolas deveriam identificar as barreiras à aprendizagem dos alunos 
e, a partir daí, formular um projeto para a integração educacional. (PEER, 2021). 

O Plan Nacional de Discapacidad (2017-2022) buscou consolidar o princípio da inclusão das PCD a partir 
de cinco eixos. No eixo referente à educação, propõe-se que esta seja inclusiva, igualitária e de qualidade. 
Segundo o documento, a inclusão educacional visa trazer respostas apropriadas às diversas necessidades 
educacionais e promover participação efetiva na sociedade, mitigando situações de exclusão no sistema 
educacional e fora dele. (AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, 2017). 

A normalização, por sua vez, é um princípio que propõe que a vida dos indivíduos com deficiência seja a 
mesma que a dos indivíduos sem deficiência, no que diz respeito “a su ritmo, oportunidades y opciones.” 
(ARGENTINA, 2009a, p. 15). O problema consiste em constantemente reforçar padrões de homogeneização, já 
que o tipo de vida de alunos sem deficiência é aquele considerado normal e, portanto, deve ser aplicado aos 
demais alunos. Isso vai contra uma proposta de educação voltada à diversidade, construindo uma dicotomia de 
normal e anormal. 
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Considerações finais 

A Educação Especial na Argentina é intrigante por ter se firmado, até recentemente, em princípios já em 
desuso. De acordo com o documento Educación Especial, una modalidad del Sistema Educativo en Argentina: 
Orientaciones I, a educação inclusiva é um enfoque de caráter filosófico, pedagógico, social, político e econômico, 
voltado à aceitação e apreciação das diferenças, à construção do conhecimento, à compreensão e valorização 
das capacidades dos estudantes etc. Trata-se mais de uma perspectiva de abordagem educacional que visa 
atender a todos os alunos, sem gerar exclusão. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2009b). Entretanto, a 
operacionalização da educação inclusiva, de acordo com a legislação argentina e demais documentos oficiais, é 
feita a partir de estratégias de integração. Juntamente a esta, tem-se a compreensão de normalização, que, como 
afirma o documento mencionado acima, visa prover ao aluno com deficiência uma educação tão normal quanto a 
de seus colegas sem deficiência. 

Atualmente, especialmente após a CDPD, a proposta de inclusão foi tomando uma forma mais semelhante 
às normativas internacionais atuais. Isto se deve à compreensão de que uma educação inclusiva é aquela que 
combate as assimetrias sociais. Até então, contudo, a integração dos alunos com deficiência se mantém como a 
ferramenta com a qual se constrói uma educação inclusiva na Argentina. 
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O princípio constitucional da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola reverbera no direito 
à inclusão escolar a todos os estudantes, de forma que suas necessidades específicas sejam atendidas. Isso 
reforça a necessidade de ampliar os estudos em torno da temática sobre formação de professores para a educação 
especial inclusiva. Desse modo, diante da necessidade de se pesquisar sobre a formação de professores para 
atuar na educação especial e inclusiva, este texto se apresenta o resultado de um estudo qualitativo de base 
teórica, realizado em: Cassemiro (2018), Borges e Campos (2018), Cassemiro e Campos (2019), entre outros. O 
objetivo é discutir sobre os ensinamentos de Helena Antipoff no que se refere à formação de professores para a 
Educação Especial. O estudo se desenvolveu a partir da seguinte inquietação: o que ensina Helena Antipoff sobre 
a formação docente para a Educação Especial a partir da realização do 2º curso de Férias de Ensino Emendativo 
para professores de classes especiais e estabelecimentos de crianças excepcionais? Nas primeiras décadas dos 
anos de 1900, o que hoje é chamado de educação especial era denominado de educação emendativa. Busca-se 
no aporte teórico supracitado a resposta a essa pergunta, que oportuniza outras possibilidades de análise, mas 
que, neste estudo, optou-se por abordar sobre algumas características do 2º Curso Emendativo, chamados neste 
estudo de princípios. Os resultados do estudo apontam que esse curso representa um marco na história da 
Educação Especial no Brasil e ecoa princípios fundamentais para a formação atual do professor de Educação 
Especial Inclusiva que atua no Atendimento Educacional Especializado, como por exemplo: a integração teoria e 
prática; a aprendizagem sobre o foco nos interesses da criança; a observação das dificuldades e habilidades das 
crianças; o desenvolvimento de atividades sensoriais; a construção de um vínculo com o contexto e a cultura local; 
a presença da arte (teatro, música e artes plásticas) e dos trabalhos manuais; e, o uso de cadernetas/diários de 
registro nos contextos da formação docente para a Educação Especial Inclusiva. 
 
Palavras-chave: Helena Antipoff. Formação Docente. Educação Especial Inclusiva. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Boletim do CDPHA, Belo Horizonte, n. 31, 2022. 
 
 

43 

O SABER DO DOCENTE NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR: O QUE DIZEM OS PROFESSORES? 
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Universidade Federal de Minas Gerais 

 
 
Este texto apresenta alguns movimentos teórico-metodológicos de uma pesquisa em desenvolvimento, a fim de 
produzir reflexões acerca do processo de inclusão escolar a partir de possíveis interlocuções com discursos do 
campo da Psicanálise aplicada à Educação e de Políticas Públicas Nacionais de Educação Especial, na 
perspectiva da Educação Inclusiva. Entende-se que as categorias conceituais, inclusão e exclusão, presentes em 
diferentes redes discursivas, regem produções simbólicas e imaginárias em torno do processo de inclusão ou não 
de sujeitos no espaço escolar. Embora tenhamos marcos histórico-discursivos que ilustram algumas 
transformações ocorridas no modo de conceber a educação de estudantes com necessidades educacionais 
especiais (NEE), não podemos deixar de ressaltar que rupturas, desafios e retrocessos constituem 
significativamente esse movimento. Discursos de diferentes campos de saber que dizem sobre a inclusão escolar, 
necessários em vários aspectos, não são suficientes para garantir a operacionalização desse processo sem deixar 
marcas da impossibilidade de incluir todos. Isso não significa dizer que a inclusão não seja factível, mas é preciso 
lidar com as frustrações, com as contingências e com a não possibilidade de obter os resultados desejados a partir 
de um ideal de inclusão que sustenta a ilusão de que os professores bem instrumentalizados – com conhecimentos 
cada vez mais especializados – garantirão o sucesso do processo de escolarização. Além disso, o professor tem 
que se haver com os efeitos da relação de transferência no encontro com o estudante. É comum encontrar nos 
dizeres dos professores certo incômodo que diz da sensação de que não foram suficientemente preparados para 
lidar com algumas situações do cotidiano da sala de aula. Quando se trata da escolarização de alunos com NEE, 
o sentimento de frustração e de angústia por parte do professor frente às demandas desse público parece ficar 
mais potente e ecoa, sobretudo, um discurso de queixa, de desamparo e de impotência. Sob essa perspectiva, o 
objetivo central dessa pesquisa é ouvir os professores do Ensino Fundamental que trabalham ou trabalharam com 
estudantes com NEE a fim de verificar e compreender o lugar que os docentes atribuem ao saber produzido no 
encontro com esses estudantes.  Para este estudo, elegemos algumas questões que se apresentam centrais para 
a investigação proposta: O quê e como os professores dizem da sua prática pedagógica com estudantes NEE? 
Há nos dizeres dos professores um esvaziamento simbólico e imaginário do seu saber fazer diante dos desafios 
apresentados no processo de escolarização de estudantes NEE? A entrevista oral de natureza semiestruturada 
se apresenta como dispositivo metodológico para a criação desse espaço de escuta. O Diário de Pesquisa é outro 
importante instrumento de registro da trajetória investigativa proposta. Por fim, a pesquisa pretende ampliar as 
reflexões e discussões relacionadas às ações pedagógicas no processo de inclusão de estudantes com NEE, bem 
como contribuir para os futuros estudos no campo da Educação Inclusiva. 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Prática Docente. Discurso do Professor. Relação de Transferência.  
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BILINGUISMO AUTISTA BRASILEIRO UMA REVISÃO TEÓRICA E NETNOGRÁFICA  
 
  

Yara Helena Rocha Queiroz 
Adriana Araújo Pereira Borges 

Faculdade de Educação – FaE UFMG 
 

  
A comunidade de familiares e autistas na internet fortaleceu-se nos últimos anos, esse espaço como gerador de 
interações veio a desenrolar a pergunta deste estudo em potencial. quanto às alternativas de comunicação bilíngue 
de autistas. Este estudo propõe uma revisão sistemática de bibliografia, levantamento netnográfico nas redes 
sociais sobre o tema e de potenciais hipóteses de pesquisa para submissão ao mestrado na Faculdade de 
Educação da UFMG.  
 
Palavras-chave: autismo, comunicação alternativa, aquisição de segunda língua, inglês, netnografia 
 
Introdução  
 

Em um post no perfil do Facebook da página do Instituto Lagarta Vira Pupa, administrado pela Andréa 
Werner, que se auto apresenta como um local de ‘acolhimento materno, apoio às famílias de pessoas com 
deficiência, mobilização social e política.’ Há um post indicando um vídeo de um diálogo entre mãe e filho.  

O filho, Alan inicia o vídeo falando em inglês ‘ Às vezes eu não me entendo’ e a mãe pergunta em português 
‘Então, por que você fala em inglês?’, o filho responde em inglês , ‘Porque toda vez que falo inglês eu me entendo’.  

Esse post de 15 segundos segue de um texto reflexivo e cheio de perguntas e hipóteses sobre o universo 
bilíngue com autistas. Esse post contou com mais de 7,8 mil visualizações até 11 de julho de 2022 e com mais de 
94 comentários, sendo alguns deles relatos de outros casos que o bilinguismo acontece.  
 
 

"Em português eu não me entendo, em inglês eu me entendo". 
É assim que Alan se explica. Ele tem oito anos, é autista nível 1 de suporte 
e fala inglês. Fui professora de inglês e trabalhei bastante durante a 
gestação, provável motivo do inglês ser a “língua materna” dele. 
Ao receber o diagnóstico fomos orientados a não misturar português e 
inglês, e tentamos. Mas meu trabalho, nossos interesses, somos nerds 
assumidos e consumimos muita cultura pop em inglês, tudo isso acabou 
oferecendo estímulos em ambas as línguas. Aos 3 anos, Alan começou 
a falar. Em um dia falou umas cinco palavras e não parou mais - todas 
em inglês. Nunca forçamos. É algo dele e optamos por acompanhar, 
falamos português entre nós e inglês com o Alan. 
A educação infantil foi em escola bilíngue e agora, no fundamental, a 
escola é regular (não bilíngue). Ele continua falando “em inglês”, entende 
português e consegue se comunicar com frases simples. A maior parte 
da equipe escolar entende inglês e temos sorte e um baita privilégio de 
todos respeitarem não apenas essa questão, mas também os stims e etc. 
A maternidade atípica me leva a um questionamento incessante: até que 
ponto incentivar o português? Será a melhor opção deixar que Alan 
permaneça na zona de conforto do inglês? É muito fácil para ele usar a 
língua como um escudo, as pessoas mais próximas entendem e para ele, 
nesse momento, isso é suficiente. 
Temos a Mirabel, nossa dog, que só entende em português. Alan arrisca 
uns “senta”, “não pega isso”, “não” – mas já percebemos que começou a 
se afastar e perder o interesse nessa interação. Vejo o inglês como um 
tipo de comunicação aumentativa, tenho pesquisado, lido, conversado 
com muitas pessoas e sempre que me dizem que foram orientados a não 
incentivar o interesse da pessoa autista por outros idiomas, sugiro 
ignorar. 
Apoiem e aprendam juntos, se possível. Hiperfoco é o melhor professor 
de línguas. E comunicação é comunicação – nosso papel como família é 
estar com nossos pequenos, respeitando individualidades, características 
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e oferecendo todas as ferramentas possíveis para que eles estejam 
incluídos e ocupando cada vez mais espaços. 
Texto e vídeo: @veigacami (Facebook Lagarta Vira Pupa)  
Cami Vieira, 31 de maio de 2022. Disponível em: 
<https://fb.watch/ec2PzUI8KK/>  

 
Com esse fragmento da postagem já temos uma amostra e inspiração do que Kozinets (2014) chamada 

de netnografia  
 

[...] é uma forma especializada de etnografia e utiliza comunicações 
mediadas por computador como fonte de dados para chegar à 
compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural na 
Internet. Sua abordagem é adaptada para estudar fóruns, grupos de 
notícias, blogs, redes sociais etc.KOZINETS,2014. 

Objetivos  
Diante dessa mobilização os objetivos deste estudo serão: 

• Agrupar estudos nacionais e internacionais sobre o bilinguismo autista;  
• Agrupar relatos de casos de bilinguismo autista no Brasil via grupos de apoio de familiares e 

relatos online sob olhar netnográfico; 
• Levantar hipóteses, temática e público para pesquisa de mestrado. 

 
Justificativa  
 

A observação sistemática de casos de autistas, usando o inglês como uma comunicação alternativa, para 
além de outras comunicações multimodais que os cercam, vê-se um potencial de aprendizagem que pode abrir 
campos de estudos para a educação, psicologia, psicolinguística, fonologia e outras áreas de interesse no tema. 

O 39º Encontro Anual  Helena Antipoff, será a uma vitrine e abertura para os primeiros ensaios sobre esse 
estudo que começou com a vontade de uma professora com experiência no campo da Educação Especial em 
aprofundar no tema com o uma professora de inglês e estudante de pedagogia, curiosa e interessada no campo 
linguístico com desejos de iniciar na carreira acadêmica. 

Com carreira no ensino de inglês para todas as faixas etárias e interesse em avançar nas considerações 
e hipóteses dos alunos, pensar em um estudo sobre o bilinguismo autista possibilitará abarcar os desejos 
formativos de aprofundamento no campo linguístico e educacional, entendendo um pouco mais sobre os processos 
de aquisição de segunda língua, criação de identidade comunicativa e hipóteses de aprendizagem dos bilíngues 
autistas e a construção de uma carreira acadêmica sólida. 

Possibilidades formativas de professores e pais, assistências pedagógicas, criação de materiais 
pedagógicos adaptados, criações de políticas públicas, entre outras produções poderão beneficiar desse estudo.  

. As perguntas levantadas até aqui foram:  
1. Em quais contextos à língua ‘estrangeira’ à pessoa com autismo foi exposta? 
2. Há uma relação entre hiperfoco e aprendizado de uma segunda língua com autistas? 
3. Quais as situações de uso da segunda língua pelos autistas (na escola, com os pais, em jogos 

etc.)? 
4. As dificuldades de comunicação, como característica do autismo, são vista no uso da segunda 

língua? 
5. Quais habilidades (leitura, fala, escrita, escuta), são as preferidas? 

Claro que essas perguntas exigem um nível de aprofundamento significativo, esse não é nosso objetivo, 
mas muitas dessas e outras que surgirão após as leituras e pesquisas nos guiará para estudos mais 
enriquecidos  e possibilidades para outros pesquisadores.  
 
Base teórica 
 

Os artigos e materiais a serem estudados são divididos sobre as temáticas sendo elas: sistematização 
teórica, netnografia, casos de estudos e aprendizagem de segunda língua por autistas.  
  

Sistematização Teórica 

DONATO, Helena.DONATO, Mariana. Etapas na Condução de uma Revisão Sistemática. 2019. Disponível 
em: <https://doi.org/10.20344/amp.11923> Acesso em 15 de julho de 2022.Bo 
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SOUZA, Christianne Thatiana Ramos de.  MENDES, Eniceia Gonçalves. Revisão Sistemática das Pesquisas 
Colaborativas em Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar no Brasil. 2017. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382317000200009> Acesso em 15 de julho de 2022. 

SAMPAIO RF E MANCINI MC. Estudos De Revisão Sistemática: Um Guia Para Síntese Criteriosa Da Evidência 
Científica. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfis/a/79nG9Vk3syHhnSgY7VsB6jG/> Acesso em 15 
de julho de 2022. 

Biblioteca Prof. Paulo de Carvalho Mattos. Tipos de Revisão de Literatura. Botucatu. 2015. Disponível em: 
<https://docplayer.com.br/12500538-Tipos-de-revisao-de-literatura.html>  Acesso em 15 de julho de 2022. 

 

Netnografia 

Soares, Samara Sousa Diniz. Stengel, Márcia Netnografia e a pesquisa científica na internet . 2021 PUC 
Minas. Belo Horizonte, MG, Brasil. Disponível em:   <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6564e200066> Acesso em 
15 de julho de 2022. 

KOZINETS, Robert. Netnografia: Realizando Pesquisa Etnográfica Online. Penso, 2014.Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=edi_AwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=KOZINETS,+Robert.+Netnografia:+Realizando+Pesquisa+E
tnogr%C3%A1fica+Online.+Penso,+2014.&ots=2HHD3nkdPl&sig=Su3FRt2Y2x7J-
4Vcq80jG7IYPtg#v=onepage&q=KOZINETS%2C%20Robert.%20Netnografia%3A%20Realizando%20Pesquis
a%20Etnogr%C3%A1fica%20Online.%20Penso%2C%202014.&f=false>  Acesso em 15 de julho de 2022. 

 

Aprendizagem de segunda língua por autistas 

Bradley, Monica. Case Study: Second Language Acquisition With Asperger Syndrome In A University 
Setting.University of Costa Rica. Research in Pedagogy, Vol.9, No.2, Year 2019, pp. 166-180Disponível em: 
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239862.pdf> Acesso em 29 de junho de 2022. 

Barletta, Norma Patricia.High-Functioning Autism And Second Language Development: A Case Study. 
Universidad del Norte, Colombia Revista Interamericana de Psicologia/Interamerican Journal of Psychology 
(IJP) May/Aug/2018, Vol., 52, No. 2, pp. 183-193. Disponível em: 
<https://journal.sipsych.org/index.php/IJP/article/view/345> Acesso em 29 de junho de 2022 

Hudry, Dr Kristelle. Autism And Bilingualism What’s The Evidence? Lecturer in Developmental Psychology 
La Trobe University Victoria, Austrália. Olga Tennison Autism Research Centre (OTARC). Victorian Autism 
Conference, August 2014 Disponível em:  
<https://na.eventscloud.com/file_uploads/42d504afb4487a94467c9c7251106caf_KristelleHudry-
BilingualismWeb.pdf> Acesso em 29 de junho de 2022 

 Kašćelan, Draško. Katsos, Napoleon ·Gibson, Jenny L. Relations Between Bilingualism and Autistic-Like 
Traits in a General Population Sample of Primary School Children. Published online: 11 April 2019 Journal 
of Autism and Developmental Disorders (2019) 49:2509–2523. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10803-
019-03994-2> ou < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6546658/pdf/10803_2019_Article_3994.pdf> 
Acesso em 29 de junho de 2022 

Trelles, .M. Pilar. Castro, Karen. Bilingualism in Autism Spectrum Disorder: Finding Meaning in 
Translation. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7370402/pdf/nihms-1603694.pdf> 
Acesso em 29 de junho de 2022 
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Macri, Giovana Gonçalez. Educação bilíngue e autismo um estudo de caso a partir do olhar de professores 
/ Bilingual education and autism a case study from the look of teachers. Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/11411> Acesso em 
29 de junho de 2022 

Þráinsson, Karl Óskar. Second Language Acquisition and Autism. (2012).University of Iceland School of 
Humanities Department of English. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Second-Language-
Acquisition-and-Autism-%C3%9Er%C3%A1insson/1acff2ae7382aba2c8896800a47b462e0f305562> Acesso 
em 5 de junho de 2022 

 
Metodologia 

Para que todos objetivos sejam cumpridos  teremos um prazo de uma ano. Sendo de seis meses, o 
segundo semestre de 2022 para ler os artigos e fazer o referencial teórico sistemático. Já no primeiro semestre  de 
2023  pesquisaremos com as redes de apoio de familiares nas redes sociais com base na netnografia, coletando 
os comentários e categorizando, para enfim escrever o projeto de mestrado para o segundo semestre de 2023.    
 
Considerações Finais  

Na expectativas e empolgação em agrupar estudos nacionais e internacionais sobre o bilinguismo autista 
junto aos relatos de casos de bilinguismo autista no Brasil via grupos de apoio de familiares e relatos online sob 
olhar netnográfico e levantar hipóteses, temática e público para pesquisa de mestrado sob o olhar experiente e 
significativo dos participantes do 39º Encontro Anual  Helena Antipoff, proporcionará um encontro rico e relevante 
para a comunidade estudiosa, militante e simpatizante com a Educação Especial.  
 
Referência 
KOZINETS, Robert. V.. Netnografia: Realizando pesquisa etnográfica online. Porto Alegre: Penso, 2014. 203p. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-58442015217> Acesso em 19 de julho de 2022.  
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DESENVOLVIMENTO ATÍPICO E BILINGUISMO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS INTERAÇÕES ENTRE 
O ESPECTRO AUTISTA E A LINGUAGEM 

 
 

Karina Arroyo Cruz Gomes de Meneses 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

 
 
Neste trabalho observou-se in loco a ação pedagógica individualizada para um aluno com desenvolvimento atípico, 
diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (T.E.A) no quarto ano do Ensino Fundamental de uma escola 
internacional, localizada na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa baseou-se no método etnogeográfico, tendo em 
vista que a observação participante foi acompanhada por questões atinentes ao território e territorialidade 
desenvolvidos pela própria criança, no decorrer da aquisição da linguagem e consequente autonomia e 
autorregulação. O objetivo principal é analisar, através do método supracitado, a possibilidade de inclusão e do 
uso instrumental do bilinguismo como uma ferramenta operatória de ampliação do estímulo cognitivo e da 
autonomia do aluno. Como arcabouço teórico, contempla-se ampla revisão bibliográfica com intenção de 
estabelecer os principais parâmetros conceituais alcançados no tema. É de primordial relevância considerar-se a 
discussão do caso a partir de duas perspectivas, a primeira consiste em esclarecer o bilinguismo como um contexto 
escolar diferenciado e particularizado o que imprime a este trabalho dados diferenciados se comparados ao 
cenário padrão da maioria dos estudos de caso, onde encontra-se com regularidade alunos imersos em escolas 
que adotam apenas a língua portuguesa.  A segunda perspectiva na discussão aqui apresentada, há de considerar 
que neste estudo a criança tem contato, para além do currículo nacional, com currículo internacional, conhecido 
por IPC (International Primary Curriculum), que prima por eixo temáticos relacionados a assuntos de interesse 
universais e contemporâneos, valorizando a diversidade e a interculturalidade. Portanto, há duas questões 
diferenciadoras neste estudo de caso que perpassam o cotidiano escolar do aluno atípico. As conclusões ora 
apresentadas, nos levam a interpretar o bilinguismo como um domínio operatório, assim como concebe-se na 
teoria de Lev Vygotsky, que alia intrinsecamente o desenvolvimento intelectual às interações sociais. Neste estudo, 
a interação é analisada a partir do bilinguismo que, pela própria vastidão da expressão sígnica dupla, permite 
observar como se dá um maior investimento na práxis social infantil, exercício deveras complexo na ampla 
gradação de prejuízo da linguagem e sociabilidade admitidas no Espectro Autista.   
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Bilinguismo, Educação Inclusiva 
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PROCESSOS DE INCLUSÃO E SUA EFETIVIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM: UMA 
PROPOSTA DE ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA FAMÍLIA 

 
 

Luciane de Cassia Santos Lopes 
PPGE-FaE/UEMG 

 
Deolinda Armani Turci 

FaE/UEMG 
 
 
A temática educação e inclusão de alunos com deficiência atualmente tem se ampliado cada vez mais nos espaços 
acadêmicos e na sociedade em geral, apontando questionamentos múltiplos sobre a diversidade de diagnósticos 
ou a falta dele, as políticas e práticas educacionais para a democratização da educação em uma perspectiva de 
inclusão da diferença, considerando a pessoa com deficiência como sujeito histórico e social capaz de transceder 
e superar desafios em uma perspectiva efetivamente inclusiva. Esse trabalho ainda incipiente tem como objetivo 
analisar a efetividade da aprendizagem de alunos com deficiência nas redes públicas do município de Belo 
Horizonte, a partir da percepção de suas famílias. A proposta se justifica por possibilitar a compreensão de 
interfaces que compõem os processos de inclusão de alunos com deficiência, uma vez que a partir de nossa 
prática percebe-se que a inclusão em termos de aprendizagem não se efetiva para parte dos casos no município. 
A pesquisa de cunho qualitativo se propõe um de estudo de caso, com entrevistas semiestruturadas de 6 famílias, 
sendo 3 para cada uma das redes públicas do município. Como resultados preliminares podemos dizer que a 
aceitação de um filho com deficiência não é tarefa fácil para as famílias, principalmente porque a expectativa dos 
pais em relação à gestação corresponde ao ideal e perceber que este ideal não corresponde à realidade pode ser 
muito difícil para a família que terá que aprender a conviver com a discriminação, sendo resiliente e superando 
desafios diários. É perceptível ainda que parte dos pais apresentam dificuldade na compreensão dos objetivos da 
educação inclusiva como um processo, onde a escola precisa se adaptar às deficiências das crianças e não o 
contrário. Outrossim é necessário a adequação das políticas públicas no sentido de potencializar ações 
pedagógicas que fomentem uma educação de qualidade para todas as pessoas. Além disso, a qualificação de 
alguns profissionais de educação denota ser indispensável para a efetiva colaboração em prol de alunos com 
deficiência, dentre outras ações. Espera-se com a pesquisa contribuir com as discussões sobre os processos de 
inclusão nas escolas regulares de Minas Gerais, sob a perspectiva do olhar das famílias, considerando a realidade 
e suas expectativas. 
Palavras-chave: famílias, alunos com deficiência, efetividade da aprendizagem, Belo Horizonte. 
 
Fonte de financiamento: próprio.  
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A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA A EFETIVAÇÃO DO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 
 

Sueli Gomes da Costa 
  
Essa pesquisa o surgiu da expectativa de viabilizar discussões sobre a questão do brincar na escola, por perceber 
que a brincadeira na Escola, é compreendida apenas como entretenimento e não como estratégia de ensino-
aprendizagem. Ao contrário do que se pode pensar a brincadeira é um importante   instrumento de integração e 
sociabilização entre as crianças. O Brincar na Escola é uma ferramenta na neuropsicopedagógica que proporciona 
que as crianças vivenciem no dia a dia, situações de cooperação, compartilhamento de ideias e conhecimentos e 
exercitem a criatividade, a imaginação e o respeito mútuo. Neste sentido, a brincadeira é o meio que a criança tem 
de compreender e adaptar-se a tudo que a rodeia. Os jogos e brincadeiras têm grande importância no processo 
de ensino-aprendizagem, bem como na formação da personalidade das crianças. Para a criança o brincar é a 
coisa mais séria que existe, tão necessária ao seu desenvolvimento quanto o alimento e o descanso. 
 
Palavras-chave: Brincadeiras.  Neuropsicopedagogia. Brincadeiras. Alfabetização. 
 
Abstract 
This research arose from the expectation of enabling discussions on the issue of playing at school, by realizing that 
playing at school is understood only as entertainment and not as a teaching-learning strategy. Contrary to what one 
might think, play is an important instrument of integration and socialization among children. Playing at School is a 
neuropsychopedagogical tool that allows children to experience situations of cooperation, sharing ideas and 
knowledge, and exercising creativity, imagination and mutual respect on a daily basis. In this sense, play is the 
means that the child has to understand and adapt to everything that surrounds him. Games and games are of great 
importance in the teaching-learning process, as well as in the formation of children's personality. For children, 
playing is the most serious thing there is, as necessary to their development as food and rest. 
 
Keywords: Games. Neuropsychopedagogy. jokes. Literacy. 
 

Introdução 

 Na escola inclusiva a atuação dos profissionais deve basear-se na compreensão do aluno com deficiência 
e no respeito pela sua diferença, reconhecendo-o como uma pessoa que possui determinado tipo de limitação, 
mas que também possui habilidades. É necessário, portanto, que se abandonem os rótulos e classificações 
procurando levar em conta as possibilidades e necessidades impostas pelas limitações que a deficiência traz. 

Os recursos tecnológicos proporcionam aos alunos com deficiência uma expressiva melhoria na 
qualidade educacional. Contudo, esses mecanismos por si só não estabelecem um objeto de inclusão se não 
forem estruturadas em espaços que promulgue essa inclusão. As salas de recursos compõem um ambiente 
favorável para aplicação dessa tecnologia, admitindo, desta forma, a inclusão dos educandos com deficiência 
na sociedade do conhecimento. 

A Tecnologia Assistiva (TA) é empregada para estender ou permitir o cumprimento de uma atividade 
indispensável e almejada por uma pessoa com deficiência. No ponto de vista da educação inclusiva, esta 
tecnologia é voltada a beneficiar a participação do educando com deficiência nas várias atividades do dia a dia 
escolar, ligadas aos objetivos educacionais. 

As tecnologias assistivas somente funcionam como instrumentos no processo de ensino-aprendizagem 
se forem implantadas num contexto de atividades desafiadoras, que gerem o desenvolvimento e participação 
ativa do educando. Deste modo, questiona-se: em que medida as tecnologias assistivas podem tornar-se uma 
ferramenta de aprendizagem no Atendimento Educacional Especializado? 

O objetivo geral deste trabalho é analisar como as tecnologias assistivas podem atender as dificuldades 
funcionais de estudantes com deficiência na perspectiva da Educação Inclusiva. Os objetivos específicos são: 
discorrer sobre o Atendimento Educacional Especializado enquanto modalidade de ensino na Educação 
Inclusiva; analisar a Tecnologia Assistiva como ferramenta de apoio ao Atendimento Educacional Especializado; 
e avaliar o papel do professor no Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da Educação Especial 
e Inclusiva. 

A elaboração deste artigo consistiu na pesquisa bibliográfica e documental referente ao tema em 
questão. Na pesquisa bibliográfica, levantaram-se alguns dos diversos teóricos que discutem a temática, após 
leitura e fichamento construiu o texto de forma analítica e reflexiva. 
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Atendimento educacional especializado 

Segundo Pereira, Damasceno e Andrade (2013), o Atendimento Educacional Especializado (AEE) pode 
ser entendido como um serviço de ajuda e de interlocução com a sala de aula regular, de modo a acolher às 
especificidades dos alunos com deficiência. Esse atendimento assinala-se por concretizar práticas pedagógicas 
e didáticas específicas e potencializadoras da escolarização alcançada na sala de aula regular, de forma que 
aos educandos com deficiência esteja garantido às condições de acesso e aprendizagem na escola. 

Silva e Tavares (2009) mencionam que o AEE é efetivado, preferencialmente, na Sala de Recursos 
Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno contrário da escolarização, 
podendo ser alcançado, também, em centro de atendimento educacional especializado público ou particular 
sem fins lucrativos, conveniado com a Secretaria de Educação 

Portanto, percebe-se que o AEE é uma estratégia de apoio e complemento colocados à disposição dos 
educandos com deficiências e condutas características, ajustando diversas alternativas de atendimento, 
segundo as necessidades educacionais especiais de cada estudante, representando métodos que são, 
basicamente, distintos do ensino escolar, para melhor atender às especificidades desses alunos, oferecidos na 
forma de ajuda e complementação. 

Na escola inclusiva a ação dos profissionais deve basear-se na compreensão do educando com 
deficiência e no respeito pela sua diferença, reconhecendo-o como um indivíduo que possui verificado tipo de 
limitação, mas que também possui habilidades. É imprescindível que se recusem os rótulos e classificações, 
buscando levar em consideração as possibilidades e precisões impostas pelos limites que a deficiência traz. 

Para Oliveira (2004), na medida em que a direção inclusiva sugere um ensino ajustado às diferenças e 
às necessidades individuais, os professores necessitam estar habilitados para agir de forma adequada junto 
aos alunos introduzidos nos diversos níveis de ensino. A implantação da educação inclusiva tem deparado com 
limites e problemas, em virtude da deficiência de formação dos professores das classes regulares para receber 
às necessidades educacionais especiais, além da insegurança da infraestrutura e de condições materiais para 
o trabalho pedagógico junto a crianças com deficiência. 

O que se tem colocado em debate hoje em dia, especialmente, é a falta de formação dos educadores 
para trabalhar com esses alunos, e isso se transforma em sério problema na implantação de políticas desse 
tipo. É fundamental que os professores sejam instrumentalizados a fim de acolher às características 
apresentadas pelos educandos. 

Segundo Rodrigues (2003), não obstante da necessidade de uma especialização apropriada dos 
agentes educacionais estarem indicada na Declaração de Salamanca e na atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação como fator principal para a transformação em direção às escolas integradoras, o que tem ocorrido 
nos cursos de formação docente, em termos gerais, é a evidência apresentada aos aspectos teóricos, com 
currículos distanciados da prática pedagógica, não ajustando, consequentemente, a capacitação imprescindível 
aos profissionais para o trabalho com a diversidade dos alunos. 

Ainda para o autor citado acima, a formação dá a entender um processo continuado, o qual necessita ir 
além da presença de educadores em cursos que propendam transformar sua ação no processo ensino-
aprendizagem. O professor necessita ser ajudado a pensar sobre a sua prática, para que envolva suas crenças 
em relação ao processo e se torne um pesquisador de  sua ação, procurando aperfeiçoar o ensino apresentado 
em sala de aula. 

O professor, na perspectiva do Atendimento Educacional Especializado, necessita ser organizado para 
lidar com as diferenças, com a particularidade e a variedade de todas as crianças e não com um padrão de 
pensamento comum a todas elas. 

Conforme Rodrigues (2003), para concretização do processo de inclusão educacional, torna-se 
imprescindível o envolvimento de todos os componentes da equipe escolar no planejamento de ações e 
programas voltados ao assunto. Professores, diretores e funcionários apresentam funções particulares, contudo 
necessitam atuar coletivamente para que a inclusão escolar seja concretizada nas escolas. Por outro lado, torna-
se fundamental que esses agentes ofereçam continuação ao desenvolvimento profissional e ao aprofundamento 
de estudos, visando o avanço do sistema educacional. 

O professor especialista em AEE é um profissional especializado no atendimento de deficiências 
diferentes. Os alunos atendidos no AEE são aqueles com impedimentos de natureza física, intelectual ou 
sensorial que podem ter dificultado sua participação plena e efetiva na sociedade diante de barreiras que está 
lhes impõem, ao interagirem em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2007). 

Bruno (2008) defende a formação inicial e continuada de professores para o trabalho com a diversidade, 
para o atendimento educacional especializado e para o apoio e suporte à inclusão. Entende que o papel do 
professor especializado, além de atender as especificidades decorrentes das deficiências, deve priorizar o 
trabalho conjunto com a família, escola e comunidade, acompanhar e apoiar o projeto pedagógico e colaborar 
para a adequação da prática pedagógica ao contexto escolar. 
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Segundo Baptista (apud Vaz, 2012, P. 313), essa perspectiva de professor de educação 
especial é muito mais rica e desafiadora. Mais rica porque não se pauta na reparação 
de um sujeito repleto de lacunas a serem corrigidas, mas deve investir nas redes de 
interação nas quais o sujeito-aluno participa, colocando seu conhecimento especifico a 
serviço dessa rede e agindo mais sobre as interações do que sobre o sujeito-aluno. 

 
Conforme Vaz (2012), toda a escola deve estar engajada no processo de inclusão, desenvolvendo um 

projeto político pedagógico que inclua todos os alunos, dispondo de instrumental didático, esclarecimento sobre 
as necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre outas questões, uma vez que essa instituição 
apresenta um papel categórico no desenvolvimento da pessoa com deficiência, especialmente a considerar 
suas intervenções no saber pedagógico. 

 O docente que se dispõe a trabalhar nesta área deverá estar convicto de sua função e motivado, pois tais 
pontos serão fundamentais para o sucesso de sua prática pedagógica. É importante lembrar que os diversos 
estudos e práticas de trabalho têm mostrado que o desenvolvimento das pesquisas nesta área desempenha um 
importante papel junto aos estabelecimentos escolares do pessoal docente especializado e que o seu papel é 
fundamental para a evolução no estudo e pesquisa de alunos com necessidades especiais. 

Conforme Mazzoni, Torres e Oliveira (2001), com o advento das tecnologias da informação, 
comunicação e informação (TCIs), foram revelados novos problemas na questão acessibilidade à informação e 
criaram-se novos desafios e barreiras para os deficientes. Mas é por meio das tecnologias que estes mesmos 
problemas estão sendo resolvidos, já que: 

 
O desenvolvimento de ajudas técnicas, principalmente com a contribuição das 
tecnologias da informática e comunicação, permite hoje que muitas pessoas com 
deficiência encontrem as condições necessárias para que possam se dedicar às 
atividades de estudo, trabalho e lazer, contribuindo, assim, de forma ativa, para o 
desenvolvimento da sociedade (MAZZONI; TORRES; OLIVEIRA., 2001, p.29). 

 
Sousa, Mioto e Carvalho (2011) citam que com o avanço das novas tecnologias, um mundo novo de 

informações tem chegado às escolas e essa tecnologia tem contribuído com a educação escolar oferecendo 
benefícios à aprendizagem de alunos com deficiência. Tem sido um meio eficaz de resgatar a aprendizagem, a 
motivação, autoestima, e uma qualidade de vida melhor para esses alunos. 

O avanço na área da informática tem proporcionado recursos valiosos para a pessoa com deficiência, 
possibilitando mais uma ferramenta de acesso à informação e de apoio ao desenvolvimento de atividades 
educacionais, culturais e sociais. Considerando as especificidades que podem contribuir a tecnologia assistiva 
emerge como ferramenta para incluir os alunos com deficiência na sala de recursos dando melhores condições 
de aprendizagem e de desenvolvimento como pessoa. 

 
Para Sousa, Miota e Carvalho (2011, p. 35), a importância da Tecnologia Assistiva (TA) 
na educação já é uma realidade em relação a qualquer tipo de aluno, muito mais ainda 
em se tratando de alunos com deficiência visual. Desse modo, a abrangência da TA 
não se restringe somente a recursos em sala de aula, mas estende-se a todos os 
ambientes da escola, propiciando acesso e a participação de todos os alunos e durante 
o tempo todo. 

 
Como exemplo das TAs no ambiente escolar tem-se os aparelhos de síntese de voz, Braille, teclados 

modificados ou alternativos, softwares especiais que permitem as pessoas com deficiência utilizarem um 
computador e as cadeiras de rodas motorizadas, entre outros recursos para mobilidade, localização e 
sinalização, além de mobiliário que atenda às necessidades posturais. 

Pires et al. (2016) cita que a tecnologia assistiva necessita ser compreendida como resolução de 
problemas funcionais em uma perspectiva de desenvolvimento das potencialidades humanas, valorização de 
desejos, habilidades e da qualidade de vida, as quais incluem recursos de comunicação alternativa de 
acessibilidade, computador, atividades de vida diária, de orientação e mobilidade, de adequação, de postura, 
de adaptação de veículos, órteses, próteses, entre outros. 

As tecnologias assistivas, portanto, apresentam-se como uma forte aliada e um excelente recurso 
pedagógico para a implementação e efetivação de uma escola inclusiva, devido as possibilidades de construção 
de diversos recursos que promovem o acesso a conteúdos e informações para todos os alunos, na elaboração 
de atividades diferenciadas que atendem as características e condições de cada educando, bem como suas 
especificidades no processo de aprendizagem. 
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Segundo Bersh (2013), quando a TA é empregada por um estudante com deficiência, a finalidade 
essencial é irromper obstáculos sensoriais, motores ou cognitivos que limitam ou impedem seu acesso às 
informações, a demonstração sobre os conhecimentos alcançados na sala de recursos e a manipulação de 
objetos de estudos. As tecnologias assistivas podem tornar-se uma ferramenta de aprendizagem do AEE 
quando é possível perceber que sem recurso tecnológico a participação ativa do educando no desafio de 
aprendizagem seria limitado ou inexistente. 

Assim, para os alunos com deficiência, muitas atividades que seriam complexas de serem executadas, 
tornam-se admissíveis pela ajuda da Tecnologia Assistiva, uma vez que enquanto recurso pedagógica promove 
o aumento de habilidades muitas vezes dificultadas por alguma deficiência. 

Conforme Pires et al. (2016), diante das restrições determinadas pela deficiência, instituem-se 
obstáculos que bloqueiam a interação com o outro e com o mundo. E uma maneira de anular essas barreiras 
seria com o uso da Tecnologia Assistiva, que muitas vezes são doados por secretarias de educação de cada 
estado via Ministério da Educação ou até mesmo podem ser elaborados pelo próprio professor de AEE. 

 
Na área educacional, muitas tecnologias assistivas de baixo custo podem ser 
confeccionadas artesanalmente, para contemplar as necessidades do contexto 
escolar, tais como: pré-bengalas com cano de PVC; engrossadores (lápis, canetas, 
tubos de cola); pulseira imantada e chapa de metal sob a folha (auxilia a inibir os 
movimentos involuntários); números e letras imantados ou com velcro; órtese 
moldável (feita de EVA, metal, madeira); adaptadores para tesouras, pranchas de 
comunicação com símbolos e tamanhos diversos; conjunto de objetos concretos 
dispostos em ordem sequencial para organizar a rotina e as atividades do dia 
(caneca/prato/talheres, escova e pasta dental, mochila/caderno/livro, brinquedos), 
bem como uma série de outros equipamentos e recursos alternativos (CONTE; 
BASEGIO, 2015, p. 38). 
 

Entretanto, faz-se necessário destacar que o emprego dessas tecnologias deve ser adaptado segundo 
a necessidade específica de cada estudante, para que possa romper as barreiras para inclusão deste indivíduo 
no ambiente escolar e desenvolver seu processo ensino-aprendizagem. 

Para Conte e Basegio (2015), a formação de professores para o atendimento educacional especializado, 
no que se refere às tecnologias assistivas, apresenta contribuições inerentes à sua prática profissional. É através 
desta formação que se é possível trabalhar com um amplo recurso e oferecer serviços que colaboram para 
expandir as habilidades funcionais dos alunos com deficiência, além de promover uma vida mais autônoma, 
pois se estabelece numa ampla variedade de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e 
aplicadas para atenuar os problemas encontrados por estes sujeitos. 

Pires et al. (2016) descrevem que as TAs são recursos pedagógicos valiosos na inclusão e promoção 
da aprendizagem, porque oferecem ao estudante com deficiência o direito de participar, aprender e de 
apresentar uma experiência educacional como qualquer outra pessoa. 

Trabalhar com as tecnologias assistivas no AEE, não obstante de ser um desafio difícil, ao mesmo 
tempo é uma forma de gerar uma vida independente e a inclusão social, uma vez que o profissional vai dispor 
de ferramentas educacionais para o trabalho com a educação inclusiva que colaboram para o desenvolvimento 
da aprendizagem dos educandos com deficiência. 

Compete ao professor de AEE o acompanhamento da trajetória escolar de seus educandos no ensino 
regular, de forma a estimulá-los a atuar com autonomia neste espaço e em outros ambientes de sua vida social, 
e para tanto, é de suma importância uma articulação com o professor da sala de aula comum. 

Pereira, Damasceno e Andrade (2013) discorrem que o AEE apresenta como função primordial planejar, 
organizar e preparar recursos pedagógicos e promover uma acessibilidade que suprimam as barreiras para a 
completa participação dos estudantes, analisando suas deficiências, necessidades, anseios e dificuldades de 
aprendizagem. Uma grande aliada do AEE no processo de inclusão escolar são as tecnologias assistivas, 
voltadas principalmente para beneficiar a participação do educando com deficiência nas várias atividades do dia 
a dia escolar, ligadas aos objetivos educacionais. 

Em relação ao uso das tecnologias assistivas e o AEE faz-se necessário ainda a presença de 
profissionais aptos de usar esse tipo de recurso, auxiliando no desenvolvimento do estudante que necessita 
desta ferramenta para trazer acesso ao currículo e participarem das atividades da rotina escolar. Deste modo, 
percebe-se que a TA adquire importância fundamental na garantia de aprendizagem dos alunos que apresentam 
algum tipo de deficiência. 

 
Considerações finais 

Durante muito tempo, a inclusão das pessoas com deficiência foi observada como um problema delas 
próprias e de suas famílias, e para elas só cabia o trabalho desenvolvido pelas entidades assistenciais 
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especializadas. Hoje, como demonstramos no decorrer da pesquisa, essa realidade mudou, pois cresceu a 
conscientização de que a inclusão das pessoas com deficiência é uma questão de ética, cidadania e redução 
da desigualdade social.  

E neste processo surgiu o Atendimento Educacional Especializado que se assinala como a possibilidade 
de um melhor atendimento aos alunos com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, dando a devida atenção 
ao complemento deste processo como apoio pedagógico que é oficializado pela sala de recurso, exigindo um 
novo campo de atuação. O AEE institui novas alternativas de uma construção pedagógica, que coopera com o 
professor da sala de aula e o educando, promovendo práticas inclusivas. 

 
A oferta do Atendimento Educacional Especializado nas escolas de ensino regular 
brasileiras deve ser efetivado no contra turno, e proporcionar o acesso do aluno com 
deficiência na rede de ensino comum, não podendo ser um substituto das classes 
comuns. Para que aconteça um aprendizado significativo, além da oferta do AEE, é 
imprescindível que exista uma articulação entre os profissionais da educação, 
sobretudo, com o trabalho realizado em sala comum. (CONTE; BASEGIO, 2015, p. 39) 

 
A tecnologia assistiva é um campo do conhecimento, que se assinala pela interdisciplinaridade, que traz 

para a sala de aula produtos, recursos metodológicos, estratégias, práticas e serviços que tem por finalidade 
gerar a funcionalidade, pautada a execução de atividades e participação, de pessoas com deficiência para a 
autonomia e a inclusão escolar. 

 Portanto, a tecnologia assistiva pode ser empregada dentro da perspectiva da educação Inclusiva e 
especial, com a finalidade de favorecer o estudante com deficiência, asseverando sua participação nas diferentes 
atividades do dia-a-dia escolar e compete aos professores da sala de recursos analisarem e avaliarem essas 
tecnologias, adaptando-as aos alunos para que atendam suas especificidades. Para que uma educação inclusiva 
de qualidade seja concretizada, faz-se necessário o investimento em políticas públicas que ampliem os recursos 
e melhore as condições de ensino e aprendizagem nas escolas, além da valorização dos profissionais da 
educação. 
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Esta pesquisa, que se encontra em desenvolvimento, tem como objetivo investigar o processo de constituição do 
acesso de crianças e jovens com Transtorno do espectro do autismo (TEA) à escola comum na cidade de Belo 
Horizonte (MG). Considera-se, para tanto, o fato de que o autismo foi sistematizado como quadro nosográfico nos 
anos de 1940, quando a matrícula nas escolas ocorria de modo consideravelmente limitado para a maior parte da 
população e quando a escolarização de públicos considerados “especiais” se dava fundamentalmente em classes 
e escolas especiais. Nesse percurso podemos perceber dois movimentos inaugurais que vão se entrecruzar 
décadas depois. O primeiro se refere à consolidação do autismo como um quadro que afeta a infância e que será 
abordado por diferentes áreas do conhecimento. O segundo diz respeito ao processo de delineamento do direito 
à educação escolar, que se constituiu de modo distinto para as crianças e jovens considerados “especiais” e 
aqueles ditos “normais”. Esta pesquisa se ancora em procedimentos qualitativos, tendo como referência conceitual 
a literatura do campo educacional, mais particularmente os estudos sobre TEA, Educação Especial e Psicologia. 
Para efetivar o levantamento bibliográfico, foram definidos os seguintes termos de busca: escolarização, TEA, 
autismo, distúrbios globais do desenvolvimento, Belo Horizonte, inclusão escolar. As bases de dados consultadas 
foram: Scielo Brasil, Google acadêmico, site da Prefeitura de Belo Horizonte, em especial, a parte referente ao 
Diário Oficial do Município (DOM), site da Fundação João Pinheiro, Portal de periódicos da CAPES, Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O grupo concentrou o levantamento no período de 1980 até 
2000, mas foram encontrados poucos materiais relativos à Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte.  A 
pesquisa documental, envolveu, portanto, a leitura de textos e livros, os documentos oficiais localizados, material 
produzido por associações voltadas para o atendimento de pessoas com TEA, dentre outros. A pesquisa prevê, 
ainda, a realização de entrevistas com profissionais da área da educação, que atuaram na Secretaria Municipal 
de Educação. A hipótese de nosso estudo é que, entre os anos de 1980 e final dos anos de 1990, uma das formas 
de acesso das crianças e jovens considerados autistas na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais) se dava por 
meio de “clínicas-escolas” que conjugavam oferta educacional ao atendimento clínico multidisciplinar. Nessas 
instituições, a oferta educacional não se caracterizava, necessariamente, como escolarização, podendo se 
configurar como atendimentos orientados por uma abordagem clínico-pedagógica e/ou psicopedagógica. Essa 
hipótese se configura porque nesse período o poder público municipal estabelecia convênios com clínicas privadas 
para o atendimento das crianças e jovens que não poderiam estudar nas escolas comuns, como era o caso dos 
estudantes com autismo. Isso ocorria mesmo no que diz respeito às três escolas especiais do município, que foram 
inauguradas no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Nesse contexto foram instituídas, também, salas de 
recursos para o apoio pedagógico aos alunos integrados. A pesquisa visa contribuir para a produção do 
conhecimento sobre a inclusão escolar dos estudantes com TEA, sua abrangência e desafios.  
(Financiamento desta pesquisa: CNPQ.) 
 
Palavras-chave: Escolarização; TEA; História da Educação Especial; Belo Horizonte. 
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A EDUCAÇÃO DE AUTISTAS NAS PÁGINAS DOS JORNAIS BRASILEIROS DOS ANOS 1980 
 

 
Bruna Alves Lopes 

 
Ao longo da década de 1980 surgiram no Brasil grupos compostos por pais e mães de autistas. A iniciativa visava 
preencher o vazio deixado pelo Estado no que diz respeito à assistência educacional das crianças diagnosticadas 
com autismo. Estas ações chegaram nas páginas dos jornais que, na época estudada, foram utilizadas no ativismo 
familiar: seja para conscientizar a população acerca do autismo, seja para demonstrarem as demandas 
educacionais de seus filhos, apresentar o trabalho realizado pelas associações nascentes naquele momento e 
conquistar mais apoiadores para a causa em questão. O presente trabalho tem como objetivo analisar as matérias 
publicadas ao longo das décadas de 1980 no Jornal do Brasil e na Folha de São Paulo com ênfase nas notícias 
que apresentavam a educação como tema. Trata-se de uma pesquisa histórica, de caráter documental tendo como 
fonte as peças jornalísticas acima mencionadas. Em termos metodológicos consideramos os apontamentos os 
apontamentos de Lucca (2005) - que considera os periódicos enquanto fontes pertinentes para a construção da 
narrativa histórica - e Pontes e Silva (2012) que compreendem que os periódicos não apenas retratam a realizada, 
mas também auxiliam na construção da mesma. A base teórica do trabalho está pautada em Cavalcante (2003), 
Donvan e Zucker (2017) e Douglas (2017) sobre a história do autismo e Januzzi (2012) sobre a história da 
educação das pessoas com deficiência no Brasil. A análise da documentação da documentação selecionada 
possibilitou a percepção da importância do ativismo familiar para a divulgação da temática do autismo no Brasil, 
em especial para a emergência da discussão sobre o direito desse grupo à educação, além de demonstrar a 
importância dos periódicos enquanto espaço para advocacy.  
 
Palavras-chave: autismo, história, educação. 
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AS ESCOLAS ESPECIAIS EM PESQUISAS ACADÊMICAS    
 
 

Gabriella Agnes Silva 
PPGE - FaE/UEMG 

 
Deolinda Armani Turci 

FaE/UEMG 
 

  
De forma geral, o contexto da escolarização das pessoas com deficiência é marcado por processos de exclusão, 
segregação e seletividade social. No Brasil, esse processo contou com a forte presença de redes de escolas 
especiais privadas, cujas principiais características são as parcerias público-privadas e a filantropia. 
Características que evidenciam um movimento de privatização da educação, por um lado, já que o poder público 
repassa recursos técnicos e financeiros a instituições do setor privado. Por outro lado, nega-se a garantia de 
direitos das pessoas com deficiência ao renegar sua educação à caridade e benevolência. Diversas políticas com 
objetivo de garantir a inclusão dos estudantes com deficiência nas escolas de ensino regular vêm sendo propostas 
principalmente a partir do século XXI, porém nos últimos anos estas vem sendo ameaçadas. Este trabalho tem 
como objetivo apresentar levantamento bibliográfico sobre escolas especiais publicados em duas plataformas 
virtuais durante os anos de 2008 a 2020. A pesquisa se justifica já que a temática e discussão sobre esses 
estabelecimentos tem sido recorrente e que dados coletados no site da Secretaria Estadual de Educação de Minas 
Gerais durante o ano de 2020 apontam por exemplo, que até setembro do mesmo ano, só na cidade de Belo 
Horizonte haviam 22 escolas especiais, sendo 54% delas pertencentes ao âmbito privado. Para a pesquisa 
bibliográfica foram utilizadas a base de dados das plataformas virtuais: Portal de Periódicos Capes e Scielo. 
Buscou-se pelo termo chave: escola especial e estabeleceu-se o recorte temporal de 2008 a 2020. A partir da 
leitura de títulos e resumos o total de textos selecionados foi de 41, que foram organizados em uma planilha 
contendo: título, resumo, base de dados, ano de publicação, autor, periódico, local de publicação, titulação, 
instituição, assunto, categorias. Criou-se as seguintes categorias, com respectivos número de publicações: 
Processos de ensino e aprendizagem (9); Relação entre escola regular e escola especial (6); Comunicação 
alternativa e tecnologia assistiva e acessibilidade (4); Concepção de professores de escola especial (4); 
Concepção de estudantes sobre a escola especial e escola regular (3); Contextualização histórica da escola 
especial (3); Políticas de educação especial e escola especial (3); Deficiência intelectual e mercado de trabalho 
(3); Habilidades sociais, autocuidado, deficiência e escola especial (3); Educação e saúde (1); Relações étnico-
raciais e deficiência (1) e Surdez e adolescência (1). A análise dos trabalhos apontou que em escolas especiais a 
aprendizagem e apropriação do conhecimento científico não é objeto principal, mas sim a aquisição de habilidades 
e competências, que adequem as pessoas com deficiência à ordem social e atendam aos requisitos do mercado 
de trabalho, objetivando o desempenho de trabalhos simples e de pouca e má remuneração. Pode-se concluir que 
essa forma de funcionamento se opõe à formação humana integral, que envolve a busca pela apropriação do 
conhecimento científico e historicamente produzido, possibilitando que o estudante questione sua própria realidade 
e o contexto social que se encontra envolvido. 
 
Palavras-chave: escolas especiais, educação especial, produção acadêmica. 
Financiamento: Próprio  
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DESUSO DO CONCEITO DE CRIANÇA ANORMAL NO BRASIL E A PROPOSIÇÃO DO CONCEITO DE CRIANÇA 
EXCEPCIONAL 

 
 

Cristina Rodrigues de Oliveira Lima 
Raquel Martins de Assis 

Adriana Araújo Pereira Borges 
FaE/UFMG 

  
Na tentativa de compreender a construção histórica do conceito e das práticas educativas e psicológicas sobre as 
crianças que, hoje, são público alvo da educação especial, o presente trabalho pretende investigar o conceito de 
criança anormal utilizado na primeira metade do século XX, no Brasil, e seu desuso. Para alcançar tal 
compreensão, pretendemos demonstrar por meio de três autores pioneiros para a Psicologia e Educação brasileira 
- Ulysses Pernambucano, Arthur Ramos e Helena Antipoff - o uso de tal conceito, bem como as críticas feitas a 
ele. Trata-se de um estudo de caráter temático, histórico e bibliográfico e fundamenta-se principalmente, mas não 
exclusivamente, na leitura e análise: (i) da tese Classificações das creanças anormaes. A parada do 
desenvolvimento intelectual e suas formas; a instabilidade e a astenia mental escrita pelo médico psiquiatra 
Ulysses Pernambucano em 1918; (ii) do  livro A criança problema: a higiene mental na escola primária do médico 
alagoano Arthur Ramos publicado em 1939, (iii) e dos diversos escritos da russa-brasileira Helena Antipoff, 
adotando a Coletânea das obras escritas de Helena Antipoff - Educação do Excepcional (1992) e o livro Helena 
Antipoff: textos escolhidos (2002) como principal fonte das ideias da autora. A seleção dos três autores foi 
atravessada, também, pela compreensão que Pernambucano, em toda a sua obra, não utilizou outra expressão 
para designar as crianças anormais. Ramos, à frente do Serviço de Higiene Mental do Departamento de Educação 
do Rio de Janeiro (antigo Distrito Federal), criticou a proliferação do conceito de anormalidade para referir-se às 
crianças desajustadas e posteriormente introduziu a utilização do conceito criança problema em substituição; 
Antipoff apresentou, na década de 1930, duras críticas ao conceito de criança anormal e a partir daí propôs e 
defendeu a utilização do conceito - criança excepcional. As críticas a categoria anormal relacionavam-se, também, 
mas não unicamente, aos debates sobre os melhores lugares para se educar as crianças, isto é, o hospício, a 
escola ou os ateliês. Os primeiros resultados de nossa investigação apontam que os três conceitos foram utilizados 
de forma simultânea, no Brasil, para designar tais crianças. Todavia, a proposição dos novos conceitos – criança 
problema e criança excepcional – foi perpassada por concepções ideológicas que dentre outros aspectos 
demarcam espaços e métodos privilegiados para educação e tratamento das crianças.  
 
Palavras-chave: Criança anormal. História da Psicologia. Criança Excepcional. Educação Especial. Ulysses 
Pernambucano. 
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DIFERENTES TERMINOLOGIAS DE ACESSIBILIDADE CURRICULAR PARA A INCLUSÃO DO ESTUDANTE 
COM DEFICIÊNCIA: APONTAMENTOS E REFLEXÕES COM BASE EM PESQUISAS DO CAMPO DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
 
 

Márcia Marília Teixeira Alves de Souza Duarte 
Adriana Araújo Pereira Borges 

Universidade Federal de Minas Gerais 
 
 
Introdução 

Por décadas, entendeu-se que a Educação Especial, organizada de forma separada da educação comum 
em escolas especializadas, seria mais indicada aos estudantes com deficiência (BRASIL, 2008). No entanto, há 
algum tempo, discussões sobre a inclusão escolar têm sido constantemente enfatizadas por meio de acordos 
internacionais, como, por exemplo, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a 
Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). O Brasil vem seguindo as orientações internacionais de forma 
categórica e, desde então, vem gerando mudanças no sistema educacional (BORGES; TORRES, 2020) para 
viabilizar a inclusão escolar do estudante com deficiência.  

Contudo, embora represente avanço incontestável, destaca-se que somente a matrícula não garante a 
inclusão desses estudantes. Para que se efetive, é necessário criar uma cultura que considere a heterogeneidade 
existente na escola comum, proporcionando a todos o acesso ao currículo. De acordo com Sacristán (2000, p. 15), 
currículo é “uma práxis antes que um objeto emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as 
aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de 
socialização cultural nas escolas.” 

Diversas possibilidades para promover a acessibilidade curricular para estudantes com deficiência foram 
previstas em documentos normativos da Educação Especial a partir da Constituição Federal de 1988. Em uma 
pesquisa documental, com base em normativas da Educação Especial, feita por Duarte e Borges (2021), 
constatou-se que os principais termos mencionados na legislação brasileira são: adaptação, flexibilização e 
adequação curricular.  

Recentemente, outras terminologias como diferenciação curricular e diferenciação pedagógica vem sendo 
incorporadas como práticas que visam estabelecer acessibilidade curricular aos estudantes. Embora possuam 
abordagens distintas, Mainardes (2020, p. 88) destaca que “o ponto em comum desses termos é a intenção de 
atender às diferenças de níveis de aprendizagem e de necessidades de aprendizagem dos/as alunos/as”.   

Ainda que a previsão de termos sobre acesso ao currículo para estudantes com deficiência represente 
avanços, pondera-se que muitas vezes eles são interpretados de forma equivocada dificultando, assim, sua 
utilização como práticas de inclusão escolar. (FONSECA, 2011). Considerando esse contexto, este estudo tem 
como objetivo refletir sobre diferentes terminologias referentes à acessibilidade curricular para estudantes com 
deficiência no contexto do ensino comum, tendo como base pesquisadores do campo da Educação Especial.   

 
Metodologia 

A metodologia deste estudo deu-se por meio de abordagem qualitativa com base em uma pesquisa 
bibliográfica dos trabalhos de, principalmente, Glat e Oliveira (2003), Fonseca (2011); Pletsch, Souza e Orleans 
(2017), Marin e Braun (2020), Perrenoud (2000) e Roldão (2003) que discutem conceitos relacionados à 
acessibilidade curricular para estudantes com deficiência. As categorias utilizadas foram: adaptação, adequação, 
flexibilização, diferenciação curricular e diferenciação pedagógica. De acordo com Gil (2009, p. 44), a pesquisa 
bibliográfica é desenvolvida “com base em material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. Desse 
modo, a discussão dos dados será realizada por meio da análise de pesquisas dos autores selecionados. 

 
Discussão dos dados 

Ao se pensar na educação do estudante com deficiência, há a tendência de se traçar estratégias para 
facilitar o ensino para esse sujeito ou até mesmo executar práticas que o infantiliza, reforçando o estigma de que 
ele é incapaz de realizar determinadas tarefas (MOREIRA; BAUMEL, 2001). No entanto, Vygotsky (2008) assegura 
que o estudante com deficiência apresenta singularidades como qualquer outro estudante e precisa ser percebido 
como um sujeito de potencialidades. Diante de tal impasse, buscou-se trazer reflexões com base em 
pesquisadores do campo da Educação Especial acerca das diferentes possibilidades de acesso ao currículo com 
vistas a apresentar caminhos para a inclusão desses estudantes no ensino comum.  

Para Fonseca (2011), o currículo escolar não pode ser considerado um documento fixo, pois deve admitir 
ajustes necessários para garantir a aprendizagem de todos. Para tanto, os conceitos referentes à acessibilidade 
curricular precisam ser compreendidos para que diferentes práticas possam ser trabalhadas com os estudantes.  
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Dentre os termos relacionados aos ajustes curriculares, tem-se a adaptação que é amplamente discutida 
por Glat e Oliveira (2003). As autoras classificam esse conceito em dois tipos, sendo o primeiro chamado de 
adaptações de acessibilidade ao currículo, que se refere à eliminação de barreiras arquitetônicas e metodológicas 
e o segundo tipo que se trata das adaptações visando o ajuste do conteúdo curricular de forma geral ou em partes, 
tornando-o acessível para quaisquer alunos e se mostrando, de fato, inclusivo (GLAT; OLIVEIRA, 2003). Em 
relação à adequação curricular, Fonseca (2011) considera que são os ajustes feitos no currículo comum, quando 
necessário, para atender às singularidades dos estudantes com deficiência, mantendo sempre a mesma base, 
porém tornando-o dinâmico e passível de ampliação para atender a todos.  

O conceito de flexibilização é preconizado por Fonseca (2011, p. 35) como um “matiz de maleabilidade, 
do que pode modificar-se, flexionar-se, destituindo-a de rigidez tradicional”. A autora considera que ao ajustar o 
currículo, é essencial aliar as práticas de flexibilização à adequação. Por outro lado, a autora considera que a 
adaptação curricular deve ser realizada somente com alunos que, mesmo após flexibilizar e adequar, não 
conseguem acessar o currículo comum, possibilitando, nesse caso, a eliminação de conteúdos, bem como 
alterações de objetivos. (FONSECA, 2011). 

Conforme discutido, os conceitos de adaptação, adequação e flexibilização curricular são concebidos de 
forma individual ou inter-relacionados, objetivando fazer ajustes de modo a dar acessibilidade a todos ao currículo 
comum, na escola regular.  Para Pereira (2019), embora possuam concepções teóricas distintas, esses termos se 
vinculam à diferenciação curricular. 

Pletsch, Souza e Orleans (2017, p. 271) compreendem a diferenciação curricular como “modificações e 
estratégias organizadas pelos professores que tenham o objetivo de atender a demandas específicas dos alunos 
no processo de aprendizagem”. Roldão (2003) conceitua a diferenciação curricular como possibilidades de: 

“orientar adequadamente e com sucesso a construção diferenciada da aprendizagem de 
cada um, relativamente ao currículo comum, visando, na medida máxima possível, o 
melhor acesso de todos à integração plena na sociedade a que pertencem e de que são 
desejavelmente actores activos” (ROLDÃO, 2003, p. 58). 
 

Perrenoud (2000, p. 9) afirma que diferenciar é “lutar para que as desigualdades diante das escolas se 
atenuem e, simultaneamente, para que o nível de ensino se eleve”. O autor assegura ainda que todo o percurso 
de formação é individualizado, pois, “dois indivíduos jamais vivem experiências de vida idênticas” (PERRENOUD, 
p. 50). Marin e Braum (2020, p. 9) destacam que “pedagogias diferenciadas têm como base o currículo escolar, 
de modo que todos tenham acesso àquilo que a escola se propõe a ensinar, na promoção de situações didáticas 
favoráveis à condição de cada estudante”. 

Por meio das discussões estabelecidas, percebe-se que todos os conceitos são construídos com o objetivo 
de proporcionar acessibilidade curricular ao estudante com deficiência. Contudo, é necessário contextualizar esses 
termos no sentido de garantir uma reestruturação curricular com o intuito de eliminar as barreiras de aprendizagem, 
garantindo, assim, a efetivação da inclusão escolar desses estudantes. 

 
Consideração finais 

Diante das reflexões apresentadas, percebe-se a necessidade de se considerar a singularidade de cada 
indivíduo, pois a ideia de homogeneizar o ensino não viabiliza o acesso à aprendizagem. O currículo comum deve 
ser o parâmetro para todos, o que, de fato, deve mudar é a abordagem, as estratégias, as maneiras de entrelaçar 
as áreas do conhecimento. Espera-se que este estudo possa contribuir com reflexões que visam à consolidação 
da inclusão escolar dos estudantes com deficiência no ensino comum por meio do acesso efetivo à aprendizagem 
que é um direito consagrado a todos pela constituição federal de 1988. 
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A educadora e psicóloga russa Helena Antipoff tem reconhecimento notório na história da Educação Especial 
brasileira em decorrência de todo o seu trabalho desenvolvido nesta área da educação.  A partir das pesquisas 
bibliográfica e documental e da entrevista enquanto técnica de coleta de dados, esse trabalho buscou identificar a 
influência e a participação de Helena Antipoff em comissões, grupos de trabalho e eventos que culminaram na 
institucionalização da Educação Especial no Brasil, por meio do Centro Nacional de Educação Especial - 
CENESP.  O CENESP foi o primeiro órgão criado para gerir a política nacional de Educação Especial, instituído 
pelo Decreto nº 72.425 de 03 de julho de 1973 e transformado em Secretaria de Educação Especial em 1986. A 
implantação desse Centro resulta dos trabalhos do Grupo-Tarefa designado pelo Ministério da Educação para 
formalizar o Projeto Prioritário n° 35, dedicado à Educação Especial, o qual integrou o Plano Setorial de Educação 
e Cultura referente aos anos de 1972 a 1974. Embora se reconheça que diversos especialistas estiveram 
envolvidos na criação desse órgão, tanto brasileiros quanto estrangeiros, optou-se por centralizar a análise deste 
trabalho em Antipoff associando os pontos de contato de sua trajetória profissional com a trajetória de Sarah Couto 
Cesar, considerando que Sarah iniciou a sua carreira profissional na Sociedade Pestalozzi do Brasil, no final da 
década de 1950, ocasião em que recebeu formação teórica e prática de Antipoff, por ter sido sua aluna. Além 
disso, Sarah foi a primeira diretora-geral do CENESP, motivos pelos quais priorizaram-se, enquanto fonte de 
pesquisa, a sua entrevista oral e os documentos por ela disponibilizados, de seu acervo pessoal. Os resultados 
deste trabalho indicam que Antipoff contribuiu significativamente no processo de constituição do CENESP, tais 
como: a. na formalização do conceito de “excepcional” assumido nas diretrizes do CENESP; b. na participação 
nos estudos e na elaboração de minuta de lei com uma proposta anterior de criação de um órgão central, o 
Departamento Nacional de Educação Especial (DNEE), no ano de 1964, que não chegou a ser executada; c. 
na  consultoria para o Grupo-Tarefa que elaborou o Projeto Prioritário nº 35; d. na influência direta das ações da 
Sarah, em decorrência da relação próxima estabelecida. Pode-se concluir, portanto, que Helena Antipoff participou 
da constituição do CENESP tanto através de suas formalizações teóricas quanto por sua influência na trajetória 
profissional da primeira diretora-geral desse órgão. Por fim, espera-se que os resultados apresentados neste 
trabalho ampliem o conhecimento já produzido sobre o tema e estimulem estudos sobre a relação das trajetórias 
de outros personagens com a formação das políticas de Educação Especial brasileira. 
 
Palavras-chave: Helena Antipoff; Educação Especial; História da Educação; Centro Nacional de Educação 
Especial (CENESP). 
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Introdução 

Helena Wladimirna Antipoff nasceu em 1892, Grodno, na Bielorússia. Começou a interessar-se por 
assuntos ligados à psicologia, quando mudou para Paris e se tornou cientista do comportamento com formação 
em Medicina pela Université de Paris – Sorbonne, em 1911 (FRANÇA, 2018).  

Depois de terminar seu estágio na Sociedade para o Estudo da Criança, organizada por Binet, seguiu para 
Genebra, onde conheceu Édouard Claparède, neurologista e psicólogo suíço. Lá incorporou-se ao Instituto Jean-
Jacques Rousseau, orientada por Claparède, quando participou do desenvolvimento da proposta da “Escola sob 
medida”, com o intuito de proporcionar uma atenção especial às diferenças individuais (ANTIPOFF, D., 1975; 
FRANÇA, 2018). No Instituto Jean-Jacques Rousseau, propagou o interacionismo, baseada em sua experiência 
com crianças vítimas da guerra do seu país de origem (ANTIPOFF, D., 1975). 

A convite do governo de Minas Gerais, chegou ao Brasil em 1929 para assumir as aulas na Escola de 
Aperfeiçoamento de Belo Horizonte e iniciar a organização do Laboratório de Psicologia Experimental. Suas alunas 
eram professoras com experiência em escolas primárias em todo o estado de Minas Gerais (FRANÇA, 2018). 

Helena era uma mulher extremamente inteligente e de vanguarda, era sensível e sua prática era 
inovadora a serviço da educação, da gestão em educação e, sobretudo, no que se referia ao trabalho com as 
professoras, com um olhar diferenciado sobre a infância do seu tempo. Ela entendia que o(a) educador(a) é capaz 
de gerar novos saberes e conhecimentos a partir de uma valorização da curiosidade investigativa, de interrogar 
a prática e o contexto social dos(as) alunos(as) e de identificar suas aspirações e necessidades. Essa visão 
diferenciada veio das suas experiências com crianças em situação de vulnerabilidade nos países em que viveu e 
trabalhou. (FRANÇA, 2018). 

Analisando o histórico da vida pessoal e profissional de Antipoff, pode-se notar que ela utilizou os 
privilégios ao seu dispor para realizar um trabalho voltado aos mais vulneráveis, especialmente para crianças. 
Além do seu olhar diferenciado sobre a infância e o desenvolvimento da aprendizagem, ela atuou de forma 
incansável para que essas crianças vulneráveis tivessem direito à educação de qualidade, que fosse voltada para 
suas necessidades individuais e que através dela pudessem seguir como cidadãos, ocupando espaços de 
trabalho e sendo ouvidos quanto aos seus desejos. 
 
Objetivo 

O objetivo desse texto é trazer uma reflexão acerca do olhar biopsicossocial de Helena Antipoff sobre à 
educação das crianças com deficiência. 
Justificativa 
 Ao explorar os escritos de Helena sobre a educação especial surgiu a necessidade de compreender melhor 
sua visão sobre o desenvolvimento da criança e como essa visão se compara ao modelo biopsicossocial. Visto 
que como percursora da educação especial, Helena já tinha uma visão vanguardista ao chegar no Brasil. 
Metodologia 

Trata-se de um estudo documental, bibliográfico e reflexivo. Onde a busca bibliográfica se deu no Museu 
Helena Antipoff – localizado na Fundação Helena Antipoff (FHA), em Ibirité, Minas Gerais. Para a coleta de dados 
foram realizadas várias visitas ao Museu, onde salvaguarda um o rico acervo arquivístico e museológico e narra a 
trajetória pessoal e profissional da educadora nos diferentes contextos de atuação pelo desenvolvimento do 
ensino, pesquisa e prática profissional nas áreas da Psicologia, Ciências da Educação, Educação Especial e 
Inclusiva e Educação Rural, em sua trajetória no Brasil (Minas Gerais, Rio de Janeiro), França, Suíça, Alemanha 
e Rússia. Além disso foram realizadas buscas nas bases de dados Scielo, PubMed e Portal CAPES. 

 
Reflexão 

Helena trouxe grandes contribuições para a educação e para a reabilitação de crianças com deficiência, 
nomeadas na época como “anormais”. O termo anormalidade englobava todos que escapavam da norma. 
Crianças órfãs, por exemplo, eram consideradas anormais, além dessas, também consideradas anormais as 
crianças com deficiências motoras, intelectuais, sensoriais e que apresentavam problemas de comportamento. 
(HUDSON, 2020; BORGES, 2015, P. 347; MINAS GERAIS, 1932, P. 13). 
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No mesmo período, também defendeu o termo “excepcional” para se referir ao infradotado, por acreditar 
que esse termo atenuaria o preconceito, diante do costume ao denominá-lo de “retardado”, “anormal”, “imbecil”, 
“idiota” e “criança com deficiência” (FRANÇA, 2018). 

Sob influência do modelo higienista, e semelhante ao modelo médico, o indivíduo “normal” seria aquele 
capaz de adaptar-se socialmente. Antipoff afirmava que o indivíduo anormal não se adaptava à sociedade porque 
sua inteligência, seu caráter e as suas aptidões ficavam aquém ou além das exigências do meio. (ANTIPOFF, 
1930/1992; RAFANTE, 2009). 

Essa visão médica sobre deficiência estava ligada a forma como Antipoff definia o processo de deficiência, 
mas não estava ligada à forma como ela pensava na reabilitação, ou na inserção dessa pessoa na sociedade. 
Campos (1992, p. 4), afirma que Antipoff foi “pioneira na difusão da abordagem interacionista”, desenvolvida 
através da teoria de Vygostsky, que afirmava que a interação entre o indivíduo e a cultura é fundamental para que 
o indivíduo se insira no meio cultural e ocorram mudanças no seu desenvolvimento. 

Nos escritos de Antipoff, nota-se que desde a avaliação, o planejamento e chegando à reabilitação de fato, 
ela traçava um caminho que se aproxima do modelo biopsicossocial; modelo esse baseado no fato de que a 
deficiência é uma interação entre três conjuntos de fatores: físico, como idade e sexo; psicológico, como 
comportamento; e social, como ambiente e cultura (PETASIS, 2019). 

Inserida num contexto de renovação educacional, Antipoff endossava a “Escola Nova”, cujos princípios 
apareciam, especialmente, como a “Escola sob Medida”, onde a educação devia ter como centro dos programas 
e dos métodos escolares a criança, e aptidões individuais e deixava claro que a educação tinha que obedecer à 
natureza da criança (CLAPAREDE, 1953, p. 174; RAFANTE, LOPES, 2014 e não 2013). Antes de se preocupar 
com a carga dos programas escolares, o professor deveria empenhar-se em desenvolver as funções intelectuais 
e morais do indivíduo (RAFANTE, LOPES, 2013).  

Como solução para o problema dos anormais, Antipoff via na educação sua maior aliada. Afirmava que a 
educação era uma tentativa de oferecer aos excepcionais um ambiente, um regime de vida, um trabalho que 
tornasse sua anormalidade inoperante, a fim de dar função a esse indivíduo dentro da sociedade (ANTIPOFF, 
1930/1992). Junto às autoras Yolanda Martins e Maria das Dores, Antipoff traz uma perspectiva interacionista e, 
desenvolveram diversos testes, fichas e folhas de análise para auxiliar os professores na prática da observação e 
avaliação dessas crianças.  

Atribuiu ao currículo dos excepcionais, o ensino de habilidades que a escola tradicional não oferecia, 
levando em consideração atividades significativas para eles. Além disso preocupava com a formação dos 
professores que iriam atuar junto à essas crianças. Enfatizava a importância da observação quanto método de 
conhecer os alunos, para identificar as aspirações, necessidades e personalidade.  

Antipoff defendia que antes de se preocupar com a carga de conhecimentos memorizáveis que possuíam 
os programas escolares, o professor deveria empenhar-se em desenvolver as funções intelectuais e morais de 
cada indivíduo, para que o aluno pudesse por si mesmo, por meio do trabalho e da pesquisa pessoal, adquirir os 
conhecimentos. Assim, um novo cenário se apresentava à escola, que devia ser ativa no sentido de mobilizar as 
atividades das crianças e, nesse novo cenário, o medo e os castigos não tinham razão de existir, pois o que 
surtiria efeito no processo educativo seria o interesse pela coisa que se tratava de assimilar (RAFANTE, LOPES, 
2013). 

Perceber-se que para Antipoff, a educação do excepcional não se limitava a conteúdos pedagógicos, 
incluía também atividades domésticas, sociais e artísticas, visando ensinar e inserir essas crianças na sociedade 
conforme suas habilidades. Além de todos os fatores que influenciavam o desenvolvimento e a educação do 
excepcional, considerava o contexto social um dos mais importantes.  

Observando os aspectos levados em consideração por Antipoff para a educação do “excepcional”, nota-
se como ela dava importância a participação social do indivíduo, não só como um direito à educação, mas como 
um direito à vida em sociedade. Antipoff atribuiu ao currículo dos excepcionais, o ensino de habilidades que a 
escola tradicional não oferecia, levando em consideração as atividades que eram significativas para eles e que 
também pudessem inseri-los na sociedade de forma funcional. 

Essa visão mais global se assemelha ao modelo biopsicossocial, recentemente enfatizado pela 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

A CIF enquanto classificação, não se limita a descrever de forma detalhada a incapacidade; descreve de 
forma abrangente a possibilidade do impacto que os fatores ambientais produzem na funcionalidade do indivíduo, 
quer enquanto facilitador, quer enquanto barreira. Estes fatores ambientais na sua interação direta com o estado 
de saúde do indivíduo, quando se manifestam como barreira, podem mesmo produzir incapacidade, restringindo 
a participação e limitando as atividades, em indivíduos que em situações ambientais facilitadoras, não seriam 
considerados possuidores dessa incapacidade (FONTES, 2010). 
 
Conclusão 
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Helena Antipoff por ter um contexto de vida diferente e ser uma mulher à frente da sua época, utilizou dos 
seus recursos e experiências para transformar a educação.  Sua prática, mesmo baseada em modelos higienistas 
e segregadores, era inovadora e inclusiva para o século em que viveu.  

No Brasil, viu como crianças “anormais” e “excepcionais” eram excluídas e exiladas, abandonadas pela 
sociedade e família. Logo tratou de formar professores para entender e planejar mudanças eficazes, inclusivas e 
individuais na educação e no ensino dessas crianças, pensando da infância à profissionalização.  

O olhar de Antipoff sob a deficiência e a reabilitação levava em consideração fatores: biológicos, 
psicológicos e sociais, de pessoas excluídas e em vulnerabilidade da sociedade, visando transformar e 
proporcionar uma melhor perspectiva de vida. 
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Em virtude da proximidade do bicentenário da independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro de 2022, 
buscamos analisar os documentos oficiais franceses sobre o evento de 1922. Para isso, foram consultados os 
arquivos do Ministério das Relações Exteriores francês, analisados sob inspiração da historiografia das ciências e 
da história política. O objetivo da pesquisa foi conhecer e analisar as relações internacionais de trocas entre a 
França e o Brasil, tendo como pano de fundo o contexto político, econômico e social da época. Observamos que 
o feriado nacional ganhou proporções internacionais e foi celebrado com uma exposição internacional. 
Participaram como expositores no evento, países como Argentina, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, França, 
Grã-Bretanha, Itália, Japão, México, Noruega e Portugal. Ou seja, uma participação internacional expressiva. 
Durante o século 19, as exposições se espalharam por vários países, tornando-se internacionais e universais. 
Esses eventos refletiam a ascensão da revolução industrial e visavam promover o progresso e estimular o 
desenvolvimento das nações em vários campos. A escolha pela exposição para celebrar o centenário da 
independência do Brasil é vista, pelos estudiosos do tema, como algo natural. A comemoração brasileira sob a 
ótica das fontes documentais francesas explicita os arranjos políticos internacionais do neo colonialismo, num 
momento em que estava-se em jogo uma dominação política econômica e intelectual das antigas colônias 
europeias. A tensão do período entre guerras fica visível nas menções dos políticos franceses, que comparam 
seus esforços em agradar os amigos brasileiros com o que estava sendo feito pelas demais nações europeias. A 
França participou da festa brasileira através de várias comissões, artísticas, culturais e comerciais. Os franceses 
optaram por construir um pavilhão durável para expor seus produtos no evento. Uma construção inspirada nos 
palácios franceses para causar boa impressão e ser oferecida de presente ao Brasil, após as festividades. O 
edifício representaria um legado deixado pela França ao Rio de Janeiro e serviria como agradecimento às doações 
feitas pelo Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. O edifício tornou-se a sede da Academia Brasileira de Letras. 
Na psicologia, Georges Dumas e Pierre Janet foram convidados ilustres, que fizeram parte das festividades. Além 
dos arquivos do Ministério das Relações Exteriores francês, foram consultados artigos da imprensa brasileira e as 
cartas de Pierre Janet, enviadas à sua família durante sua estadia no Rio de Janeiro. As fontes estudadas não 
permitem conhecer a fundo sobre a participação de  Georges Dumas ou de Pierre Janet no evento. Sabe-se 
apenas que Janet proferiu uma conferência na cidade de São Paulo sobre "as despesas e as receitas psicológicas, 
o orçamento do espírito". A conferência realizada em 22 de setembro foi baseada no livro de Pierre Janet de 1919: 
"As Medicações Psicológicas". Em suas cartas, Pierre Janet faz uma narrativa da viagem evocando caminhadas, 
a viagem de barco e o calor dos trópicos. 
 
Palavras-chave: Centenário da independência do Brasil; Europa na festa do centenário da independência do 
Brasil; A Exposição internacional do centenário da independência do Brasil. 
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Médico e filósofo de formação, Henri Wallon (1879-1962) é reconhecido como um dos autores mais importantes 
para o desenvolvimento da psicologia francesa no século XX. Teórico original e influente em vários países e 
continentes, Wallon tem um olhar integral para o ser humano, na encruzilhada entre o social e o biológico. Sua 
carreira intelectual já foi bem traçada, no entanto faltam informações sobre suas viagens fora da França e sobre 
quais as relações entre tais viagens para o desenvolvimento de seu pensamento. Nosso objetivo, neste trabalho 
é apresentar e analisar alguns relatos históricos sobre a viagem de Henri Wallon ao Brasil no ano de 1935, a partir 
de um ponto de vista da historiografia externalista. Essa viagem emblemática é a única que ele fez para a América 
do Sul em toda a sua vida e foi estudada com base nos arquivos franceses do pesquisador, conservados nos 
Arquivos Nacionais franceses e também em uma investigação na biblioteca digital brasileira. Henri Wallon veio ao 
Brasil para uma série de conferências, organizadas pelo Instituto Brasileiro de Alta Cultura (criado em 1923). Os 
rascunhos das palestras de Henri Wallon ainda são inéditos e nos permitem reconstruir sua viagem às três cidades 
onde ministrou palestras, a saber: Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Entre os temas e títulos das conferências 
de Wallon no Brasil citamos: Educação e psicologia infantil; Métodos de psicologia infantil; Desenvolvimento do 
conhecimento; O método patológico e o método experimental; Problema de consciência em crianças; Testes; O 
método genético; Métodos educacionais. O curso de Wallon no Brasil parece responder às necessidades do país 
em organizar seu sistema educacional, em expressiva expansão no período. Wallon foi convidado como sendo 
um grande especialista na Psicologia do desenvolvimento e educacional. Ademais, a pesquisa nos sugere a 
importância das opiniões políticas na psicologia de Henri Wallon e em sua relação com a recepção de suas ideias 
no país. Observamos que algumas críticas negativas dirigidas a Henri Wallon, em 1935, estão relacionadas a 
opositores do Marxismo. Elas foram publicadas em um jornal de direita (O Jornal), ao passo que outro jornal (A 
manhã), porta-voz da Aliança Nacional Libertadora e do Partido Comunista, dirigiu inúmeros elogios ao psicólogo 
francês. Seja como for, é preciso dizer que a psicologia infantil de Henri Wallon foi mais tarde aceita e difundida 
por todo o país. O que será feito depois do delicado momento político que começou exatamente no ano da chegada 
do professor francês, e depois do esquecimento de suas convicções marxistas, ou seja, depois que sua psicologia 
se desvinculou do comunismo. 
 
Palavras-chave: Henri Wallon no Brasil; Henri Wallon; Missão francesa no Brasil. 
 
Financiamento:  Bolsa Capes de doutorado no exterior 
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LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA DA FACULDADE DOM BOSCO: ORIENTAÇÃO VITAL – UM SERVIÇO 
PRESTADO DE 1959 A 1971 

 
 

Julia Fiuza Franco Monteiro Prado 
Dener Luiz da Silva 

Universidade Federal de São João del-Rei 
 

 
A presente investigação ocorreu no âmbito de um dos acervos do Centro de Documentação e Pesquisa em História 
da Psicologia (CDPHP) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), mais especificamente o Acervo do 
Laboratório de Psicologia da Faculdade Dom Bosco de Filosofia Ciências e Letras, fundada na mesma cidade em 
1954. Entre os documentos foram identificados laudos de “Orientação Vital”, serviço prestado de 1959 a 1971 
pelos então profissionais de psicologia - “psicotécnicas” e padres com formação psicológica. Objetivamos 
identificar e descrever, do ponto de vista da história da psicologia brasileira, os aspectos relacionados ao serviço 
de Orientação Vital no recorte temporal investigado. Vários desdobramentos importantes advieram do laboratório. 
Entre eles: o Instituto de Psicologia e Pedagogia (IPP), o Centro de Estudos Pedagógicos (CEP), o Serviço de 
Orientação Educacional e Profissional (SOEP), o Centro de Pesquisas e os Círculos de Pais - modos organizativos 
diversos que utilizavam dos espaços do Laboratório. O serviço que recebeu maior destaque foi o de Orientação 
Profissional, cuja procura constituía um resultado da modernização pela qual o país passava. Sob o mesmo 
contexto, encontrava-se o serviço de Orientação Vital, pouco conhecido e difundido na área da psicologia. Na 
presente análise, visamos identificar e delimitar adequadamente os laudos encontrados, compondo uma Tabela 
descritiva. Como etapa inicial foi realizada a organização dos documentos a partir da leitura das capas/pastas dos 
prontuários, contendo algumas informações tais como nome, idade, testes utilizados etc. Os dados foram 
transcritos em uma Tabela, de forma que os documentos foram categorizados em linhas que correspondem a 
estante e caixa em que estão, data em que o serviço foi prestado, identidade do paciente identificada por iniciais 
etc. Como resultado, ao total foram verificadas 411 pastas com seus respectivos laudos. A média de idade dos 
usuários desse serviço é de vinte três anos. Também foi calculada a média com relação ao gênero, mostrou que 
a maioria dos usuários do serviço eram mulheres, sendo 223, enquanto a quantidade de homens fora de 188. 
Posteriormente efetuou-se a leitura pormenorizada do conteúdo de algumas das pastas, e constatou-se, até o 
momento, que a Orientação Vital consistia em um serviço no qual conversas eram dirigidas pelos profissionais 
com objetivos diversos - acolhida, orientação geral, compreensão da personalidade com base em teorias 
caracterológicas (Heymans-LeSenne) -, sendo o principal auxiliar o usuário na tomada de decisão diante da vida 
em sua condição geral. Além disso, os profissionais aplicavam testes disponíveis no Laboratório de Psicologia 
com o intuito de auxiliar na identificação das habilidades e potencialidades. Foi possível concluir que a Orientação 
Vital se difere da Orientação Profissional, ainda que utilizassem dos mesmos testes e instrumentos. Esta última 
possuía interesse focado no aconselhamento da vida profissional, ou seja, adesão ou não a uma ou mais 
profissões. Sob outra perspectiva, é fundamental evidenciar que, assim como a Orientação Profissional, a 
Orientação Vital mostrou-se importante na História da Psicologia da Faculdade Dom Bosco, sendo espaço de 
produção e aplicação de saberes psicológicos em construção e adaptação àquele contexto específico. (FAPEMIG) 
 
Palavras-chave: História da psicologia brasileira, Orientação Vital, Documentação Histórica 
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HELENA ANTIPOFF (1892-1974) E O TRABALHO CIENTÍFICO: APLICAÇÕES DOS MÉTODOS 
EXPERIMENTAIS NA FAZENDA DO ROSÁRIO EM IBIRITÉ-MG 
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Universidade do Estado Minas Gerais (UEMG-IBIRITÉ) 
 

 
Neste trabalho são apresentadas as ações de Helena Antipoff (1982-1974) acerca de sua atuação nas áreas da 
Psicologia e Educação. De acordo com o contexto investigativo, a psicóloga e educadora Helena Antipoff em 
experiências na Fazenda do Rosário instituiu propostas educacionais baseadas nos conhecimentos e aplicações 
dos métodos da Psicologia Experimental no município de Ibirité-Mg entre os períodos de 1939 a 1974. Neste 
sentindo, esta pesquisa conduz-se ao principal objetivo: investigar quais métodos da Psicologia Experimental 
Helena Antipoff buscou para empregar em seus trabalhos na Fazenda do Rosário. A partir de um estudo 
exploratório no acervo documental do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA) na sessão 
exposta na Fundação Helena Antipoff (FHA) localizada no município de Ibirité propôs-se inicialmente uma 
investigação das fontes históricas relacionadas ao tema da Psicologia Experimental e Helena Antipoff, em seguida 
um aprofundamento das fontes para a constatação dos resultados esperáveis. A presente pesquisa qualitativa de 
caráter historiográfico é composta por 4 (quatro) etapas, sendo elas: Revisão Bibliográfica, Construção do 
Referencial Teórico, Pesquisa de Campo e Análise Documental, tendo como intuito identificar os métodos 
experimentais empregados por Helena Antipoff mais especificamente no âmbito da Fazenda do Rosário. A 
investigação dos vestígios documentais proporcionou a identificação de alguns métodos da área de estudo da 
Psicologia Experimental expostas em experiências científicas e desenvolvidas por Helena Antipoff. Ressalta-se 
que o percurso investigativo só foi possível, pois recorreu às fontes históricas descritas e reunidas na Coletânea 
de Helena Antipoff organizada pelo (CDPHA), onde possibilitou uma riqueza de informações, contextualização e 
vestígios reais, permitindo reflexões acerca da História da Psicologia e Educação no Brasil durante o século 
XX.  Portanto, este trabalho abre caminhos para aprofundamento de pesquisas relacionadas à Psicologia 
Experimental e as relações com Helena Antipoff durante o período que residiu no Brasil até seu ano de falecimento 
em 1974.  
 
Palavras Chaves: Helena Antipoff. Métodos Experimentais. Psicologia. Fazenda do Rosário. 
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DELINEANDO INTERFACES ENTRE OS SABERES PSI E A “MODERNA” ENFERMAGEM BRASILEIRA - 
1932-1988 

  
 

Kely Cristina Garcia Vilena 
Rodrigo Lopes Miranda 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 
 

  
A profissão de enfermagem, tal qual se apresenta contemporaneamente, foi instituída a partir de Florence 
Nightingale (1820-1910) e confluiu com um modelo de formação de enfermeiras que ficou conhecido como Sistema 
Nightingale.  Esse marco é consenso entre historiadores da enfermagem e foi denominada enfermagem moderna. 
No caso brasileiro o marco é o ano de 1923 com a criação da Escola de Enfermeiras vinculado ao Departamento 
Nacional de Saúde Pública (DNSP), que em 1926, passou a chamar-se Escola Anna Nery e posteriormente Escola 
de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. A preocupação central deste 
trabalho é apresentar resultados parciais de uma pesquisa historiográfica em andamento sobre a circulação dos 
saberes Psi no processo de conformação da enfermagem brasileira. Para isso, utilizamos como fonte primária 
textos que circularam na revista Annaes de Enfermagem entre 1932 e 1988, primeiro veículo oficial da enfermagem 
brasileira criado para comunicação e divulgação da profissão. O recorte temporal compreende o ano de circulação 
do primeiro fascículo, 1932 e 1988 ano de criação do SUS. Nossos primeiros resultados indicam, que os saberes 
Psi foram sendo apropriados para compor o processo de conformação da enfermeira moderna por pelo menos 
três mecanismos a saber: (1) ensino de Psicologia para formação moral e comportamental da enfermeira, (2) 
ensino de Psicologia para capacitação da enfermeira na assistência ao doente além da saúde do corpo, i.e., um 
cuidado social e psíquico e (3) ensino de Psiquiatra para capacitar a enfermeira no cuidado com o doente mental. 
Exemplo do primeiro mecanismo são textos que circularam no periódico sobre a aplicação da Psicologia para 
enfermagem no sentido de moldar um comportamento ideal de uma enfermeira, e.g., a comparação da enfermeira 
com um “anjo bom” e outro “mau”; a influência do “psíquico” sobre o corpo e a necessidade da enfermeira possuir 
uma bela alma senhora do seu corpo. Segundo exemplo são textos que falam da necessidade de a enfermeira 
conhecer o doente integralmente, não só cuidar de suas “moléstias corporais”, i.e., cuidados com curativos e 
administração de medicamentos, mas considerar seu estado emocional que ficaria alterado pelo seu estado de 
saúde confluindo com o desajustamento do indivíduo ao meio, o qual prejudicaria o processo de reabilitação. Por 
fim, textos sobre a necessidade do conhecimento em Psiquiatria, conhecimento especialmente dos transtornos 
mentais para que a enfermeira contribuísse junto ao médico no ajustamento daquele indivíduo. Desse modo, os 
saberes Psi foram sendo apropriados com o intuito de construiu um perfil de enfermeira ideal e instrumentalizados 
por meio do ensino teórico e prático das disciplinas que passaram a compor a grade curricular das alunas nas 
escolas de enfermagem do país. 
 
Palavras chaves: História da Psicologia, História da Enfermagem, História da Saúde, Educação em Enfermagem, 
Psiquiatria. 

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB). 
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SESSÃO COORDENADA 5 - O papel educativo dos museus e o ensino de arte   
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MUSEU DAS CRIANÇAS PELO MUNDO 
 
 
 

Marilene Oliveira Almeida 
Claudio Salvio Bargas 

Lourdes Isabel Miranda 
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG 

 
 
O levantamento dos “Museu das Crianças pelo Mundo” teve início em fevereiro de 2022, integrando parte do 
projeto interinstitucional denominado “Subsídios para implantação do Museu da Criança como seção do Museu 
Helena Antipoff - Projeto Museológico e Museográfico” proposto por equipe multidisciplinar de pesquisadores 
especialistas nas áreas da psicologia, psicologia social, ciências da educação, artes, história e museologia. O 
projeto envolve pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidade Federal de Viçosa 
– UFV e Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, além da equipe do Museu Helena Antipoff, localizado 
em Ibirité, Minas Gerais, na Fundação que salvaguarda um significativo acervo arquivístico, bibliográfico e 
tridimensional relacionado à vida e obra da pesquisadora, psicóloga e professora russo-brasileira Helena Antipoff 
(1892-1974). Nesta fase da investigação tem sido realizado levantamento de instituições museais, centros culturais 
e de pesquisa dedicados às crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. A busca em repositórios online tem o 
intuito de conhecer as diferentes propostas educativas e de mediação para balizar a concepção e posterior 
implementação em espaço físico do Museu da Criança em consonância com as perspectivas de Helena Antipoff. 
Originalmente concebido como um centro de pesquisas sobre a criança e a escola, denominadas por Antipoff de 
“Escolologia”, o Museu da Criança foi instalado em 1929 na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo 
Horizonte. Funcionava nas dependências do Laboratório de Psicologia da referida instituição e tornou-se uma 
espécie de “colmeia” na produção de estudos que asseguravam às alunas-professoras conhecer a infância para 
melhor educá-la sob orientação das metodologias renovadas. Para colaborar com a organização do referencial 
teórico e desenvolvimento do projeto, tem sido realizada digitalização de fontes documentais do acervo Antipoff. 
Dos cinco volumes das “Coletâneas das Obras Escritas de Helena Antipoff”, três foram disponibilizados no site do 
Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA) no seguinte link: https://cdpha.pro.br/coletaneas-
antipoff/. A pesquisa de longa duração se configura como pesquisa-ação, um tipo de pesquisa em que a própria 
investigação alimenta e sistematiza a prática e o investigar a respeito dela. Os resultados preliminares constituem 
um banco de dados com base nos seguintes critérios para seleção das instituições: espaços museais ou centros 
de pesquisa destinados ao público infantil ou ao público geral que apresentem exposições e ou propostas de 
mediação para crianças. Foram selecionados até o momento mais de cinquenta Museus, entre nacionais e 
estrangeiros, com um roteiro de apresentação para futura organização de livro virtual contendo breve resumo da 
História da instituição; endereço, website, redes sociais, fotos ilustrativas do espaço interno e de sua fachada. 
Espera-se com os resultados alcançados proceder a análises que subsidiem o projeto museográfico do Museu da 
Criança, com criação de programas educativos para crianças e adolescentes com intenções de se ampliar a 
atuação pedagógica do Museu Helena Antipoff, reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM em 
dezembro de 2018. 
  
Palavras-chave: Museu da Criança; Helena Antipoff; Espaços educativos. 
 
Financiamento: Bolsa concedida pelo Edital 05/2021 do Programa Institucional de Iniciação Científica e 
Tecnológica - PIBIC/FAPEMIG/UEMG. 
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PLANIFICAÇÃO DA LUDICIDADE NO PROGRAMA EDUCATIVO DO MUSEU DA CRIANÇA 
 

 
Silvania Sousa do Nascimento 

FaE/UFMG 
 
 
O plano museológico é uma peça de gestão importante para a organização das ações de um museu (Saladino, 
2018). Com o objetivo de prever o sequenciamento das necessidades e superar os constragimentos oriundos das 
muitas interações entre os parceiros individuais e institucionais que se agregam para a construção de um museu, 
o plano museológico é composto por um conjunto de programas referentes a cada ação fundamental de regulação 
de processos de patrimônio e memória.  Neste texto discutiremos as primeiras hipóteses para a elaboração do 
Programa Educativo do Museu da Criança como uma seção do Centro de Documentação e Pesquisa Helena 
Antipoff. A ideia de analisar os constrangimentos parte da concepção da engenharia, na qual o equilíbrio de uma 
estrutura depende da modelização das diferentes forças presentes no sistema que atuam e pontos de conexões 
estruturais. Desse modo em uma analogia mecânica, a dinâmica contínua de implantação de um plano 
museológico requer o permanente ajuste entre as necessidades que surgem em cada fase, a identificação dos 
obstáculos e dos agentes que formam os pontos de conexão. Essa modelização auxilia na toma de decisões a 
partir de critérios pré-definidos com os quais o registro das mudanças no plano se torna passíveis de 
monitoramento. Nossa proposta parte igualmente da análise de interações em humanos e não humanos em suas 
mútuas afetações proposta Bruno Latour (Lima e Nascimento, 2021). O planejamento de ações que promovem a 
interação entre agentes, sujeitos e espaços a partir de uma análise das interações em rede é uma das grandes 
contribuições de Latour no campo dos Estudos Socioculturais das Ciências.  Nossa reflexão nesta comunicação 
será limitada à análise do conceito de ludicidade como primeiro elemento de conexão estrutural para o programa 
educativo. A modelização de necessidades e constrangimentos pretende gerar indicadores de acompanhamento 
da elaboração do programa museológico em questão centrado no conceito de ludicidade e posteriormente tal 
modelização poderá colaborar com um dispositivo analítico de análise de outras conexões conceituais para a 
estrutura do plano museológico como os conceitos de infância e criança na obra de Helena Antipoff. A ludicidade 
é um conceito polissémico para o qual optamos, neste momento, por trabalhar em uma abordagem comunicacional 
proposta por Lopes (2015). Esta autora portuguesa propõe que a ludicidade é uma condição humana observada 
em suas manifestações e efeitos. A multiplicidade destas manifestações são, geralmente, classificadas como 
brincar, jogar, recrear, lazer, festejar, construir artefatos, fazer humor, etc.”  (idem, p. 147). Temos neste referencial 
duas dimensões para a análise das necessidades e constrangimentos a saber a dinâmica entre a criação das 
condições para a manifestação e o dimensionamento dos efeitos esperados. Nossa matriz de análise coloca em 
relação dessa forma os quatro elementos: necessidade e constrangimentos; manifestações e efeitos. Para análise 
desses quatro indicadores de modo a criar uma coerência com a obra da professora Helena Antipoff, partimos da 
análise narrativa documental de três textos produzidos nos dias 27, 28 e 29 de junho de 1950 por estudantes do 
interior do estado de Minas Gerais, participantes em um dos muitos cursos de Aperfeiçoamento Rural na Fazenda 
do Rosário. Esses textos foram escolhidos aleatoriamente pela conservadora do acervo para teste de nossa 
hipótese de trabalho a saber: é possível identificar indícios desses elementos em registros narrativos da época ? 
 
O contexto de produção dos diários é descrito em depoimentos de mulheres que, em entrevistas sobre as 
memórias dos encontros com Helena Antipoff, verbalizam os momentos de convivência na Fazendo do Rosário 
ou em outros locais conveniados dentro do estado para acolhimento dos projetos formativos institucionais 
mobilizados por ela e sua equipe. Observamos que a prática da escrita individual reflexiva era uma dinâmica 
constante nesses momentos formativos realizada por uma pessoa escolhida diariamente. A orientação é 
claramente descritiva do cotidiano das ações do dia, marcado por sons definidos em horas específicas e das 
condições ambientais e socioemocionais do grupo. Os textos são autorais, com a presença do local e data (p. ex. 
Fazenda do Rosário, 27 de junho de 1950) e sempre alternando as primeiras pessoas do singular e plural e, no 
caso  dos três textos analisados, não há imagens representativas da paisagem local. O primeiro procedimento de 
análise consiste na interpretação de cada frase com vista à organização do conteúdo textual nos quatro elementos 
organizadores. No quadro 1 explicitamos parcialmente o procedimento. A segunda fase da análise consiste em 
projetar ações de integração entre esses elementos e as ações, sujeitos e espaços possíveis para a ação educativa 
de ludicidade. Uma proposta inicial de organização é apresentada no quadro 2.  
 
No quadro 1 abaixo listamos exemplos de elementos registrados no diário do dia 27 de junho:  

Quadro 1: Exemplo de procedimento de análise 
Necessidade Constrangimento Manifestação Efeito 
Despertar Sinal sonoro Levantar  
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Já me havia despertado quando 
foi dado o sinal para levantarmos.  

Já me havia despertado quando 
foi dado o sinal para levantarmos  

Já me havia 
despertado quando 
foi dado o sinal para 
levantarmos  

Iniciar a rotina 
diária 

Orar 
Asseio pessoal 
Pouco depois, ouvimos o sinal de 
nossa colega Alice, levantamos, 
acompanhamos a nossa Diretora 
na prece da manhã e cuidamos do 
asseio  matinal.   

Sinal 
 
Pouco depois, ouvimos o sinal de 
nossa colega Alice, levantamos, 
acompanhamos a nossa Diretora 
na prece da manhã e cuidamos do 
asseio  matinal.   

Levantar, cuidar de 
si e acompanhar 

 
Cumplicidade 
de Alice (?) 

 
Recursos hídricos 
As últimas a fazerem a higiene 
tiveram que recorrer ao dormitório 
B por faltar água em seu 
dormitório.   

 
 
Solidariedade 
dormitório B 

Fonte: autora 
 

Quadro 2: Exemplo de dispositivo do Programa Educativo Ludicidade 
Ação  Necessidade Constrangimento Efeito 
Jogo das rotinas diárias Alimentar/ cuidado de 

si  
Sinal sonoro   

criar rotina diária 
Caixa de pandora 
(histórias de terror infantis em diferentes 
culturas) 

Espiritualidade  Sinal   
Cumplicidade  

Consumo consciente de água 
 

Recursos hídricos   
Solidariedade  

Fonte: autora 
 
Este pequeno ensaio mostra a potencialidade de usa os registros dos diários como fonte de organização de ações 
lúdicas que dialogam com o contexto dos cursos de aperfeiçoamentos oferecidos em diferentes épocas. É uma 
tentativa de dar novo significado aos registros daqueles jovens e abrir diálogos possíveis com outras juventudes e 
crianças promovendo o conceito de ludicidade como uma condição humana.  É importante destacar que o 
elemento central do Programa Educativo é promover novas aprendizagem a partir da curadoria do acervo 
museológico. Será sempre importante transformar em objetos de aprendizagem as próprias narrativas como 
exercício de escrita, leitura e instrumento da valorização e fruição da coleção. 
Para concluir esperamos o aprofundamento exaustivo em uma massa textual para validação de nossa hipótese 
metodológica. 
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Introdução 
 Museus de arte e instituições culturais são, tradicionalmente, espaços em que a experiência estética se 
dá, em geral, por meio da prática racional. Textos curatoriais buscam contextualizar conceitualmente o olhar do 
espectador; a prática do diálogo por meio de visitas acompanhadas por um educador favorecem a apropriação 
das técnicas e reflexões contidas nas obras; panfletos e catálogos das exposições saciam o desejo pela 
compreensão do que se contempla. Embora essas ações considerem uma parcela dos públicos que frequentam 
esses espaços, exige-se deles um letramento cultural que só é possível após uma certa idade. Diante desse fato 
é importante refletir: quais os públicos são excluídos da produção de sentidos dos museus? Como propor ações 
que abracem esses públicos que não compreendem as camadas conceituais presentes nas obras e exposições 
de arte?  Quais as estratégias para se promover uma experiência no museu a partir de uma perspectiva mais 
corporal e relacional? A partir destas indagações é que propomos a reflexão acerca das experiências educativas 
voltadas para o público de 0 a 3 anos em espaços museais.  
 
Objetivos 

Diante das reflexões e desafios de se acolher crianças de 0 a 3 anos em espaços museais, os objetivos 
da pesquisa, que neste resumo pretende-se esboçar as primeiras reflexões, perpassam por: pensar em 
possibilidades de inclusão do público de 0 à 3 anos em espaços dedicados à cultura e à arte; entender as 
demandas de acesso em suas questões físicas/estruturais, bem como de caráter estético e fruitivo; analisar as 
interações dos bebês com os objetos e ativações sensoriais a partir das ações propostas, considerando, também, 
o fato de que estes bebês que hoje têm até 3 anos, nasceram durante a pandemia causada pela COVID-19, e 
muitas vezes estão tendo seu primeiro contato com outros bebês ou com ações educativas em espaços museais, 
antes mesmo de adentrar na vida escolar.  
 
Justificativa 

A presente pesquisa parte do desejo de um grupo de educadores em desenvolver ações voltadas à bebês 
de 0 a 3 anos no contexto de instituições culturais. Tal impulso ganha corpo diante da observação da escassez de 
ações educativas dedicadas a este público em espaços museais, e na compreensão de que nesta fase de 
desenvolvimento humano é possível testemunhar tanto a fruição estética, quanto a alfabetização sensorial. O 
estímulo é importante, bem como a oferta de materialidades e espaço para exploração, afinal toda a experiência 
de “estar no mundo” é nova: tocar, cheirar, ouvir, ver e saborear se tornam ações de recepção ampliada. Por isso, 
cabe ao adulto oferecer o ambiente propício para o desenvolvimento sensório-estético da criança e que forneça 
não somente possibilidades de experimentações, como também segurança aos bebês e interações entre eles e 
seus cuidadores livres para brincar juntos. É favorecer a experiência estética como criação de sentido, tal como 
aponta MARCONDES (2010),  

 
E será por meio daquelas doses de degustação do mundo, servidas pelo adulto 
cuidador e pela comunidade ao redor, que a criança pequena poderá tornar-se 
falante, expressar-se como performer na palavra – enquanto que, bem antes 
disso, desde os primeiros chutes dentro da barriga da mãe, a criança já se 
expressava de maneira corporal e interrelacional.” (p.127) 

 
Acredita-se que presenciar estes espaços culturais desde a primeira infância se torna um artifício de 

educação dos sentidos, uma apropriação do mundo que ganhará consciência no decorrer do desenvolvimento 
humano. É com este objetivo que este projeto se configura como uma pesquisa de cunho teórico e prático. 
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Base teórica 
Estudos anteriores exploram as relações entre crianças situadas na primeira infância e a experiência estética, a 
saber: 
- Anna Marie Holm evidencia a apropriação de qualquer espaço ou materialidades como propulsores da criação 
artística. Sua prática consiste em alterar a atenção focada na produção infantil para o processo artístico vivido 
como experiência pelas crianças. (HOLM, 2007) 
- Marina Marcondes Machado defende a noção da performatividade inerente à existência infantil a partir das 
considerações sobre a infância de Maurice Merleau-Ponty, ampliando as reflexões acerca da relação corpo-mundo 
das crianças. (MARCONDES, 2010) 
- David Le Breton traça um extenso estudo da percepção sensória humana apresentando a ideia de que é no sentir 
que o indivíduo toma consciência de si e do mundo. (LE BRETON, 2016) 
- Diane Ackerman analisa a história dos sentidos a partir de uma perspectiva física, histórica e social à luz de 
questionamentos cotidianos a respeito da percepção do mundo. (ACKERMAN, 1992) 
- Jorge Larrosa Bondía explora a noção de experiência e o saber da experiência por meio de um mapeamento da 
capacidade humana de significar a existência e seus aprendizados. Contribui também para o embate entre 
informação e vivência e as várias ramificações sentidas a partir dessa problematização. (BONDÍA, 2002) 
 
Metodologia 

A primeira etapa neste processo se deu por meio de análise de práticas de inclusão de bebês no espaço 
museal no contexto brasileiro e internacional. Realizou-se uma busca por experiências em diversas instituições 
culturais que ofereciam ações para bebês de 0 a 3 anos. Em seguida, analisou-se tais experiências desde a 
perspectiva da constância na oferta (eventual ou prolongada), riqueza de materiais, referências estéticas e 
aproximação com uma prática artística contemporânea. Com base nesta pesquisa, passou-se a desenvolver 
protótipos de intervenções e exploração de materiais que favorecessem uma diversa experiência sensorial. O 
projeto encontra-se na etapa atual de experimentação e teste junto ao público alvo, sendo monitorado e avaliado 
por meio de observação da interação das crianças, fotografias e relatos dos educadores e questionários aplicados 
aos pais. 
 
Análise/discussão/reflexão 
 É possível propor experiências sensoriais para bebês que dialoguem com práticas artísticas 
contemporâneas? Quando falamos de instituições culturais como museus e centro culturais, os quais muito já se 
discute - ou pelo menos deveria-se discutir - acessibilidade física, quais são os desafios encontrados para que 
possamos expandir o acesso para além das estruturas físicas? Ainda há poucas iniciativas que pensem, por 
exemplo, a presença de crianças em sua programação. Os espaços culturais estão preparados para receber bebês 
e suas famílias? Qual o papel da fruição estética no desenvolvimento cognitivo do bebê?  
 
 
Considerações finais 
 A apresentação do presente resumo não tem a pretensão de fechar as reflexões acerca da presença do 
público da primeira infância, especificamente crianças de 0 a 3 anos, em espaços museais, ao contrário disto, 
pretende-se aqui esboçar as primeiras análises de experiências educativas com este público.  
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Considerando as contribuições trazidas por Helena Antipoff à educação brasileira, assim como as pesquisas 
realizadas sobre sua obra, um grupo de pesquisadores vinculados a distintas instituições públicas do Brasil 
propuseram a implantação da seção Museu da Criança como um centro de documentação e exposição interativa 
sobre a criança brasileira nas instalações do Museu Helena Antipoff, localizado na Fundação Helena Antipoff, em 
Ibirité, Minas Gerais. A intenção é retomar as atividades do Museu da Criança que existiu entre os anos de 1929 
e 1944 e foi instituído por Helena Antipoff, quando atuava como professora de Psicologia na Escola de 
Aperfeiçoamento de professores de Belo Horizonte. A intenção era que o Museu da Criança se constituísse num 
espaço de documentação e pesquisa sobre a criança brasileira. Estaria à disposição de pais, educadores, 
pesquisadores e do público em geral interessados na criança, em seu desenvolvimento e em sua educação. O 
trabalho ora proposto tem como objetivo apresentar os princípios presentes na proposta de Museu da Criança 
elaborada por Helena Antipoff. A pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental foram as estratégias 
metodológicas eleitas para o desenvolvimento do trabalho, por contribuírem com o alcance do objetivo. Foram 
pesquisados os estudos que tratam do Museu da Criança e analisados documentos encontrados no Museu Helena 
Antipoff que abordam a existência do Museu da Criança. A chegada de Helena Antipoff em Minas Gerais é 
decorrente da criação da Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, onde veio lecionar a disciplina de 
Psicologia Educacional. Foi no contexto dessa disciplina ministrada às professoras em formação que a 
pesquisadora russa cria o Museu da Criança, com o propósito de relacionar a teoria à prática. O “Museu da 
Criança” foi pensado como espaço de documentação e pesquisa da criança, possibilitando, na visão de Antipoff, 
“o estudo minucioso e aprofundado da criança brasileira” (ANTIPOFF, 1992, p. 61). Uma das intenções do museu 
era publicizar os resultados das pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, realizadas pelas professoras em 
formação no Laboratório de Psicologia Experimental, e, promover a comparação dessas pesquisas com estudos 
desenvolvidos em outros países. Antipoff pretendia com essa iniciativa que o “Museu da Criança” se tornasse um 
centro de referência em estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento infantil. Em texto publicado por Helena 
Antipoff, em 1929, a educadora aponta que para além de constituir-se como possibilidade de documentação e 
pesquisa, o Museu da Criança apresentaria também objetos que retratassem a infância e que fossem dispostos 
considerando os interesses das crianças. Em um dos trechos, Antipoff destaca que o museu estava recebendo 
doações de brinquedos feitos pelas próprias crianças ou comercializados e que a doação deveria ser 
acompanhada de uma nota sobre a criança que com ele brincou, com que idade, com que interesse e com que 
aplicação pessoal. O “Museu da Criança” vincula-se as concepções defendidas por Antipoff compreendendo que 
a psicologia vista como uma ciência teórico-prática poderia fundamentar a pedagogia, uma vez que ela estava se 
estabelecendo como um campo científico-experimental. 
 
Palavras-chave: Helena Antipoff; Museu da Criança; História da Psicologia.  
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Apresentam-se resultados da segunda fase da pesquisa O Conceito de Educação Estética de Vigotski nos debates 
sobre Educação Estética em Arte no Brasil cujo objetivo é identificar a circulação, recepção e apropriação do 
conceito de educação estética na literatura científica brasileira, no recorte 2006 e 2020, com interseções entre 
psicologia e educação em arte. Em uma primeira fase da pesquisa, iniciada em abril de 2021, realizou-se 
rastreamento e leitura dos resumos de 139 publicações pré-selecionadas em repositórios online. A busca 
referendou-se nos descritores: Educação Estética, Psicologia da Arte, nas variações Vigotski, Vigotsky, Vygotsky, 
Vygotski. Dos 134 artigos escolhidos para análise, 29 artigos foram determinados com base na localização do 
termo “educação estética” no corpo dos seus textos. Os resultados, organizados em um banco de dados, 
subsidiaram o desenvolvimento desta segunda fase retomada em maio de 2022. Por meio da análise de conteúdo 
o foco da pesquisa em andamento é identificar as sínteses de possíveis apropriações do conceito de educação 
estética de Vigotski nos 29 artigos que relatam pesquisas conceituais e/ou empíricas fundamentadas na teoria 
histórico-cultural em suas relações com o ensino de arte brasileiro. A problematização central nesta fase da 
pesquisa concentra-se nas perspectivas conceituais de Vigotski sobre educação estética tendo como premissa 
que o autor se dedicou ao estudo das relações entre psicologia e pedagogia, psicologia e arte, dando destaque à 
importância da criatividade e imaginação no desenvolvimento cognitivo humano. Os primeiros indicadores 
demonstram ser as dicussões teóricas embasadas no conceito de educação estética de Vigotski permeadas pela 
noção de “vivência” e localizam-se, sobretudo, nas áreas de Arte e Educação. Contudo, uma análise distanciada 
por contagem quantitativa, realizada por meio do aplicativo Voyant Tools, demonstrou serem os seguintes termos 
predominantes nos artigos: arte (1.396 ocorrências), criança (1.044 ocorrências) e educação (1.024 ocorrências). 
Por uma análise correlata dos termos ligados à teoria vigostkiana, destacaram-se na sequência: criação (324 
ocorrências), meio (276 ocorrências), experiência (272 ocorrências), imaginação (209 ocorrências) e vivência (87 
ocorrências). Por conseguinte, a ferramenta abriu novas possibilidades de análise para a pesquisa na medida em 
que permitiu estabelecer ligações diretas entre os termos contabilizados, ampliando as perspectivas para uma 
melhor visualização da apropriação do conceito de educação estética de Vigotski na literatura brasileira no recorte 
temporal indicado. Destaca-se que o aplicativo Voyant Tools possibilitou um exame das relações existentes entre 
os termos supracitados no corpus selecionado. Os resultados demonstram a necessidade de revisão do percurso 
metodológico e alteração do roteiro de análises pré-estabelecido. Essa abertura para novas interpretações sobre 
as sínteses da apropriação do conceito de educação estética de Vigotski nas publicações sobre o ensino de arte 
brasileiro demanda aprofundamento do entendimento dos demais conceitos que o tem permeado. (Apoio: bolsa 
de Iniciação Científica Edital PAPq/UEMG 01/2022 e de Produtividade em Pesquisa Chamada 01/2021 - 
PQ/UEMG). 
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O ENSINO DE ARTE E OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO CÊNICA: UM MODO DE ESTRUTURAÇÃO DO 
DESFILE DE REI E RAINHA DO MILHO 
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O trabalho trata-se de um relato de experiência sobre um processo pedagógico e artístico vivenciado no ano de 
2017 com estudantes do 3º ano do Ensino Médio, da Escola Sandoval Soares de Azevedo com a temática e 
participação deles na Festa do Milho. Pretende-se explanar a sequência didática sobre saberes e técnicas teatrais, 
uma série de conteúdos abordados com os alunos no período que comunicava diretamente com as demandas do 
processo criativo a que foram expostos. Os estudantes desenvolveram pesquisas e produções artísticas a fim de 
promover o desfile de rei e rainha do milho daquele ano. O evento, difundido por Helena Antipoff no município de 
Ibirité/MG foi o objeto de pesquisa dos estudantes, que fizeram um levantamento de referências, elaboraram 
estratégias de divulgação e documentos de registro, fizeram a produção cênica dos elementos e personagens que 
compunham o desfile. A proposta é apresentar esse processo, como se deu seu desenvolvimento, estratégias e 
ações, dentro e fora de sala de aula. O trabalho se constitui com bases metodológicas dentro do Ensino de Arte e 
da pedagogia Antipoffiana, que também serão apresentadas e articuladas com as pesquisas dos estudantes. Além 
disso, é objetivo divulgar e analisar os resultados obtidos, através dos registros feitos de materiais produzidos 
pelos jovens, do produto artístico criado e apresentado, explanando sobre os desfiles, a reação do público e dos 
jurados, a experiência dos envolvidos, os saberes construídos e partilhados durante essa experiência, 
principalmente entre os estudantes e a avaliação e autoavaliação promovida com eles, com rastros da experiência 
e do envolvimento de cada um, demonstrando a potência do olhar investigativo despertado, do processo criativo 
e do valor da área artística para todos nós, na escola, na comunidade, nos eventos e na própria vida. Espera-se 
contribuir, com este relato, para a valorização da pesquisa na cidade de Ibirité e sobre sua história e resgate 
cultural, resgate da origem da Festa do Milho em Ibirité, bem como colaborar com a valorização dos processos 
criativos e da Arte Educação e suas metodologias. 
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O presente estudo tem como objetivo investigar os artigos que em alguma medida compreenderam a história da 
educação especial e a interlocução com a psicologia escolar e inclusiva no Brasil a partir do periódico da CAPES. 
Para a seleção e análise dos estudos consultou-se a base de dados de 2004 a julho de 2022. Como critério de 
inclusão dos estudos foram incluídos os que continham os referidos termos no título, no resumo ou nas palavras-
chave: História da Educação Especial, Psicologia e Educação e Educação Inclusiva. Os artigos selecionados foram 
analisados de acordo com as categorias: autoria, tipo de instituição, ano de publicação, localização geográfica, 
classificação dos estudos, prevalência de ano de publicação, tipo de análise, método, temática e fontes.  Os 
estudos tiveram parceria com orientandos, e/ou com pesquisadores do próprio departamento, com predominância 
de publicação no ano de (2012), proveniente da Universidade Federal de Minas Gerais, de cunho teórico. Os 
referenciais temáticos seguiram a Educação Especial, Psicologia e Educação, História da Educação Especial, 
Educação Inclusiva, Altas-habilidades/Superdotação, Construção do conhecimento, dentre outras. Em sua 
maioria, utilizaram a historiografia, seguido de estudos documentais e de revisão. Conclui-se que as implicações 
históricas da educação especial foram cruciais para a compreensão da psicologia educacional e inclusiva tendo 
em vista a ênfase para as novas tendências e necessidades da psicologia e pedagogia utilizarem novas 
ferramentas e instrumentos que pudessem contribuir com os processos educativos, mas sobretudo, com contextos 
diferentes no âmbito da educação básica. 

Palavras-chave: Psicologia Escolar. Helena Antipoff. Educação Especial. História da Psicologia. Periódicos da 
Capes. 

 Introdução 
É preciso romper com práticas históricas de uma educação especial substitutiva à escolarização, baseada 

nos conceitos de normalidade/anormalidade, cunhados por estratégias clínico-terapêuticas, respaldado por testes 
psicométricos, é muito importante pensar sobre um saber pedagógico e científico que supere a homogeneização 
e categorização precoce das crianças.  

Historicamente, a Psicóloga Russa Helena Antipoff apresenta a tessitura de sua trajetória na escola de 
Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, em 1930 cuja tônica se voltou para a formulação do construto 
da “inteligência civilizada” tendo em vista a necessidade em adaptar o uso dos testes psicométricos aos contextos 
socioculturais provenientes dos sujeitos frente aos resultados alcançados. 

De acordo com (Vilela, 2012; Barbosa, 2012; Campos, Gouveia, Guimarães, 2014; Borges, 2015; Rafante, 
2016; Adorno, Miguel, 2019), os ideais da escola nova ou escolanovistas aponta para uma preocupação com os 
direitos das crianças tendo em vista o que Borges (2015) parafraseia Antipoff ao considerar que “[...] a criança é o 
centro do processo educativo [...]” (p. 346).  

Com base nesse princípio, a partir da década de 1940, Helena Antipoff volta o seu olhar para as 
características psicológicas e psicossociais das crianças mineiras frente a democratização das oportunidades 
educacionais. O principal objetivo era incluir os indivíduos por ela denominado de “excepcionais” no ensino regular, 
uma vez que apresentava preocupação com a formação dos educadores para atuarem na educação básica. 

A partir da breve explanação, foi possível notar o interesse de Antipoff para a criação de uma disciplina 
denominada de Escolologia, a qual é considerada uma ciência que estuda a escola.  

Utiliza o neologismo com o significado de que ao estudar as crianças, conjecturava que estava 
completamente relacionada com o contexto social, institucional a qual a educação estaria participando.  

A partir da base funcionalista, tinha como proposta adaptar a escola às crianças, tendo em vista que “[...] 
conhecendo o meio em que as crianças estavam sendo educadas, o educador conheceria melhor as próprias 
crianças”. (CAMPOS, 2012, p. 28).  

Em meio ao exposto, houve uma influência muito significativa acerca do rompimento da educação 
tradicional nos contextos escolares, uma vez que nos dias atuais nota-se que colocar em ação os princípios 
inovadores desafiam os educadores no contexto escolar.  
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Sendo assim, este estudo teve como objetivo investigar a história da educação especial e a interlocução 
com a psicologia escolar e inclusiva a partir das publicações do Portal de Periódicos da CAPES. A escolha deste 
portal se deu pelo fato de que ele congrega um acervo digitalizado desde os anos 2000, ou seja, é considerado 
um sistema que reúne uma gama de informações de pesquisas robustas de cunho nacional e internacional.  

A base de consulta do Portal de Periódicos da CAPES conta atualmente com um acervo de mais de 37 
mil periódicos com texto completo, sendo 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas a patentes, além de livros, 
enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas, além de conteúdo audiovisual. 

Metodologia 
O referido estudo retrata uma revisão integrativa de artigos e periódicos publicados no portal da CAPES, 

que se voltaram a compreender de modo abrangente a história da Educação Especial e a interlocução com a 
psicologia escolar e inclusiva. 
         Para a seleção dos estudos, foi consultado o portal da CAPES, entre os anos de 2004 a julho de 2022, 
selecionaram-se 29 artigos, sendo que um deles estava contido num Dossiê: Imagens da Infância. Foram incluídos 
para a análise artigos que obtinham os termos no título, resumo ou nas palavras-chave: história da educação 
especial, educação especial, educação inclusiva, psicologia e educação. Desse modo, de modo mais refinado 
foram incluídos os estudos que relacionam a história da educação especial coaduna com discussões no campo 
da psicologia escolar.  

Nesse sentido foram incluídos estudos cujos termos se referiram à classe especial, metodologia, 
deficiência, educação inclusiva, psicometria, psicologia escolar, método intuitivo, história da psicologia e memória. 
         Foram excluídos da amostra estudos que não retrataram a história da educação especial como um deles 
que tinha como objeto de estudo a história da educação matemática tal como outro estudo que abordou a análise 
da obra educacional de Cecília Meireles. Ainda foram excluídos estudos que estavam repetidos. 
         Dos 29 artigos revisados a partir da leitura do resumo e, posteriormente, da sua leitura completa dos 
estudos, foram selecionados 17 artigos para análise. De modo que serão apresentados na seção, a saber, a 
catalogação a partir da autoria, localidade dos autores, área geográfica, tipo de artigo, referenciais temáticos, 
metodologia adotada e principais resultados. 
 

Resultados 

Autoria dos estudos 
         Quanto à autoria, considera-se que os estudos foram elaborados em parceria, ou seja, com dois ou mais 
autores. Notou-se o tipo de parceria, local, nacional ou internacional. Categorizou-se a instituição de cada autor, 
seja ela Federal, Estadual ou Particular. 
         Com relação aos dados provenientes das autorias dos artigos verificou-se que a quantidade de autores 
por artigo, 9 dos 17 artigos tinham apenas um autor, 6 foram escritos por dois autores e dois foram elaborados por 
três autores. De 2004 a 2010, (todos os artigos tinham autoria individual). De 2012 a 2017, (a maioria dos artigos 
tinham de 2 a três autores). Por fim, de 2018 a 2020 (foram elaborados por dois autores). 

Considera-se que a parceria entre os autores quando escritos por dois ou mais autores era decorrente de 
similaridade de departamentos de pesquisa da mesma instituição ou entre orientador e orientando da mesma 
instituição de ensino superior. 

No que se refere ao tipo de instituição, 8 artigos foram encaminhados por instituições de ensino público 
Federal, três artigos foram desenvolvidos por parceria de autores de instituições de ensino superior Federal e 
Estadual. Ainda, três foram constituídos por autores de instituições de ensino superior privadas. 

Nota-se a predominância de estudos elaborados por autores de universidades públicas federais e em 
segundo lugar, em parceria com universidades federais e estaduais, seguidos da mesma quantidade conduzidos 
por autores de universidades estaduais. 

As universidades proponentes dos estudos foram as seguintes: estudos conduzidos por docentes de 
departamentos e seus orientados: Universidade Federal de Minas Gerais (n=3) artigos, Universidade Federal de 
Uberlândia (n=1) artigo, Universidade Federal do Ceará (n=1) artigo, Universidade Federal de São Carlos (n=1) 
artigo, Universidade Federal de Alfenas (n=1) artigo, Universidade Federal de Juiz de Fora (n=01); em parceria 
entre universidades foi observado pela Universidade Federal de São Carlos e a Universidade do Estado do Pará 
(n=01), Universidade Federal do Paraná e a Pontifícia Universidade Católica – PUC (n=1) artigo; desenvolvidos 
por autores do mesmo departamento: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (n=1) artigo, Universidade de São 
Paulo – USP (n=02) artigos, Universidade de Brasília (n=01) artigo, Pontifícia Universidade Católica – PUC (n=02) 
artigos e Universidade do Vale do Rio do Sinos (n=01) artigo. 
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Prevalência por ano de publicação 
Quanto ao ano de publicação dos estudos notou-se que o mais antigo foi publicado no ano de 2004 (n=1), 

seguindo para 2008 (n=01), 2012 (n=04), 2010 (n=01), 2014 (n=01), 2015 (n=03), 2016 (n=01), 2017 (n=02), 2019 
(n=01) e 2020 (n=01). 

Localização Geográfica 
No tocante à localização geográfica, (n=11) artigos provêm de Universidades localizadas em Região 

Sudeste (6 de Minas Gerais, 5 de São Paulo e 1 do Rio de Janeiro), 2 artigos são originários da Região Sul (1 do 
Paraná e 1 do Rio Grande do Sul), 1 artigo decorre da Região Nordeste (Pará) e 1 artigo provém da Região Norte 
(Pará), 1 artigo originou-se do Distrito Federal. 

Principais Temáticas  
Notou-se que as principais temáticas se voltaram para a Educação Especial, História da Psicologia, 

História da Educação Especial, Educação Inclusiva, Psicologia e Educação, Psicologia Escolar, Altas-
habilidades/Superdotação, Construção do Conhecimento, dentre outras. 

Tipo de Pesquisa 
Com relação ao tipo de pesquisa implicado nos estudos considerou-se que (n=1), de 2014, (n=03), de 

2012 e (n=02) de 2015, totalizando 06 estudos que utilizaram a pesquisa historiográfica; (n=1) de 2014, (n=1) de 
2010, (n=01) de 2017, totalizando (n=03) estudos lançaram mão da pesquisa documental; (n=01) de 2008, realizou 
pesquisa descritiva; (n=01) de 2012 desenvolveu pesquisa de revisão integrativa; (n=1) efetuou pesquisa pós-
estruturalista; (n=01) de 2016 realizou pesquisa dialética marxista; (n=01) de 2017 desenvolveu pesquisa 
netnográfica; (n=01) de 2017 construiu pesquisa de revisão sistemática; (n=1) de 2019 fez uso de estudo de caso 
e (n=01) de 2020 realizou pesquisa de revisão bibliográfica. 

Método dos estudos 
No que tange às características de cada estudo, classificou-se como teóricos, empíricos (incluindo coleta 

e análise dos dados).  
Do total de 17 estudos analisados, 13 são teóricos e 4 são empíricos. Sendo que três apresentaram análise 

dos dados qualitativo e um análise de dados qualitativa e quantitativa.  
No que se refere aos artigos teóricos foram elaborados ao longo do percurso investigado, observando uma 

prevalência desde (2004 até 2020), diferentemente, dos estudos empíricos cujos anos de publicação foram mais 
recentes, de (2015 a 2019). 

No que concerne aos artigos empíricos, observou-se que um deles trabalhou com análise (quantitativa-
qualitativa) com três sujeitos. Os outros estudos apresentaram análise qualitativa e o número de sujeitos 
participantes girou em torno de 4 a 5 participantes. 

Características do método correlacionado com a área de pesquisa dos estudos 
Com relação ao método utilizado em cada estudo, catalogou-se que (n=05) utilizaram pesquisas 

documentais concernentes à Educação Especial no Brasil, tais como o de (Borges, 2015; Rafante, 2016; Miranda, 
2008; Lourenço, Miranda e Póvoa, 2012; Campos, Gouveia e Guimarães, 2014; Lima, 2016).  

Consecutivamente, (n=04) utilizaram documentos provenientes da área da Psicologia e inclusão escolar 
no Brasil, tais como os estudos de (Lourenço, Miranda e Póvoa, 2012; Lima, 2016; Vilela, 2012; Antunes, 2012; 
Baptista, 2010).  

Ademais, (n=04) consultaram documentos que versavam sobre a área da Pedagogia, Deficiência e 
Escolarização, desenvolvidos por (Tavares, 2015; Oliveira, 2004; Miguel, Adorno, 2020; Souza, Barbato, 2017).  

Por outro lado, (n=04) estudos que utilizaram pesquisa empírica estiveram relacionados com as áreas 
diversas tais como a de formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado, desenvolvidos 
por (Scherer, Dal’Igna, 2015); na área da Educação Especial e Inclusão Social, proposto por Fernandes, Denari, 
2017; na área da Educação Especial e Inclusão escolar conduzido por Silva, Rangni, 2019. E o estudo com 
enfoque na área da psicologia escolar, dirigido por Barbosa, 2012).  

Principais Fontes Pesquisadas 
 O estudo de Borges (2015) utilizou o acervo preservado da sala Helena Antipoff, proveniente da Biblioteca 

Central da UFMG, quanto também àqueles arquivados no Centro de Documentação Helena Antipoff 
(CDPHA/UFMG); Rafante  (2016) fez uso de fontes primárias decorreram das ações das Sociedades Pestalozzi; 
Miranda (2008) utilizou fontes históricas e legislativas seguindo a cronologia que se voltaram para a história da 
Educação Especial; Campos, Gouveia e Guimarães (2014) consultaram documentos, como pareceres, relatórios 
e arquivos históricos e destacaram as obras de Manoel Bomfim, Maria Lacerda de Moura e Helena Antipoff.  
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Sendo que Lourenço, Miranda e Póvoa (2012) fizeram uso de documentos históricos da psicologia e 
inclusão escolar entre os anos de 1992 e 2010; Lima (2016) consultou 24 manuais de Psicologia para a formação 
docente publicados no Brasil entre 1900 e 2014; Vilela (2012) conjecturou a história da psicologia no Brasil 
denotando como ocorreu o ensino e a difusão dos saberes psicológicos, optando pela análise da história local ou 
nativa; Antunes (2012) fez uso de fontes históricas provenientes da psicologia no Brasil atrelada com a construção 
social, baseadas em contradições presentes em diversos períodos históricos; Baptista (2010) retomaram a fonte 
histórica que reconstituiu e analisou o processo de regulamentação da profissão de psicólogo que abrangeu o 
período que se iniciou no final da década de 40 até a década de 70.  

Já Nunes, Saia e Tavares (2015) utilizaram documentos históricos que se referiram às pessoas com 
deficiência e seus processos de escolarização; Oliveira (2004) se dobrou para a compreensão de fontes históricas 
relacionadas a importância da Escola Normal oficial de Juiz de Fora, seu percurso ao longo dos anos como 
instituição responsável pela formação de profissionais da educação e, em específico, às representações de ex-
normalistas acerca do papel dessa escola na formação profissional no período de 1928 até 1968; Miguel, Adorno 
(2020) revisitaram a fonte bibliográfica que cunhou na interpretação da Pedagogia de Pestalozzi e o impacto no 
pensamento pedagógico da escola nova; Souza, Barbato,  (2017), analisaram pesquisas brasileiras com indivíduos 
com deficiência intelectual (DI) publicados nos últimos 16 anos e propuseram avanços metodológicos acerca da 
produção de si nas narrativas por meio de críticas de pesquisadores culturais. 

As autoras Scherer, Dal’Igna (2015) conduziram sua pesquisa a partir da perspectiva pós-estruturalista, 
calcada no pensamento de Michel Foucault de modo a analisar o objeto empírico do material produzido a partir de 
entrevistas semiestruturadas com cinco professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE); 
Fernandes, Denari (2017) utilizaram de fontes on-line do Youtube que envolveram a temática do estigma e 
identidade social para estudarem os vídeos encontrados na base de dados on-line; Silva, Rangni (2019) 
analisaram dados oriundos da aplicação de três instrumentos para a identificação de indicadores de Altas-
Habilidades/Superdotação.Barbosa (2012) fez uso de fontes bibliográficas históricas bem como utilizou o relato 
oral de personagens da psicologia educacional e escolar. 

Discussão 
A maioria dos autores dos estudos supracitados foram escritos por autores individuais, seguido de estudos 

desenvolvidos em dupla de pesquisadores. 
Ficou evidente que na maioria das vezes os autores dos artigos pertenciam a instituições de ensino 

superior públicas, tendo em vista às Universidades Públicas Federais e em segundo lugar estabeleceram parcerias 
de autores de Universidades Federais e Estaduais cujas regiões que se sobressaíram foram a sudeste, com 
prevalência no estado de Minas Gerais, tal como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

No que se refere às características do método correlacionado com a área de pesquisas do estudo, foi 
possível evidenciar que 5 estudos correlacionaram os estudos documentais com a área da Educação Especial, a 
mesma quantidade de 4 estudos associou com a psicologia e a inclusão escolar no Brasil; 4 com a área da 
pedagogia, Deficiência e Escolarização.   

A maior parte dos estudos analisados foram classificados como pesquisa teórica, com recorrência de 
publicação no início da primeira década dos anos 2000 até 2020 e utilizaram fontes documentais, o que representa 
a prevalência de estudos analíticos historiográficos tendo em vista a ênfase no percurso histórico, com revisão da 
obra de Helena Antipoff.  
 Entre os estudos documentais analisados notou-se que objeto de estudo da história da educação especial 
imbricada com a psicologia escolar e inclusiva esteve pautado historicamente pelo uso de testes psicológicos a 
fim de balizar o trabalho educativo. Denota-se que a ortopedia mental se sustentou em vários estudos pela 
compreensão da inteligência civilizada. 

 Enfim as implicações históricas da educação especial foram cruciais para a compreensão da psicologia 
educacional e inclusiva tendo em vista a ênfase para as novas tendências e necessidades da psicologia utilizar 
novas ferramentas e instrumentos que pudessem contribuir com os processos educativos, mas sobretudo, com 
contextos diferentes no âmbito da educação básica. 

E, por fim, outros 4 estudos empíricos foram bastante diversos sendo que: 1 estava relacionado com a 
formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado, 1 imbricado Educação Especial e 
Inclusão Social, 1 associado Educação Especial e Inclusão Escolar e 1 com a Psicologia Escolar.  

Dos indicados acima, observou-se um pequeno número de participantes, girando em torno de (4 a 5). 
Prevaleceram análise qualitativa dos dados. 

Voltaram-se para a reflexão do atendimento educacional especializado no contexto da formação de 
professores inicial e continuada, bem como no cotidiano de práticas escolares em sala de aula Scherer, Dal’Igna 
(2015).  

No que se refere à formação de professores, foi possível identificar que as autoras Scherer, Dal’Igna (2015) 
observaram uma lógica neoliberal uma vez que os professores tinham de ter “autonomia” buscar por formação 
com vistas a atender as demandas de todos os alunos da educação.  
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Revelou a representação preconceituosa da mídia com relação à pessoa com deficiência Fernandes, 
Denari (2017). 

Postulou sobre a importância de elaboração de instrumento para a identificação de indicadores para 
contribuir com a avaliação da elegibilidade, de acordo com Silva, Rangni (2019).  

Ainda, denota-se a possibilidade da psicologia educacional a partir da perspectiva crítica tendo em vista 
os novos mecanismos de oferecer ferramentas, instrumentos que pudessem contribuir com os processos 
educativos nos contextos educacionais diversos de acordo com Barbosa (2012).  

Conclusão 
Conclui-se que vários artigos se voltaram para a análise dos documentos Históricos da Educação Especial 

e Psicologia Educacional e estiveram presentes documentos da autora Helena Antipoff, com o enfoque crítico da 
educação tradicional, pautada na psicometria.  

Por outro lado, um estudo empírico teve como evidência aspecto da prática pedagógica desenvolvida por 
professor do Atendimento Educacional Especializado relacionado com a produção da infância (a) normal. Tendo 
em vista a criticidade da reprodução histórica de que as crianças com deficiência precisam ser enviadas para as 
salas de recursos multifuncionais para serem “corrigidas”.  

No entanto, problematizam que ainda nos dias atuais se respalda por interpretações diagnósticas e 
classificatórias do comportamento infantil o que minimiza as potencialidades ao corroborar com uma de uma lógica 
reprodutivista de sintomas diagnósticos.  

Mas também se notaram nos estudos a ênfase e a sustentação por uma educação libertadora com novas 
tendências por parte dos professores com relação às necessidades de modo a oportunizar o estudo de novas 
ferramentas e instrumentos que possam contribuir com os processos educativos, mas sobretudo, com contextos 
diferentes no âmbito da educação básica. Enfim, notou-se poucas pesquisas empíricas que trouxeram as vivências 
psicológicas e pedagógicas, envolvendo a Escolologia, mas sobretudo, silenciamento no tocante às estratégias 
pedagógicas adotadas no processo de ensino.  
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A Escolologia é um neologismo sugerido pela educadora russo-brasileira Helena Antipoff para designar uma nova 
ciência e, que tem a escola e os múltiplos fatores que interferem em seu funcionamento como objeto de 
investigação. Para a educadora a escola deveria ser observada e compreendida em sua realidade: o prédio 
escolar, o mobiliário, as condições higiênicas e materiais, as influências do professor, o regime e o método escolar, 
as interações entre crianças e o estudo individual de cada uma delas (estudo físico, social, psicológico), o nível de 
desenvolvimento mental, seus interesses, suas aspirações e suas aptidões. A escolologia foi desenvolvida 
enquanto Antipoff atuou como professora de Psicologia Educacional e coordenadora do Laboratório de Psicologia 
da Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, na década de 1930. O objetivo desse trabalho é investigar os 
principais fundamentos teóricos utilizados por Helena Antipoff para justificar esta nova ciência. Por meio do estudo 
documental são identificadas algumas bases teóricas e fundamentos científicos da escolologia os quais 
consideramos como as fontes do pensamento de Helena Antipoff. As pesquisas escolológias se destacam na 
reforma do sistema educacional mineiro, em razão do incentivo à modernização de métodos e processos 
educativos, da coleta de dados sobre características psicológicas e psicossociais das crianças mineiras e na 
transmissão desses conhecimentos aos educadores, aumentando a eficiência de suas práticas embasadas nas 
ciências da educação. Identificamos que esta proposta foi construída a partir das múltiplas experiências da 
educadora em instituições educacionais ao longo de sua trajetória. Destaque para o Laboratório de Alfred Binet 
em Paris, sua formação e atuação no Instituto Jean Jacques Rousseau (IJJR), em Genebra e, sua atuação na 
Rússia em estabelecimentos destinados ao estudo psicológico das crianças. Suas experiências resultaram na 
construção dessa proposta a partir da realidade brasileira em colaboração com as professoras alunas da Escola 
de Aperfeiçoamento e os demais docentes que atuaram nesse projeto de renovação da educação mineira, além 
das interlocuções com os pesquisadores de Genebra. Foi possível analisar nos manuscritos pessoais da 
educadora uma série de leituras registradas em forma de fichamentos revelando suas principais fontes teóricas na 
construção do seu pensamento para a nova ciência.  Entre elas destacamos as que mais dialogam com a proposta 
de formar os educadores com os fundamentos das ciências da educação:  A Pedagogia Experimental, de Édouard 
Claparède, o método de Experimentação Natural, de Alexander Lazurski, os modelos de medidas em educação 
de Alfred Binet e William Mccall, a proposta de John Dewey em identificar os problemas da educação e levantar 
questões para pesquisa sobre estes problemas e as ideias de  Giusepe Lombardo Radice que acreditava que o 
educador deveria ter uma formação profissional baseada na cultura e nos fundamentos da educação. Para formar 
um campo de conhecimento é preciso definir seu objeto de pesquisa. Helena Antipoff, por compreender a 
complexidade da instituição escolar, optou em propor uma ciência da escola que considerasse essa complexidade 
a partir dos diferentes fatores que influem neste espaço. Uma ciência que dialogasse com todas as ciências da 
educação. Uma proposta interdisciplinar que favorecesse a formação dos professores dando a eles o 
conhecimento necessário para lidar com este ambiente diversificado. 
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UMA ESCOLA SENSORIAL CHAMADA MARIA BLANDINA 
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Ao longo de 15 anos da minha vida convivi com muita proximidade com a mina avó Maria Blandina (1932 – 2011), 
que se formou em Medicina na UFMG em 1966 e atuou ao longo da vida como Neuropediatra e educadora. 
Blandina, por sua vez, conviveu durante 15 anos com Helena Antipoff, quando deu aulas na Fazenda do Rosário 
nas décadas de 1950 e 1960. Blandina escreveu, em 1968, um texto, chamado “Uma escola científica chamada 
Helena Antipoff”, contando suas memórias e experiências ao lado da pedagoga Russa em Ibirité. Neste 
documento, Blandina escreve sobre o cotidiano daquele tempo e sobre as dinâmicas diárias de aprendizagem 
naquele lugar tão singular. Guardo no meu acervo pessoal uma fotografia de Blandina com seus alunos da 
Fazenda do Rosário, provavelmente do fotógrafo José Goés (ca. 1960). Recentemente, encontrei nem uma 
pesquisa nos arquivos do Museu Helena Antipoff outra fotografia de Blandina com seus “pequeno cientistas” na 
Fazenda do Rosário, assim como documentos da época em que as metodologias de ensino foram elaboradas. 
Nos anos 1970, Blandina criou seu próprio centro pedagógico em Belo Horizonte, chamado Escola Sensorial 
(CAPE, Centro Psicopedagógico), de inspiração montessoriana, que reatualizava na prática o pensamento 
pedagógico de Helena Antipoff, em diálogo com a pedagodia de Maria Montessori e Jean Piaget. Nos anos 1980, 
Blandina escreveu, junto com Elza de Moura –  professora que foi sua colega na Fazenda do Rosário – a série de 
livros pedagógicos chamada “O pequeno cientista”, que foi adotada na educação básica de Minas Gerais. Nesta 
comunicação, proponho apresentar e discutir estes documentos (textos e imagens) de Blandina, que estão 
fortemente relacionados com os ensinamentos de Helena Antipoff. Nos inspiramos no texto “Fotografia e memória”, 
de Boris Kossoy, que sustenta que as imagens são fontes privilegiadas para a reconstituição histórica de uma 
determinada época. Buscamos também comparar as imagens com outros documentos, reconstituindo no presente 
um retrato pessoal e coletivo da experiência pedagógica na Fazenda do Rosário, através do olhar de Maria 
Blandina. Em seguida, narro uma memória autobiográfica, conta uma cena pedagógica que era também uma 
experiência estética, que fazia com Blandina em sua casa, em que amarrava a casa inteira com inúmeros 
barbantes”, a transformando numa teia de aranha, como os diagramas que Fernand Deligny desenha com suas 
crianças. Conto essa história para fazer um relato de uma experiência pessoal que acredito dialogar diretamente 
com a pedagogia de Blandina inspirada por Antipoff, Montessori e outros.  
 
Palavras-chave: Fazenda do Rosário; Helena Antipoff; Maria Montessori; Escola Sensorial; Fernand Deligny. 
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O presente trabalho tem por objetivo conhecer, de maneira exploratória, os ideais e interesses de uma amostra de 
309 crianças e adolescentes com idades entre 8 e 14 anos do ensino fundamental. A metodologia utilizada foi 
revisão de artigos publicados no site do Centro de documentação e Pesquisa Helena Antipoff – CDPHA sobre o 
tema e a aplicação do questionário estruturado com 15 perguntas em 4 cidades da rede estadual mineira. Nos 
resultados, os aspectos positivos apontaram que a aula preferida é Educação Física; o brinquedo é o celular. As 
pessoas que queriam parecer são familiares, em especial, a mãe. Os livros preferidos são literatura, sendo o mais 
citado O diário de um banana, norte-americando. A maioria demonstrou afeto por animais e por isso querem fazer 
Medicina Veterinária. Se tivessem dinheiro, a maioria queria doar e ajudar pessoas que precisam mais que eles, 
inclusive animais de rua. Nos aspectos negativos, foram observados que a aula que menos gostam é Matemática. 
As pessoas que não queriam parecer, na maioria, são com colegas de sala, por serem irritantes, bagunceiros, 
feios e chatos e índice alto de pais, pois são homofóbicos e machistas. Também foi considerável o número de 
estudantes que não queria parecer com professores, por gritarem muito. Ficou evidente que essa pesquisa 
contribui como boa referência de como trabalhar em sala de aula com as crianças a partir de seus ideais e 
interesses, levantando caminhos e perspectivas de trabalho pedagógico.  
 
Palavras-chave: Psicologia Educacional Helena Antipoff. Ensino Fundamental. 
 
Introdução 
 O presente trabalho cuida de experiência realizada na disciplina de Psicologia da Educação I, no curso de 
Pedagogia, na Faculdade de Educação – FAE/UFMG, no primeiro semestre de 2022, sob a orientação da Prof. 
Dra Regina Helena de Freitas Campos. A proposta foi estabelecer um diálogo entre a Psicologia Educacional e a 
Pedagogia, na utilização da técnica de aplicação do questionário exploratório sobre o que dizem as crianças e 
adolescentes acerca de seus ideais e interesses, baseado nos estudos da psicóloga e educadora russa Helena 
Antipoff. Esta experiência é desenvolvida desde 1930 e até hoje aplicada em diversos contextos educacionais por 
meio da parceria do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff – CDPHA com a Faculdade de 
Educação – FAE/UFMG. 

Os pesquisadores definiram amostra de 309 estudantes, de 4 cidades mineiras, em razão de suas 
experiências pessoais e profissionais:  05 questionários foram aplicados no ambiente privado, com autorização da 
família, em crianças de escolas públicas de Nova Lima/MG e de Belo Horizonte/MG e 304 questionários aplicados 
com autorização da SEE/MG, por meio da SRE Pará de Minas, sendo 10 estudantes de uma escola pública 
indígena, do Município de Martinho Campos/MG e 294 de uma escola pública urbana da cidade de Bom 
Despacho/MG. Os nomes das escolas e das crianças foram preservados em razão dos critérios éticos da pesquisa. 
 A amostra delimitou o grupo investigado das crianças com 8 a 14 anos de idade, porém registra-se uma 
variante neste critério, pois como a pesquisa na cidade de Bom Despacho/MG foi aplicada para todos os 
estudantes da escola autorizada pela SEE/MG do Ensino Fundamental, anos finais, foram observados 10 (dez) 
casos de distorção de série-idade, ou seja, estudantes com 15 e 16 anos, sendo 7 do sexo masculino e 3 do 
feminino, que foram incorporados aos resultados finais da pesquisa, por decisão dos pesquisadores. 

 
Objetivos 

 A pesquisa tem por objetivo conhecer, de maneira exploratória, os ideais e interesses de crianças e 
adolescentes com idades entre 8 e 14 anos, analisando os resultados à luz das contribuições da Psicologia 
Educacional e da Pedagogia, baseadas nos estudos da psicóloga e educadora russa Helena Antipoff. 
 
Justificativa 

A técnica do questionário exploratório, com 15 perguntas estruturadas sobre os ideais e interesses das 
crianças e adolescentes é uma importante ferramenta para conhecer o que pensam os investigados, por eles 
mesmos, dando voz ao próprio interessado, para, assim, compreender melhor o fazer pedagógico, buscando 
significado para a prática docente, articulando as contribuições da Psicologia Educacional no campo da Pedagogia. 

É imperioso lembrar que esta pesquisa é uma simples sondagem, pois, conforme Helena Antipoff afirmou: 
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A alma humana é demasiado complexa para que um método tão grosseiro como o do 
inquérito possa penetrar-lhe o delicado mecanismo. O método do inquérito nada mais é 
que um rude golpe de pá, que soergue a camada exterior. (ANTIPOFF,1930) 

 
E é nesse sentido, que o trabalho foi conduzido, priorizou-se levantar hipóteses para os dados do 

questionário e assim permitir uma reflexão necessária sobre o papel do pedagogo na escola: o de investigar, 
levantar hipóteses e realizar ações mais assertivas no trabalho pedagógico, a partir das contribuições da Psicologia 
Educacional. 

Os riscos da pesquisa são os que  decorrem da própria situação da entrevista. A criança pode ficar 
constrangida por fornecer informações pessoais, algumas delas carregadas de conteúdo emocional. Para 
minimizar esses riscos, as pesquisadoras tomaram o cuidado de informar os participantes da pesquisa de que são 
livres para responder ou não as questões colocadas, e que podem deixar de participar da pesquisa quando 
quiserem, sem que isso implique em alguma sanção.  Durante a entrevista, as pesquisadoras tomaram o cuidado 
de não forçar a criança a responder as questões colocadas, respeitando seu desejo.   

 
Base teórica  

No artigo Ideais e Interesses das Crianças de Belo Horizonte e algumas Sugestões Pedagógicas, Antipoff 
(1930) assevera que ao levantarmos indagações sobre  ocupações que mais gostam,  jogos, leituras preferidas, 
acerca das profissões a que aspiram os indivíduos, dos seus propósitos, do emprego fictício de uma soma de 
dinheiro que seria posta a sua disposição, essa indagação revela o “psicotropismo positivo” e quando investigamos 
as ocupações de que menos gostam, os modelos humanos a que tenham aversão, ou a ação que considerem 
mais vil, obter-se-ia dessa maneira o “tropismo psíquico negativo” em desacordo com o eu e este conjunto nos dá 
pistas para se pensar sobre o ato de ensinar. 

Estas pistas são importantes para a compreensão do fazer pedagógico, contribuindo para a reflexão sobre 
o que pensam as crianças e os adolescentes sobre seus ideais e interesses e, para tanto, foram indagados sobreo 
trabalho que mais gostam na escola e em casa, a aula que mais gostam e menos gostam, o brinquedo preferido, 
o livro e história que mais gostam, com quem queriam parecer e com quem não queriam parecer e por quê, o que 
querem ser e por quê, o presente de aniversário que queriam ganhar e se tivessem muito dinheiro o que fariam e 
por quê. 

A Psicologia Educacional proposta dentro do questionário sobre o que pensam as crianças e os 
adolescentes sobre seus ideais e interesses visa estudar as maneiras empíricas e racionais do pensamento na 
infância no âmbito educacional e o desenvolvimento do aprendizado. A Psicologia da Educação promove também 
a análise de perspectivas das mudanças de uma geração para outra. Para a formação pedagógica, é importante 
ressaltar as causas e consequências das problemáticas psicológicas na mente infantil, uma vez que o  cérebro 
ainda se encontra em formação.  

 
Metodologia  

Foram aplicados 309 questionários de perguntas abertas. Os questionários contêm 15 questões, o tempo 
de aplicação previsto foi em torno de 15 a 30 minutos.  As respostas das crianças e adolescentes foram analisadas, 
levando em consideração a idade e nível de escolarização do(a) participante.  

A participação foi  voluntária e poderia ter sido encerrada a qualquer momento, se o(a) participante assim 
o desejasse, sem qualquer prejuízo ou sanção para ele/ela.   

O participante não teve nenhum gasto e tampouco nenhum ganho financeiro por participar da pesquisa. 
As despesas com a impressão dos questionários foram arcadas pelos pesquisadores. 

Os questionários respondidos foram armazenados pelos próprios pesquisadores e pelo Laboratório de 
Psicologia da Educação da Faculdade de Educação da UFMG.  

Os participantes receberam uma via do documento Termo de Consentimento (TCLE), impresso e assinado 
pelos pesquisadores responsáveis e os que foram feitos em Bom Despacho e Martinho Campos a autorização foi 
por meio dos trâmites oficiais da SEE/MG. 

Os dados foram tabulados e analisados por meio de relatórios em planilhas em excel e registrados no 
relatório final da pesquisa, à luz dos estudos feitos por Helena Antipoff em 1930, considerando o conjunto de dados 
que relacionavam aos aspectos positivos e aos negativos e como os investigados manifestavam seu pensamento 
sobre os pontos indagados. 
 
Análise/discussão/reflexão  

Os resultados da análise dos dados, sem identificação dos participantes ou das escolas, foram utilizados 
em relatórios da pesquisa e serão publicados pelos pesquisadores em eventos técnico-científicos ou em 
apresentações em eventos de divulgação científica e ainda foram utilizados como pré-requisito para aprovação na 
disciplina Psicologia Educacional, auxiliando a formação dos estudantes de Pedagogia e garantindo a obtenção 
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de conhecimentos sobre a evolução dos ideais e interesses de crianças e adolescentes, de grande valia para o 
planejamento educacional.  

Os questionários foram aplicados nas Cidades de Nova Lima/MG e Belo Horizonte/MG – zona urbana 
(Data aplicação: 20/4/2022); Cidade de Martinho Campos /MG – zona rural (Data aplicação: 6/5/2022) e cidade de 
Bom Despacho – zona urbana (Data aplicação: 6/5/2022). 

Nos aspectos positivos foram observados que a aula que mais gostam é Educação Física. O brinquedo 
preferido é o celular. As pessoas que queriam parecer são familiares, em especial, a mãe. Os livros preferidos são 
literatura, sendo o mais citado O diário de um banana, do escritor e cartunista norte-americando Kinney (Fort 
Washington, Maryland,1971). A maioria demonstrou afeto por animais e por isso querem fazer Medicina 
Veterinária. Se tivessem dinheiro, a maioria queria doar e ajudar pessoas que precisam mais que eles, inclusive 
animais de rua.  

Nos aspectos negativos, foram observados que a aula que menos gostam é Matemática. As pessoas que 
não queriam parecer, na maioria, são com colegas de sala, por serem irritantes, bagunceiros, feios e chatos. 
Também foi considerável o número de estudantes que não queria parecer com professores, por gritarem muito. 

Quanto aos dados de identificação a amostra foi de 53% dos estudantes investigados do sexo masculino 
e 44% feminino.  72% têm entre 11 e 12 anos (na 6ª e 7ª série do EF). Destaca-se o dado sobre a profissão do 
pai, sendo a mais recorrente caminhoneiro (28), seguido de pedreiro (24). A profissão da mãe mais citada foi 
faxineira (39), seguida por vendedora (34). E, ainda, foi observado que 3% associaram as profissões dos pais com 
ensino superior e das mães o percentual foi de 9%. 
 
Considerações finais 

A presente pesquisa permitiu conhecer os interesses e ideais de crianças de 8 a 14 anos de diferentes 
realidades: na zona urbana e rural do interior do Estado de Minas Gerais, numa comunidade indígena e em dois 
grandes centros urbanos. A análise dos dados confirmou o que Helena Antipoff afirmou em 1930, ao publicar o 
artigo “Ideais e Interesses das Crianças de Belo Horizonte e Algumas Sugestões Pedagógicas”: 

...muitas vezes descobre neles os sintomas das necessidades físicas e espirituais, 
funcionalmente ligadas ao crescimento do indivíduo e à formação de sua personalidade. 
Seguir a natureza, dela tirar as regras de conduta para educá-la de acordo com o ideal 
pedagógico – tal seria o método da escola ativa e da educação funciona. (ANTIPOFF, 
1930) 

 Foi nesse sentido que os resultados da pesquisa apontaram a necessidade de conhecer os interesses e 
ideais das crianças na sala de aula. Observou-se que o brinquedo mais desejado está relacionado com o objeto 
que está cada vez mais presente nas famílias, em especial, após a pandemia da Covid-19: o celular e as crianças 
citaram muitos jogos das redes sociais, youtubers e influenciadores juvenis. 
 Quanto à aplicação em diferentes ambientes, destacam-se as respostas na escola indígena: a disciplina 
que mais gostam é Uso de Território, mas são as atividades físicas que mais gostam de fazer na escola e coincidem 
com as escolas da zona urbana nos grandes centros. A disciplina que menos gostam é Língua Portuguesa, 
diferente das respostas das cidades e grandes centros, que é a Matemática. A brincadeira preferida é chutar o 
litro, que assemelha ao futebol. No livro preferido, coincidem com as escolas urbanas, com destaque para uma 
preferência para contos indígenas (Maria Angula – Equador/Assombração). 
 Conclui-se, portanto, que não se pode esgotar o trabalho de conhecer as crianças por meio de um único 
instrumento e modelo de observação e escuta. Os limites da pesquisa foram que além do questionário, deveria ter 
buscado diferentes métodos e momentos de observação e que ter ciência de que seus resultados não são 
absolutos e faz-se necessário, além do questionário, estabelecer o diálogo para se compreender as respostas 
dadas e sua conexão com os contextos envolvidos. Mas ficou evidente que ao aplicar o questionário e analisar 
suas respostas, cruzando os dados apresentados, tem-se uma boa referência de como trabalhar em sala de aula 
com as crianças a partir de seus ideais e interesses, levantando caminhos, por exemplo, na literatura que tipo de 
obras buscar para ampliar leituras, diversidades culturais/ multiculturalismos e compreender por exemplo a 
questão de como veem a figura paterna (percentual alto de crianças que não querem parecer com o pai e/ou que 
não quiseram identificar a profissão do pai). 
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A pesquisa consistiu no levantamento da bibliografia sobre o Teste Minhas Mãos – MM, desenvolvido por Helena 
Antipoff na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte – MG. Originalmente o teste foi 
apresentado nas Jornadas Psicológicas do Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento, em 1943, e 
gradualmente ganhou notoriedade, sendo utilizado nas décadas seguintes em diversas áreas da Avaliação 
Psicológica no Brasil. Apesar da importância histórica do teste Minhas Mãos, são poucas as pesquisas que visam 
reunir os estudos sobre ele, apresentando sua história e desenvolvimento. Foram identificados diversos estudos 
envolvendo o teste Minhas Mãos, sobre sua validade, precisão e os constructos avaliados, assim como seu uso 
em diversas áreas, como a psicologia do esporte, psicologia organizacional e psicologia da educação. As fontes 
utilizadas para a realização deste estudo, identificadas, e em processo de análise, foram disponibilizadas pelo 
Museu Helena Antipoff, Ibirité – MG, Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff – CDPHA/UFMG, 
Centro de Psicologia Aplicada CEPA no Rio de Janeiro – RJ, Arquivos Brasileiros de Psicotécnica – FGV e 
Biblioteca Universitária da UEMG. Como resultado da pesquisa foram identificadas as seguintes produções com 
o teste Minhas Mãos: (1) artigos sobre o teste Minhas Mãos: “Teste Psicológico da Redação: As minhas mãos” 
(ANTIPOFF, 1947); “Teste da Redação (ANTIPOFF, 1948); “O Teste MM no seio da família” (ANTIPOFF E 
CHAVES, 1960); “A Redação Escolar a Serviço do Psicodiagnóstico Individual e do Controle da Educação Integral 
da Escola” (ANTIPOFF,  1961); “Observações Sobre Psicologia Aplicada ao Futebol” (RIBEIRO DA SILVA, 1965); 
“Influência do Preparo Prévio no Teste de Redação MM” (GUENTHER, 1974); “Relato da Vida Escolar de Pessoas 
com o Transtorno Obsessivo-compulsivo: a necessidade de programas de enriquecimento” (NORONHA; PRIMI; 
ALCHIERI, 2005); “Instrumentos de avaliação mais conhecidos/utilizados por psicólogos e estudantes de 
psicologia” (NORONHA, PRIMI, ALCHIERI, 2005); (2) resumos de pesquisa sobre o teste Minhas Mãos: “Test As 
Minhas Mãos” (ANTIPOFF, 1959); “O Teste Minhas Mãos: importância histórica e possibilidades de padronização 
e validação” (LOSCHI; DOMINGUES, 2010); “O teste Minhas Mãos Como Instrumento de psicodiagnóstico: uma 
ferramenta inclusiva” (LOSCHI; DOMINGUES, 2011); (3) tese para professor titular da UFMG: “O Teste MM” 
(BESSA, 1965); (4) Manuais do teste: “MM – Teste as Minhas Mãos” (CEPA, 1970) e o “Teste MM – Minhas Mãos” 
(CEPA, 2002); (5) relatórios de pesquisa: “Teste MM” (FEER, 1975); “O Teste MM de Helena Antipoff” (FHA, 1980); 
“Teste MM (FHA, 1981)”. Conclui-se que o levantamento das produções científicas com o teste Minhas Mãos 
configura-se em um passo inicial na construção da história de um teste, elaborado e aplicado no país, reforçando 
a existência de uma psicologia brasileira em contraposição aos discursos historiográficos que colocam o Brasil na 
condição de país periférico no que tange a ciência psicológica. 
 
Palavras-chave: Teste Minhas Mãos; Helena Antipoff; Avaliação Psicológica; História da psicologia. 
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A surdocegueira é entendida como a diminuição ou ausência da audição e da visão concomitantemente, podendo 
ocorrer em diferentes graus, em cada um dos sentidos, desde a ausência parcial até a total. Essa especificidade 
demanda estratégias diferenciadas de atuação, que possibilitem à pessoa surdocega interagir, comunicar e 
participar das situações cotidianas. O desenvolvimento da criança com surdocegueira está diretamente 
relacionado ao seu domínio da língua e da linguagem, o que, na nossa cultura, tem relação com a sua inserção 
nos espaços educacionais. No entanto, constatamos, por meio de levantamento de trabalhos sobre o tema, que 
são poucos os estudos dedicados a verificar quantas crianças surdocegas estão frequentando as escolas de 
Ensino Fundamental I (EFI) em Minas Gerais (MG) e quais são as abordagens educativas implementadas com 
esse público no contexto escolar. Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa, que se encontra em fase inicial, é 
investigar como tem se dado a atuação dos profissionais da educação junto às crianças com surdocegueira 
matriculadas nas escolas do estado. Pretende-se verificar, nesse sentido, quais são as estratégias de 
comunicação e os recursos de tecnologia assistiva utilizados, e identificar quem são os profissionais que têm 
atendido essas crianças nas escolas. Trata-se de uma pesquisa que articula as abordagens quantitativa e 
qualitativa, conjugando levantamento bibliográfico e sistematização de dados das matrículas dos estudantes 
surdoscegos no EFI do estado à aplicação de questionários e realização de entrevistas com profissionais da 
educação. Como resultados parciais, foram localizados 55 (cinquenta e cinco) trabalhos com referência à temática 
surdocegueira, sendo 40 (quarenta) dissertações e 15 (quinze) teses. Uma única tese, produzida na área de 
engenharia, foi realizada no estado de MG. O levantamento foi feito nos sites do Google Acadêmico, da Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Catálogo de Teses e Dissertações (CAPES), do Domínio 
Público – Biblioteca Digital Desenvolvida em Software Livre e do Scientific Electronic Library Online – SciELO 
Brasil, entre os meses de abril e maio de 2022. Para iniciar o processo de localização dos profissionais que atuam 
com as crianças com surdocegueira nas escolas de EF1 do estado, foram analisados dados das matrículas desse 
público na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, por meio de consulta aos dados da Sinopse Estatística 
da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), ano de 2020, e ao registro 
de matrículas fornecido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), referente ao ano de 
2022. A sistematização e análise desses dados nos permitirão localizar onde estão essas crianças e, por 
conseguinte, os profissionais que com elas atuam. Os dados do INEP se referem ao ano de 2020 por serem os 
mais atuais. Surge, assim, a necessidade de indagarmos se o atendimento destas crianças tem atingido a meta 
de colocá-las em contato com o mundo ao seu redor e de favorecer a aquisição de língua e linguagem, dimensões 
fundamentais para o seu desenvolvimento e para o. estabelecimento de comunicação com outras pessoas.  
 
Palavras-chave: Surdocegueira, Ensino Fundamental I, Comunicação, Profissionais da Educação. 
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A PERSPECTIVA CIENTÍFICA DE HELENA ANTIPOFF EM SUA CONCEPÇÃO DE LABORATÓRIO: 
RELAÇÕES ENTRE ATITUDES OBJETIVAS E EXPERIÊNCIAS LABORATORIAIS DE FORMAÇÃO HUMANA 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar vestígios da perspectiva científica da Psicóloga e Educadora russa 
Helena Antipoff (1892-1974), principalmente a partir de sua concepção de “Laboratório”, evidenciando sua visão 
científica para realização de Experiências Laboratoriais aplicadas à Educação em Minas Gerais - Brasil. Esta 
pesquisa justifica-se pela valorização da história de teóricos e intelectuais que contribuíram para o 
desenvolvimento da Psicologia como Ciência Experimental aplicada à Educação no Brasil, e pela necessidade de 
evidenciar aspectos históricos da Psicologia Educacional que fundamentam a realização de atividades em serviços 
da área até os dias atuais. Será apresentado resultado parcial da pesquisa intitulada: “A Psicologia Científica e 
Experimental de Édouard Claparède em Experiências Laboratoriais de Helena Antipoff: práticas culturais, 
apropriações e representações na Fazenda do Rosário (1939-1974)”, que consiste numa pesquisa histórica, 
descritiva e de natureza qualitativa, constituída de pesquisa documental realizada no acervo do Centro de 
Documentação e Pesquisa Helena Antipoff – CDPHA. A primeira parte da pesquisa apresenta uma tabela de 
descrição e categorização das fontes históricas, construída a partir da Análise de Conteúdo de textos selecionados 
pelo descritor “Laboratório(s)”. Neste trabalho será apresentado, especificamente, a visão de Ciência de Helena 
Antipoff a partir do artigo intitulado: “As duas atitudes” (1947). A análise do texto evidencia as relações entre 
Atitudes Objetivas e Experiências Laboratoriais de Formação Humana como partes constituintes de uma 
perspectiva científica, evidenciando uma fronteira difusa e original entre a visão científica e a concepção de 
Laboratório na obra de Helena Antipoff. O Laboratório é compreendido pela intelectual como uma “casa” para 
pesquisa científica destinada à formação humana, com o atributo mais intrínseco de ser universal e pautada em 
atitudes objetivas, se importando com os problemas e resultados mais do que com a divulgação pública ou o direito 
de patente. Antipoff (1947) compreende as atividades educativas como práticas culturais constituintes de seus 
Laboratórios, concebendo experiências que consideram a indissociabilidade de aspectos culturais e científicos 
para formação humana. As atividades educativas que constituem seus Laboratórios são caracteristicamente 
científicas, considerando a valorização de uma curiosidade autêntica em relação aos mistérios da natureza e o 
controle do mestre para uma profilaxia ao subjetivismo.  O artigo permite entender a visão científica de Helena 
Antipoff a partir de uma concepção de ciência ancorada na universalidade e no compromisso com a verdade, 
reafirmada em atitudes objetivas dos cientistas. e concebida em obras movidas pelo amor. Além disso, esta 
pesquisa também evidencia apropriações de teóricos contemporâneos à psicóloga russa, como a ideia de 
Psicotropismo do Psicólogo suíço Édouard Claparède (1873-1940). (Fonte de financiamento: Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq) 
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UM CONVITE À INSCRIÇÃO DAS SINGULARIDADES ADOLESCENTES NAS PRÁTICAS DA ESCRITA 
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Este resumo apresenta uma proposta de investigação de doutoramento realizada na Faculdade de Educação 
da UFMG. Trata-se de uma pesquisa-intervenção que, a partir da psicanálise como pilar teórico e metodológico, 
tem como objetivo compreender e intervir na relação de adolescentes, caracterizados pelo fracasso escolar, 
com a produção escrita no contexto educacional e nas redes sociais, em partes de suas trajetórias no Ensino 
Fundamental II. A intervenção tem como foco o aluno e suas singularidades na produção escrita e será 
realizada a partir de conversações, entrevistas e diagnósticos clínico-pedagógicos. Ao acompanhar jovens 
alunos em suas redes sociais, percebemos que há uma tentativa de se inscrever no espaço do Outro por meio 
de diversas formas de se escrever, o que significa dizer que a escrita é uma demanda do adolescente. 
Entretanto, no contexto escolar, ela aparece ligada a restrições e a dificuldades. Os jovens, marcados por 
impasses no aprendizado escolar, podem ter dificuldades para escrevem na escola, mas, nas redes sociais, se 
introduzem na escrita: para falarem de si, para se expressarem politicamente, para demonstrarem seus hábitos 
de consumo e lazer e para se relacionarem. Esse uso da escrita pode ser um dado favorável para uma 
intervenção junto a eles, uma vez que não se trata de recusa estrita ao ato de escrever, mas de dificuldades 
com o ato da escrita formal no espaço institucional escolar. Diante disso, parte-se das relações desses jovens 
com a escrita em tão distintos contextos, com o propósito de poder incluir, “como lugar novo e inédito a ser 
inventado sem cessar”, a resposta que a escola deve construir “com e para cada adolescente” lançando mão 
de uma aposta mais centrada na particularidade do sintoma de cada um, para propor uma intervenção a fim de 
minimizar as dificuldades com a escrita e a demarcação desses adolescentes como alunos com dificuldade de 
aprendizagem. A proposta de investigação, a ser conduzida na lógica de uma pesquisa-intervenção, é um 
convite às escolas e aos professores a não hesitarem em se afastar de programas de conteúdo 
preestabelecidos a fim de construir novas respostas a partir das singularidades de cada estudante. A fim de 
compreender os conceitos de fracasso, vale-se, principalmente, de SANTIAGO (2005, 2008). Sobre 
adolescência, recorre-se, sobretudo, à LACADÉE (2011, 2017) e MILLER (2015) e sobre escrita, ancora-se, 
especialmente, em LIMA (2009). A partir da realização dessa investigação pretendemos compreender o que é 
escrever para os adolescentes no contexto escolar, considerando a função da escrita no tempo da puberdade 
e no contexto atual do mundo digital. A intervenção, por seu turno, visa provocar alguma modificação nos 
impasses vivenciados pelos alunos no contexto escolar.  
 
Palavras-chave: adolescência, singularidades, práticas de leitura. 
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A EVASÃO COM RETORNO NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE: CONTRIBUIÇÕES DA 
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O presente trabalho tem como proposta apresentar pesquisa realizada no mestrado, cujo objeto de investigação 
foi o fenômeno da evasão reiterada na medida socioeducativa de semiliberdade, praticada por adolescentes 
autores de ato infracional que estão em cumprimento desta medida judicial.  
 
As medidas socioeducativas são medidas judiciais aplicadas como sanção, após o devido processo legal, a 
adolescente de 12 a 18 anos que pratica ato infracional, análogo a crime ou contravenção, como forma de 
responsabilização pelo ato infracional cometido. O regime de semiliberdade é um tipo de medida socioeducativa 
restritiva de liberdade previsto no art. 120 do ECA (BRASIL, 1990), sendo obrigatório a realização de atividades 
externas a instituição, como a escolarização e profissionalização, utilizando sempre que possível os recursos da 
comunidade. Neste sentido, o acompanhamento do adolescente na instituição é realizado por uma equipe 
multidisciplinar composta por socioeducadores, psicólogo, terapeuta ocupacional, advogado, assistente social, 
pedagogo, auxiliar educacional, auxiliar administrativo, oficial de serviços gerais e o corpo diretivo, que é composto 
por um diretor geral e um diretor de segurança socioeducativa.  
 
Durante o percurso profissional da pesquisadora enquanto pedagoga e posteriormente como diretora geral de uma 
instituição socioeducativa de semiliberdade, foi possível observar que muitos adolescentes evadiam 
reiteradamente da instituição apresentando um histórico de sucessivas transgressões entre cumprimento, 
descumprimento e novas atuações infracionais durante o cumprimento da medida socioeducativa de 
semiliberdade, agravando seu histórico infracional e sua situação perante a justiça.  
 
A evasão no cumprimento da semiliberdade se configura quando o adolescente, ao sair da instituição para a 
realização de uma atividade externa, não retorna num prazo de 24 horas. Durante a pandemia, o conceito de 
evasão foi reconfigurado em detrimento das medidas emergenciais adotadas, estabelecendo-se uma nova forma 
de acompanhamento desses jovens por meio do Regime Diferenciado de Acompanhamento à Distância, no qual 
os adolescentes que possuíam referência familiar e não possuíam ameaça de morte, cumpririam a semiliberdade 
em seu domicílio, sendo monitorado pela equipe socioeducativa de forma telemática e comparecer a instituição 
para a realização de atendimento individual quando havia demanda. Dessa forma, se a equipe não conseguisse 
realizar o monitoramento do adolescente num prazo de 72 horas sem que o mesmo ou o responsável legal 
apresentasse uma justificativa plausível, a evasão era configurada. 
 
De uma forma ou de outra, as evasões reiteradas em muitos casos, desemboca na sobreposição de uma medida 
judicial sobre outra ou até mesmo na aplicação de uma medida socioeducativa mais gravosa que a semiliberdade, 
como a medida de internação, e ainda, para alguns adolescentes as medidas aplicadas parecem ocupar um caráter 
muito mais punitivo do que educativo. Outra questão relevante é que as evasões reiteradas também afetam o 
desejo das equipes de trabalho, uma vez que as várias invenções de estratégias e intervenções parece não surtir 
efeito no adolescente que não permanece na medida, gerando com isso uma frustração diante do trabalho 
realizado. 
 
Tal cenário suscitou a hipótese de que esse movimento de ir-e-vir, entre evasões e retornos à instituição, seria 
também uma forma do adolescente poder cumprir a semiliberdade. Partindo dessa hipótese, nosso estudo 
apresentou como objetivo geral investigar a evasão com retorno na semiliberdade e como objetivo específico, 
compreender o que os adolescentes dizem das evasões reiteradas; sua posição subjetiva frente à medida 
socioeducativa e analisar se o movimento de ir-e-vir é uma forma de cumprir a medida imposta.  
 
O referencial teórico utilizado na análise dos dados da evasão com retorno foi a teoria da psicanálise aplicada à 
socioeducação. Dessa forma, buscamos neste aporte teórico o conceito de adolescência formulado por vários 
autores da área e o conceito de fuga postulado por Jacques Lacan (2005) e Clarisse Gosselin (2008) para a 
realização dessa análise.  
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Observamos durante a realização da pesquisa que a psicanálise, ao privilegiar a subjetividade por meio do saber 
do inconsciente, nos apresenta o conceito de fuga, sendo a evasão um conceito utilizado pelas ciências da 
educação e socioeducação, as quais privilegiam o caráter social do fenômeno.  
 
Como metodologia, utilizamos a pesquisa/intervenção com estudos de caso e entrevistas semi estruturadas. Os 
resultados da pesquisa confirmaram a hipótese da autora em um dos casos estudados e revelaram duas vertentes 
comuns na adolescência: a transgressão sem infração e a medida socioeducativa de semiliberdade enquanto 
mediadora da inserção do adolescente no laço social e a transgressão com infração frente a um comportamento 
de risco com o jovem apartado do laço social. Em ambos os casos percebemos a disruptura com o processo de 
escolarização no início da adolescência associada ao envolvimento infracional que se deu à mesma época, e que 
o ir-e-vir faz parte de uma transitoriedade comum na contemporaneidade expressando uma “nova condição 
juvenil”, como nos aponta Dayrel (2007, p. 1113). 
 
Embora a educação não tenha sido o tema central de nosso estudo, a pesquisa aponta para uma questão relevante 
na formação do sujeito, como a falha da transmissão educativa que pode se dar por diversos fatores, reverberando 
num fracasso que acomete ambas as partes: o adulto que educa e o sujeito a ser educado. Nesse contexto, 
especificamente o pedagogo da instituição, precisa realizar um levantamento do histórico educacional pregresso 
do adolescente realizando atendimentos ao jovem e sua referência familiar, bem como, o contato com as escolas 
as quais ele freqüentou, a fim de compreender como se deu o seu processo educativo para poder então traçar 
intervenções junto ao adolescente que possam restaurar os laços sociais fragilizados. 
 
As análises realizadas a partir da teoria demonstram que elementos como exclusão, fracasso escolar e falha na 
transmissão educativa podem contribuir para um desamparo do sujeito adolescente que se expressa por meio de 
atos, fugas e transgressões, na tentativa de encontrar um sentido para sua existência durante a transição para a 
vida adulta, incidindo diretamente no cumprimento da semiliberdade, sendo a evasão uma consequência deste 
processo.  
Em seu Seminário X, Lacan (2005, p.130) situa a fuga ao discorrer sobre as formas de ato. Nesse ensino o autor 
descreve dois tipos de ato, como a passagem ao ato e o acting-out. Ao conceituar a passagem ao ato, ele situa a 
fuga. Ao explanar sobre essa forma de atuação, Lacan infere que a fuga surge quando o sujeito, colocado em uma 
posição mais ou menos infantil, evade de uma cena quando esta se refere a uma situação de grande embaraço, 
algo angustiante para ele. Já no acting-out, o ato toma uma dimensão de endereçamento ao Outro, como uma 
mensagem indizível, uma mostração. 

Para Gosselin (2008), o ato de fugir é correr riscos. Se a adolescência é um trabalho psíquico, um trabalho de 
reorganização, de luto pelos marcos da infância, para essa autora não há adolescência sem correr riscos. A autora 
pontua que a assunção de riscos e o perigo que acompanha os adolescentes vai depender de sua capacidade 
para impor limiares e limites a si mesmo. Quanto maior for a precariedade do registro simbólico, maior será a 
dificuldade de se impor limites. Para essa autora, fugir é um risco assumido por um adolescente, cujos limites 
internos são frágeis. Distingue três tipos de fuga na adolescência que se dão por meio de atos, sendo: a fuga 
somente um ato como se fosse apenas uma transgressão; como uma passagem ao ato; e como um acting-out. 

Lacadée (2007) afirma que o luto pelo corpo infantil, a separação da autoridade parental e as mudanças 
provocadas pela puberdade inauguram um período de transição, que não se dá, talvez, sem correr riscos. O autor 
classifica os comportamentos de risco como novos sintomas, soluções que têm a ver com uma prática da ruptura, 
um curto-circuito na relação ao Outro que pode se expressar sob a forma de fuga, toxicomania, violência, atos 
infracionais, tentativa de suicídio, distúrbio alimentar, cutting, entre outros. São comportamentos inerentes ao 
momento de transição próprio da adolescência, que derivam de um excedente sexual, um excedente de sensações 
e tensões que impedem uma tradução em significantes, ou seja, faltam palavras para traduzir o que acontece no 
corpo e no pensamento, e o que não se inscreve em palavras tenta se inscrever via ato (LACADÉE, 2007). 

 
Em um dos casos pesquisados em nosso trabalho, o jovem evadiu reiteradamente sem cometer novos atos 
infracionais. As evasões tomam o estatuto de fuga que se dá como um ato de transgressão pelo descumprimento 
da medida judicial imposta. Entretanto, apesar disso, a medida socioeducativa conseguiu cumprir seu papel ao 
mediar o laço social com o adolescente, pois, ele conseguiu retomar a escolarização, construiu um laço amoroso 
com a namorada e despertou o desejo pelo mundo do trabalho, inserindo-se em cursos de formação profissional 
a fim de buscar uma colocação no mercado produtivo. Aprendemos nesse estudo que para este jovem a medida 
se constituiu como uma ancoragem simbólica para a transição até a vida adulta.  
 
Já em outro caso pesquisado, vimos que as evasões ocorreram aliadas às infrações numa sucessão de 
comportamentos de risco. Para Breton (2017, p.125) a transmissão na vida das crianças e dos jovens pode fazer 
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a diferença “para o bem ou para o mal”, os pais ou quem exerce essa função, “são o espelho no qual a criança se 
avalia para buscar o personagem que poderia ser” Quando essa referência lhe falta, ou se a criança é tratada na 
ambivalência, indiferença ou agressividade, ela perde “essa bússola para convencê-la de que sua existência vale 
a pena ser vivida”, corroborando muitas vezes em comportamentos de risco (BRETON, 2017, p. 125). 
 
As perdas afetivas ocorridas na infância desse jovem parecem ter impactado na transmissão educativa 
corroborando em comportamentos que indicam um desamparo frente à vida. Lacadée (2011) afirma que cada 
jovem possui uma “fórmula” subjetiva para viver a vida na passagem da adolescência para a vida adulta e que 
muitas vezes adotam comportamentos de risco, aproximando-se deliberadamente da morte em busca de encontrar 
respostas e sentidos para a sua existência. Neste sentido, a semiliberdade não ocupou para este jovem o lugar 
de mediação para a reinserção no laço social, no entanto, não queremos dizer com isso que outras instâncias não 
possam auxiliá-lo na construção de uma simbolização na travessia em direção a vida adulta, pois, Breton (2017, 
p.17) acrescenta que a “eficácia simbólica” pode se estabelecer de diversas formas: “um gesto, um olhar, uma 
palavra pode ser suficientemente capaz de estabelecer um laço para o sujeito”. 
 
Considerações Finais 
Ao analisar a evasão na semiliberdade enquanto fuga, de acordo com o aporte teórico da psicanálise, encontramos 
nos autores citados subsídios para o nosso estudo. Gosselin (2008) e Lacadée (2011) alertam para a importância 
de um acolhimento dado a esse ato do adolescente que pode se desdobrar em uma fuga que represente apenas 
uma transgressão ou em comportamentos de risco. Um acolhimento que inclui espaço para a palavra e escuta 
que pode ser feito por alguém do meio em que o jovem vive, sendo pelas equipes de atendimento socioeducativo, 
familiares, adultos que representem para o jovem uma referência afetiva e de autoridade ou por profissionais de 
outras instâncias educativas, pode fazer grande diferença na vida dos jovens. 
 
Desse modo, aprendemos em nosso estudo que a fuga é um sintoma da adolescência e que ao analisarmos as 
evasões reiteradas na medida de semiliberdade com a dimensão subjetiva da fuga, verificamos que não 
necessariamente ela representa um fracasso no cumprimento da medida. Ou seja, esse movimento de evadir e 
retornar como um processo de ir-e-vir pode ser uma forma de o adolescente conseguir cumprir a semiliberdade, 
construindo recursos simbólicos para a sua reinserção no laço social. Aprendemos também que para alguns casos, 
a instituição socioeducativa encontra limitações no trabalho realizado quando não consegue se interpor enquanto 
um elemento simbólico proposto pela medida socioeducativa, o qual possa intervir na relação mortífera e destrutiva 
que alguns adolescentes estabelecem com a criminalidade. 

Por fim, esperamos que nosso estudo possa contribuir para o programa de semiliberdade,fomentando 
intervenções e reflexões que possam auxiliar na construção desta política estadual que se faz cotidianamente, não 
só pelos operadores que se encontram nas instituições socioeducativas, na lida diária com os jovens, mas também 
com aqueles que se encontram na gestão dessa política, criando as diretrizes do trabalho a ser desenvolvido com 
os jovens. Esperamos também que o estudo possa trazer contribuições ao campo acadêmico, ampliando o campo 
de discussão e reflexões para a elaboração de novas pesquisas que possam trazer luz a uma área tão cara: a vida 
desses jovens!   
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CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO E APROPRIAÇÃO DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL NO CONTEXTO DA 
PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL NO BRASIL (2000-2021) 
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Esta pesquisa investigou a circulação, recepção e apropriação da Teoria Histórico-Cultural proposta por Lev S. 
Vigotski (1896-1934) nas áreas da Psicologia Escolar e Educacional no Brasil (2000 a 2021), período em que o 
conhecimento sobre essa abordagem se ampliou significativamente entre psicólogos e educadores brasileiros, a 
partir das traduções feitas na língua inglesa ou nos originais russos. O estudo pretendeu identificar quais foram as 
principais referências teóricas e metodológicas da Psicologia Histórico-Cultural utilizadas na área da Psicologia 
Escolar e Educacional a partir dos anos de 2000; como os conceitos e procedimentos de pesquisa empírica em 
Psicologia Escolar e Educacional derivados da Teoria Histórico-Cultural foram apropriados e utilizados no período 
considerado; e quais foram as inovações e novas interpretações construídas a partir da apropriação dessa teoria 
no contexto intelectual, social e cultural brasileiro. Foram identificados 62 artigos na plataforma baseados em 
pesquisas conceituais e/ou empíricas, publicados nos periódicos mais importantes da área da Psicologia Escolar 
e Educacional no Brasil (como os Cadernos de Pesquisa, a Educação em Revista, a Psicologia Escolar e 
Educacional, etc). O maior número de artigos encontrados ocorreu entre 2012 a 2021 (contabilizando 38 estudos). 
Além disso, nessa época é possível observar que dentre os artigos analisados há um número acentuado de 
citações (o nome do autor é citado 3.224 vezes no corpo de todos os textos analisados). Pode-se cogitar que tal 
fenômeno se dá em decorrência ao recurso retórico utilizado pelos autores ao desempenhar um papel persuasivo 
quando citam Vigotski como uma figura de autoridade, e não a fim de explicarem algum conceito desenvolvido 
pelo pensador. Entre 2000-2010 encontrou-se 10 estudos empíricos; já entre 2010-2021 constaram 21 trabalhos. 
É possível atrelar o aumento de artigos que se baseiam na experimentação à recente divulgação das traduções 
(em português) das obras de Vigotski, como fontes de embasamento teórico. As obras de Lev Vigotski mais citadas 
nas bibliografias dos artigos analisados foram todas em português: Formação Social da Mente (24 vezes), 
Pensamento e Linguagem (16 vezes) e Teoria e Método em Psicologia (15 vezes). Em relação as palavras-chave 
que estabeleceram diálogo com a Teoria Histórico-cultural foram: Psicologia (58 citações), Educação (28 citações); 
e Arte (15 citações). Conclui-se que existe um crescimento tímido sobre a apropriação da Teoria Histórico-cultural. 
Ainda há uma ausência de aprofundamento teórico dos conceitos Vigotskianos, esse diagnóstico é feito mediante 
ao uso do recurso retórico, no qual o nome de Vigotski é usado excessivamente. Contudo, palavras que são 
utilizadas repetidas vezes perdem o seu poder. Das 46 obras encontradas nos referenciais bibliográficos, 24 estão 
em espanhol, 16 em português e 6 em inglês. Porém, as produções que obtiveram maior número de citações são 
as obras que estão traduzidas para a língua portuguesa. Percebe-se a relevância do acesso às obras com 
traduções fidedignas e preços acessíveis para que as diversas temáticas dialoguem com a Teoria Histórico-
Cultural. O autor pareceu ser conhecido, apenas, pelo seu nome. Muitos ainda trabalharam na zona de 
desenvolvimento real de Vigotski, não em sua zona de desenvolvimento proximal. 
 
Palavras-chave: Vigotski, Teoria Histórico-cultural, Psicologia Escolar, Psicologia Educacional. 
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OS GRUPOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MENTAL COMO RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE 
DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS JOVENS CONTEMPORÂNEOS: UMA PROPOSTA EDUCATIVA EM 

CAMINHO 
 
 

Giovanna Pereira Ottoni 
Raquel Martins de Assis 

Universidade Federal de Minas Gerais 
 

 
  
Ressalta-se atualmente o contexto desafiador da Educação no Brasil e no mundo, marcado pelo aumento de 
quadros graves de sofrimento psíquico, concomitante às mudanças de uma rotina predominantemente ditada pela 
tecnologia. Levando em consideração esse cenário acelerado pelo impacto da Covid-19, o presente trabalho teve 
como objetivo discutir e propor o método dos Grupos Comunitários de Saúde Mental (GCSM) como ferramenta de 
cuidado correspondente às necessidades identificadas na realidade da juventude hodierna. Tal método nasceu há 
24 anos no Hospital Dia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) e vem sendo alvo de estudos contínuos 
no campo acadêmico. Trata-se aqui de um recorte preciso da investigação de Mestrado dedicada aos fatores 
constitutivos da sua metodologia que permitem afirmar que o âmbito de Saúde Mental no qual surgiu o grupo pode 
ser extrapolado para o âmbito da Educação de jovens. O GCSM se configura como uma proposta educativa de 
acompanhamento e formação da pessoa que tem como característica fundamental sua inserção em uma 
comunidade. Para coleta de dados partiu-se do delineamento de 3 perguntas norteadoras-chave e realização de 
entrevistas semiestruturadas com 3 participantes e 1 coordenador/fundador do Grupo. Foram selecionados 
entrevistados que compunham um público mais jovem ou que frequentava o GCSM desde a juventude. As análises 
permitiram compreender, identificar e descrever 4 categorias/unidades de sentido: 1. Escola do viver; 2. Entender 
a vida acontecendo; 3. Andar com a lupa em busca do inédito; 4. Choque de cultura, um choque térmico. A primeira 
categoria representa as falas que evidenciam o GCSM como um lugar específico em que se aprende uma 
determinada forma de olhar a vida com mais qualidade e gosto, isto é, uma escola pelo aprendizado que se adquire 
pertencendo e respondendo à tarefa proposta pelos coordenadores. A segunda unidade de sentido que emergiu 
nas análises alude a um trabalho contínuo de entender e apreender o significado daquilo que se vive no cotidiano, 
uma definição precisa de “fazer experiência” que perpassa todos os relatos. A terceira categoria explicita uma 
consequência identificada a partir das participações sistemáticas: uma nova concepção de si mesmo perante a 
realidade. Por fim, a última categoria se relaciona a uma dimensão comunitária da pessoa enquanto cultura, cultivo, 
ou seja, como trabalho de si empenhado com o cuidado dos relacionamentos que definem qualquer comunidade 
propriamente humana. Espera-se que, partindo da compreensão, descrição e discussão aprofundadas desse 
fenômeno propiciado pelos GCSM, sejam vislumbradas novas estratégias para o enfrentamento dos desafios 
apontados na literatura recente: solidão e isolamento, ansiedade, depressão, suicídio, automutilação. Diferentes 
autores dão consistência à perspectiva de caminho educativo encontrada durante análises e resultadas, ampliando 
alternativas de intervenção estritamente individuais com esse público. 

Palavras-chave: Grupo Comunitário de Saúde Mental. Educação. Experiência comunitária. Formação da pessoa. 
Juventude. 
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A COMPLEXIDADE DA APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INOVADORA  
 

 
 

Josana Costa Ferreira Lopes 
FaE-UFMG 

 
 
  
Este trabalho apresenta como temática a aprendizagem nos chamados contextos inovadores. A aprendizagem é 
um processo dialético e formativo, que se configura como matéria de interesse de professores e de futuros 
professores que no desenvolvimento da sua prática educativa elegem o processo de ensino e aprendizagem como 
um dos objetivos da sua profissionalidade na escola. A educação inovadora é compreendida como um movimento 
interessado em repensar e reformular as práticas e o contexto escolar visando a construção de algo novo, ou 
ainda, visando alcançar uma melhora significativa de práticas e conceitos já consagrados e cristalizados na prática 
docente. O que se coloca como um problema de pesquisa é, em que medida as discussões sobre a educação 
inovadora precisam considerar o fenômeno da aprendizagem com a complexidade que o processo de 
aprendizagem adquiriu no tempo contemporâneo. O objetivo dessa pesquisa é evidenciar a amplitude do 
fenômeno da aprendizagem no contexto de uma educação inovadora, e demonstrar que para que o fenômeno 
seja fidedigno com a sua complexidade, os seus estudos precisam dialogar com mais de uma perspectiva 
(psicológicas, pedagógicas, psicopedagógicas, psicanalíticas e sociológicas e etc.). A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica, por meio de diferentes fontes impressas e eletrônicas tais como livros e periódicos obtidos 
nas bases de dados de periódicos científicos.  Entendemos que a pesquisa respondeu ao problema e ao objetivo 
levantado, contribuindo para uma discussão sobre a complexidade do fenômeno da aprendizagem, e sobre a 
necessidade associada ao fato de que os contextos educacionais têm sido demandados a estabelecer práticas 
educativas que dialoguem com o momento contemporâneo. Os professores e futuros professores têm como 
desafio incorporar a busca por respostas sobre a aprendizagem a sua profissionalidade, considerando que as 
teorias de aprendizagem trazem contribuições, mas é na prática educativa que o processo de aprendizagem em 
sua totalidade ocorre. 

Palavras-chave: aprendizagem; contextos inovadores; escola; professores  
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EDUCAÇÃO INTEGRAL - CONEXÕES E DESDOBRAMENTOS POSSÍVEIS 
 
 

Juliane Corrêa 
 
 
 
  
Nesta exposição, inicialmente, recupero elementos conceituais que mapeam uma maneira específica de abordar 
o fenômeno educativo, tendo como desafio apresentar aproximações existentes entre a perspectiva integrativa da 
Pedagogia Antipoffiana e da Educação Integral vislumbrada a partir dos referenciais de Sri Aurobindo e Mirra 
Alfassa. Para isso, apresento alguns elementos da Educação Integral, destacando a não separação entre corpo, 
emoção e mente na composição do fenômeno educativo e invocando uma outra perspectiva onto-epistemológica. 
Em decorrência desses estudos, exploro conhecimentos, no contexto contemporâneo e no campo da 
neurociências, quanto aos mecanismos neurofisiológicos que regulam a conduta e a comunicação apresentados 
pela Teoria Polivagal de Stephen Porges e quanto à estimulação neurossensorial auditiva proposta pela pedagogia 
da Escuta de Alfred Tomatis, enquanto desdobramentos possíveis e necessários à prática educativa. E, por fim, 
enfatizo a necessidade de ampliarmos nossa percepção e compreensão de dimensões e associações que ocorrem 
na prática educativa considerando essa abordagem integrada de corpo, emoção e mente, desdobrando algumas 
associações possíveis e integrando áreas do conhecimento que nos permitam ampliar a compreensão e a 
visualização de alguns deslocamentos possíveis. 

Palavras chave: Educação integral, formação humana, práticas educativas 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF 
(CDPHA) - Aos quinze de dezembro de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação, foi realizada a Assembleia 
Geral Ordinária do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA), pelo aplicativo GoogleMeet, 
contando com a presença online das/os associadas/as Adriana Araújo Pereira Borges, Adriana Otoni Silva Antunes 
Duarte, André Elias Morelli Ribeiro, Camila Jardim de Meira, Christiane Campos de Araújo, Cláudio Salvio Bargas, 
Deolinda Armani Turci, Dominique Schoeni, Josué Sales Barbosa, Lilian Sipoli Carneiro Cañete, Maria de Fátima 
Pio Cassemiro, Marilene Oliveira Almeida, Miriam Aparecida de Brito Nonato, Mitsuko Aparecida Makino Antunes, 
Paula Dantas de Oliveira Pelizer, Raquel Martins de Assis, Regina Helena de Freitas Campos, Riviane Borghesi 
Bravo, Sabrina de Paula Kamei Mori, Sérgio Faleiro Farnese, Sérgio Dias Cirino, Sérgio Domingues, Sílvia Parrat-
Dayan, Steisiely Natália Fernandes de Sá, Tatiana Campos Vasconcelos. A Assembleia foi aberta por Regina 
Helena de Freitas Campos, presidente do CDPHA (período 2018-2020), que explicou as regras para realizá-la, 
através da plataforma GoogleMeet. Em seguida a presidente agradeceu a presença de todos e informou a pauta 
da reunião, enviada anteriormente aos associados: 1) Examinar e aprovar o Relatório da Diretoria para o período 
2020-2021; 2) Parecer do Conselho Fiscal; 3) Eleição da Diretoria para o biênio 2022-2023 (chapa anexa); 4) 
Agenda do CDPHA para 2022. Solicitou ainda a aprovação da assembleia para a mudança da data de início e 
finalização do mandato na nova diretoria a ser eleita. Foram aprovadas as datas de 1º de janeiro de 2022 para o 
início, e 31 de dezembro de 2023 para o término do mandato. Com isso ficou também aprovada a finalização do 
mandato da atual diretoria para o dia 31 de dezembro de 2021. A seguir, a presidente designou a associada 
Deolinda Armani Turci para, com a colaboração de Sabrina Mori, elaborar a ata da assembleia e Marilene Oliveira 
Almeida foi designada para presidir a assembleia. Em seguida foi apresentado o relatório da diretoria do CDPHA, 
para o período 2020-2021. Marilene Oliveira Almeida, coordenadora regional da seção Ibirité apresentou as ações 
desenvolvidas no Museu Helena Antipoff em Ibirité durante o período: 1) organização do programa e produção das 
peças publicitárias do 38º Encontro Anual Helena Antipoff e do Colóquio Internacional Jean Piaget no Brasil e 
América Latina 2020/2021; 2) organização preservação e restauração do acervo documental do museu; 3) 
atendimento às demandas dos pesquisadores; 4) ações e parcerias para a construção do Projeto Museográfico 
para o setor, participação na 18º Semana de Museus, na 14ª Semana da Primavera IBRAM e X Formação 
Continuada de Professores FHA-Museu Helena Antipoff; 5) produção de material de divulgação do Museu para o 
site do FHA; 6) produção e realização do vídeo Visita Virtual ao Museu Helena Antipoff; 7) apresentação do Projeto 
Museu da Criança na Semana de Aulas Inaugurais da Escola Guignard (1º semestre de 2021); 8) Realização de 
Minicurso Arquivo Documental do Museu Helena Antipoff - pesquisas em ciências da educação; 9) Projeto Museu 
da Criança, dentre outras. Regina Helena de Freitas Campos, apresentou as demais ações desenvolvidas pelo 
CDPHA, especialmente em relação a 1) realização do 38º Encontro Anual Helena Antipoff e do Colóquio 
Internacional Jean Piaget no Brasil e América Latina nos dias 29 a 31 de março de 2021 através de plataforma 
virtual. O evento contou com 542 participantes inscritos, sendo 524 brasileiros, provenientes das regiões Sudeste 
(467), Sul (33), Centro-Oeste (12), Nordeste (10) e Norte (2) e 18 estrangeiros. Durante o evento, foram realizadas 
sessões síncronas e assíncronas. Entre as síncronas, foram 6 (seis) conferências e 7 (sete) mesas redondas. 
Entre as assíncronas, foram 5 (cinco) mesas redondas, 10 sessões coordenadas com apresentação de trabalhos 
de pesquisa, 1 (uma) roda de conversa e 5 (vídeos). Ressaltou também 2) Edição do Boletim do CDPHA nº 30, 
com o programa e resumos dos trabalhos apresentados no 38º Encontro Anual Helena Antipoff e Colóquio 
Internacional Jean Piaget no Brasil e América Latina, e notícias do CDPHA; 3) realização de pesquisas sobre a 
vida e obra de Helena Antipoff e seus colaboradores e sobre as instituições por ela lideradas utilizando documentos 
e publicações do acervo do CDPHA; 4) inserção de publicações de Helena Antipoff e da equipe do CDPHA no site 
do Centro, disponível no endereço www.cdpha.pro.br; 5) abertura de uma nova aba no site do CDPHA, intitulada 
Museu da Criança, com disponibilização de videoaulas e resultados de pesquisas sobre crianças adolescentes e 
jovens; 6) elaboração do Projeto Museu da Criança, dando continuidade ao projeto iniciado por Helena Antipoff 
na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, em 1929, com os objetivos de divulgar 
conhecimentos sobre a criança construídos pelas ciências da educação. O Museu da Criança, em sua nova 
edição, ficará organizado como seção educativa do Museu Helena Antipoff, localizado n Fundação Helena Antipoff, 
em Ibirité, MG, e em seção virtual no sítio eletrônico https://cdpha.pro.br/home/museu-da-crianca/. 7) produção de 
livros a partir dos resumos e trabalhos apresentados no 38º Encontro.  Em seguida foi apresentada a prestação 
de contas dos exercícios de 2020 e 2021, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, que foi aprovado pela 
assembleia, depois do relato de Maria de Fátima Pio Cassemiro, membro do Conselho Fiscal. A seguir, foi 
realizada a eleição da nova diretoria para o período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023, que ficou 
assim constituída: Presidente de honra: Elza Moura; Presidente: Regina Helena de Freitas Campos, RG 
MG994.789, CPF n. 222927056-72, residente à rua Professor Saul Macedo 111, em Belo Horizonte, MG, Cep 
30320-490. Vice-presidentes: Vicente Tarley Ferreira Alves (Presidente da Fundação Helena Antipoff), estado civil 
divorciado, RG M5.973.648, CPF 844.285.626-91, residente à Rua Pedro Narciso Campos, 308, Central Park – 
Ibirité, MG, Cep 32400-245; Maria do Carmo Coutinho de Moraes (Associação Pestalozzi de Minas Gerais – 
Fazenda do Rosário), RG MG909711, CPF 230859406-34, residente em Ibirité, MG, à Avenida São Paulo 2435, 
Fazenda do Rosário; Sílvia Maria Medeiros Magalhães (Diretora da ACORDA – Associação Comunitária do 
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Rosário), RG MG 4951298, CPF nº 924702546-04, residente à rua Hermínia Alta de Oliveira 868, Bairro Canaã, 
Ibirité, MG; Filomena de Fátima da Silva (Presidente da ADAV – Associação Milton Campos para o 
Desenvolvimento e Assistência a Vocações de Bem Dotados), estado civil casada, RG MG 1797013 , CPF 
665.358.086-53, residente à Av São Paulo, 1247, bairro Macaúbas, – Ibirité, MG, Cep 32400 674. Diretoria Técnica: 
Adriana Araújo Pereira Borges, RG MG5196414, CPF 943043196-04, residente à Rua Ouro Fino 94/802, Bairro 
Cruzeiro, Belo Horizonte, MG; Adriana Otoni Silva Antunes Duarte, estado civil casada; RG MG10.375.909; CPF 
nº 044.189.796-70; residente à Rua Acará, 337/402, Novo Eldorado, Contagem/MG; Deolinda Armani Turci, RG 
M2508589, CPF nº 491812896-34, residente à Rua Humberto Rosa Teixeira, nº567, Bairro Santa Amélia, Belo 
Horizonte, Cep 31560-400; Lilian Sipoli Carneiro Cañete, estado civil casada, RG MG5.008.638, CPF nº 
92502474604, residente à Rua Ponte Nova 263, apto 201, Bairro Floresta, Belo Horizonte, CEP 31110-150. 
Diretoria Administrativa: Christiane Campos de Araújo, estado civil divorciada, RG MG6.713.771, CPF nº 
000789236-54, residente à Rua Turim, 110, Vila Rosário, Ibirité, MG, Cep 32415-265; Cleuza Glória de Fátima 
Amorim de Oliveira, estado civil casada, RG MG424.696, CPF nº 574.106.316-00, residente à Av. Mauro Nunes 
Moreira 345, Bairro Alvorada, Ibirité, MG, Cep 32400-088; Miriam Aparecida de Brito Nonato, estado civil casada, 
RG MG6.330.785, CPF nº 88401839653, residente à Rua 25, nº 45, Bairro Canaã, Ibirité, MG, Cep 32.400-000; 
Renata Silva Cruz, estado civil casada, RG MG12.331.375, CPF nº 040744206-51, residente à Rua Rui Barbosa, 
66/301, Bairro de Fátima, Viçosa, MG, Cep 36572-180. Diretoria Financeira: Carlyle dos Passos Laia, estado civil 
casado, RG M2450522, CPF 526.092.946-20, residente à Avenida Paulo Camilo Pena 609, Belvedere, Belo 
Horizonte, MG, CEP 30320-380; Raquel Martins de Assis, RG MG 12353695, CPF 159724678-60, residente à Rua 
dos Maçaricos 45/05, Vila Clóris, Belo Horizonte, MG; Wanderson de Sousa Cleres, estado civil casado, RG 
M5.636.061, CPF nº 901.427.806-34, residente à Rua Alameda do Itabirito 30, Quintas da Jangada, Ibirité, MG, 
Cep 32.415-789. Conselho Fiscal: Titulares: Camila Jardim de Meira, estado civil casada, RG MG8.617.388., CPF 
nº 012866206-94, residente à Rua Flor de Lis, 60, Bairro Monte Verde, Betim, MG, CEP 32856-356; Carolina Silva 
Bandeira de Melo, estado civil casada, RG M447.158, CPF 912.444.046-91, residente em MG 280 Km 06, 
Condomínio Cantagalo, Bairro Paraíso, Viçosa, MG, CEP 36.36578-899; Maria de Fátima Pio Cassemiro; estado 
civil solteira; RG MG386.078; CPF nº 32590717687; residente à Rua Francisco Bicalho 560/103; Bairro Padre 
Eustáquio; Belo Horizonte; MG, Cep 30.720-340. Suplentes: Tatiana Campos Vasconcelos, estado civil solteira, 
RG M5.391.360, CPF nº 971.752.006-25, residente à Rua Albita, 480/103, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, MG, 
CEP 30.310-160; Sérgio Domingues, estado civil divorciado, RG MG13.192.358, CPF nº 059.715.086-95, 
residente à Avenida Maria de Paula Santana 2470/101, Bairro João Brás da Costa Val, CEP 36.576-178, Viçosa, 
MG; Sergio Faleiro Farnese, RG MG967050, CPF 331272126-15, residente à rua Dr. José Bastos 258, São João 
Del Rei, MG. Conselho Consultivo: André Elias Morelli Ribeiro, estado civil casado, RG 42669061-8 (SSP-SP), 
CPF 325935798-03, residente à Rua Paraíba do Sul, 105/202, Jardim Marilea, Rio das Ostras, RJ, Cep 28896-
007; Arthur Arruda Leal Ferreira, RG 011.013-8, órgão expedidor URFJ, CPF 894.267.378-20, residente à Rua 
Fernando Ferrari, 61, apto 506, Rio de Janeiro, RJ Cep 22231-040; Bernard Schneuwly, Passaporte nº X0069591 
- Suíça, residente no nº 611, Chemin de Chameau Blecheins - F-74160, Archamps, França; Celso Azevedo Lembi 
de Carvalho, estado civil casado, RG MG 6833239, CPF 05167863694, residente à Rua Monte Alegre 28, Bairro 
Serra, Belo Horizonte, MG, CEP 30240230; Clarice Moukachar Batista Loureiro, Passaporte nº fr206043, estado 
civil casada, RG MG11.611.366, CPF nº 059739416-47, residente à Chemin des Roches, 8, Cartigny, 1236, Cantão 
de Genebra, Suíça; Cláudio Salvio Bargas, RG MG 6 090804, CPF 033653236-94, residente à Rua Campestre 
411, Bairro Sagrada Família, CEP 31030-140, Belo Horizonte, MG; Deborah Rosária Barbosa, estado civil 
divorciada, RG: M5795624, CPF: 796.309.796-91, residente à Av. Nossa senhora do Carmo, 1825/1302, Cep: 
30320-000, Bairro Sion- Belo Horizonte, MG; Dener Silva, casado, RG 1/R 2.083.416 (SSP-SC) CPF 769402689-
87, residente à Rua José Raimundo de Almeida, 5, CEP 36325-000, Águas Santas, Tiradentes, MG; Dominique 
Schoeni, estado civil casado, RG G147543-R (RN Dominique Bernard Schoni), CPF 062 759 607 01, residente à 
Rua Presidente Pedreira 33 / 501, Ingá, Niterói, RJ; CEP 24210-470; Janaína Lages Silva, estado civil união 
estável, CPF 63368072668, RG MG 3 777 197, residente à Rua Castro Caldas, 222, bairro Padre Eustáquio – 
Belo Horizonte, MG, Cep 30730010; Josué Sales Barbosa, estado civil solteiro, RG MG 13943135, CPF 
06756282611, residente à Rua Josefina Guimarães Vieira, 2475, Bairro Jardim Felicidade, Belo Horizonte, MG, 
CEP 31.742-602; Lourdes Isabel Miranda, estado civil solteira, RG MG 13798686, CPF 07183606643, residente à 
Av. Cruzeiro do Sul, 470 - Jardim Riacho das Pedras, Contagem - MG, 32241-310; Marilene Proença Rebello de 
Souza, estado civil divorciada, RG 7588447-1, CPF nº 885365218-72, residente à Rua Carlos Weber, 601/131, 
Ed. Toronto, Bairro Vila Leopoldina, Cep 05303-000, São Paulo, Capital; Marina Massimi, Passaporte YA6473071, 
CPF nº 02270895886, residente à Rua Americo Brasiliense 1340/111, Ribeirão Preto, SP; Marina Sorokina, 
passport 4508 761007, Moscow 117279 Ostrovitianova str. 35-101; Mitsuko Aparecida Makino Antunes, estado 
civil casada, RG 6675443, órgão expedidor SSP/SP; CPF 009637728-30, residente à Rua Artur de Azevedo, 116, 
apto 11-E, São Paulo, SP, Cep 54040-000; Mônica Maria Farid Rahme, casada (união estável), RG M-3.616.320 
SSPMG, CPF 729063756-9, residente à Rua Cristina, 1307 apto 100, CEP 30330-228, Belo Horizonte – MG; 
Natalia Masolikova, passaport 4516 966012, Moscow 117279 Ostrovitianova str. 35-128; Nydia Negromonte 
Franco, estado civil casada, RG M3.287.005, CPF nº 631469406-04, Rua Níquel 210/302, Serra, Belo Horizonte, 
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MG, CEP 30220280; Paula Dantas de Oliveira Pelizer, estado civil casada, RG: MG21.798.537, CPF nº 
123.855.056-81, residente à Rua das Videiras 48, Bairro Vila Clóris, Belo Horizonte, MG, Cep 31.744-086; Rachel 
de Sousa Vianna, estado civil União estável, RG M3.388.623, CPF 569.010.626-72, residente à Rua Coletor Celso 
Werneck 200/102 Santo Antônio, Belo Horizonte, MG, Cep 30350-010; Rita Hofstetter, Suíça, residente no nº 611, 
Chemin de Chameau Blecheins - F-74160, Archamps, França; Riviane Borghesi Bravo, estado civil casada, RG 
43.895.078-1, CPF 335.161.668 -60, residente à Rua Castelo Setúbal, 65/801, Bairro Castelo, Belo Horizonte, MG, 
Cep 31.330-090; Rodolfo Luís Leite Batista, estado civil solteiro, CPF 094.240.376-27, RG MG 14.837.661, 
residente à Rua João Meirinho, 174 - Bela Vista, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP 36301-040; Rodrigo Lopes 
Miranda, estado civil casado, RG 10785834, CPF 04575949698, residente à Rua Pio Rojas, 348. Bloco R - apt 41, 
Monte Castelo, Campo Grande, MS. CEP 79010410; Sabrina de Paula Kamei Mori, estado civil casada, RG 
MG13854783, CPF 07509403600, residente à Av.Augusto de Lima, 46 ap 403, Centro, BH; Sérgio Dias Cirino, RG 
M3.216.962, CPF nº 556699806-20, residente à Avenida Amazonas 699/701, Belo Horizonte, MG; Silvania Sousa 
do Nascimento, estado civil divorciada, RG M1072535, CPF 24706060630, residente à Rua Augusto Passos Maia, 
215, Bairro Ouro Preto, CEP 31 320 040, Belo Horizonte, MG; Silvia Parrat-Dayan, estado civil viúva, Passaporte 
nº X4944239, residente à  7 bis Chemin des Lilas Blancs, 1225 Chêne- Bourg, Genève, Suisse; Steisiely Natália 
Fernandes de Sá, RG MG 16403584, CPF 09785322602, residente à Rua Paulo José da Silva 577, Bairro Pousada 
Santo Antônio, Belo Horizonte, MG, CEP 31970-200. Coordenadoras Regionais: Marilene Oliveira Almeida (seção 
Ibirité), RG MG 5.290.016, CPF nº 780156506-15, residente à rua Bambuí, 894/101, Bairro Anchieta, Belo 
Horizonte, MG, Cep 30310-320 e Érika Lourenço (seção UFMG), RG MG5342895, CPF nº 773456736-34, 
residente à Avenida Engenheiros 400/502, Castelo, Belo Horizonte, MG. Realizada a votação que contou com a 
aprovação unânime, a chapa eleita foi empossada. Passando ao próximo ponto da pauta, foi discutida e aprovada 
a agenda do CDPHA para 2022: realização de live no dia do aniversário de Helena Antipoff (25 de março de 2022) 
e realização do 39º Encontro Anual Helena Antipoff em setembro de 2022, com o tema “Helena Antipoff – Obras, 
conexões e redes”. A Assembleia foi gravada no Google Meet e essa gravação será disponibilizada para os 
associados interessados. Eu, Deolinda Armani Turci, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e por todos 
que a aprovarem.  Belo Horizonte e Ibirité, 15 de dezembro de 2021. 

Chapa eleita em 15 de dezembro de 2021 
 
DIRETORIA DO CDPHA 2022-2023 
Presidente de honra: Elza Moura 
Presidente: Regina Helena de Freitas Campos 
Vice-presidentes: 
Vicente Tarley Ferreira Alves (Presidente da Fundação Helena Antipoff a partir de 04.10.2019) 
Maria do Carmo Coutinho de Moraes (Associação Pestalozzi de Minas Gerais) 
Sílvia Maria Medeiros Magalhães (Diretora da ACORDA – Associação Comunitária do Rosário) 
Filomena de Fátima da Silva (Presidente da ADAV – Associação Milton Campos para o Desenvolvimento e 
Assistência a Vocações de Bem Dotados) 
Diretoria Técnica: 
Adriana Araújo Pereira Borges 
Adriana Otoni Silva Antunes Duarte 
Deolinda Armani Turci 
Lilian Sipoli Carneiro Cañete 
Diretoria Administrativa: 
Christiane Campos de Araújo 
Cleuza Glória de Fátima Amorim de Oliveira 
Miriam Aparecida de Brito Nonato 
Renata Silva Cruz 
Diretoria Financeira: 
Carlyle dos Passos Laia 
Raquel Martins de Assis 
Wanderson de Souza Cleres 
Conselho Fiscal: 
Titulares 
Camila Jardim de Meira 
Carolina Silva Bandeira de Melo 
Maria de Fátima Pio Cassemiro 
Suplentes 
Tatiana Campos Vasconcelos 
Sérgio Domingues 
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Sérgio Faleiro Farnese 
Conselho Consultivo: 
André Elias Morelli Ribeiro 
Arthur Arruda Leal Ferreira 
Bernard Schneuwly 
Celso Azevedo Lembi de Carvalho 
Clarice Moukachar Batista Loureiro 
Cláudio Salvio Bargas 
Deborah Rosária Barbosa 
Dener Silva 
Dominique Schoeni 
Janaína Lages Silva 
Josué Sales Barbosa 
Lourdes Isabel Miranda 
Maria Lúcia Miranda Afonso 
Marilene Proença Rebelo de Souza 
Marina Massimi 
Marina Sorokina 
Mitsuko Aparecida Makino Antunes 
Mônica Maria Farid Rahme 
Natalia Masolikova 
Nydia Negromonte Franco 
Paula Dantas de Oliveira Pelizer 
Rachel de Sousa Vianna 
Rita Hofstetter 
Riviane Borghesi Bravo 
Rodolfo Luís Leite Batista  
Rodrigo Lopes Miranda 
Sabrina de Paula Kamei Mori  
Sérgio Dias Cirino 
Silvania Sousa do Nascimento 
Silvia Parrat-Dayan 
Steisiely Natalia Fernandes de Sá 
Coordenadoras Regionais: 
Marilene Oliveira Almeida (Universidade do Estado de Minas Gerais/Fundação Helena Antipoff) 
Érika Lourenço (Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Minas) 
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ARQUIVOS UFMG DE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL 
 

Sala Helena Antipoff 
Biblioteca Central 

Universidade Federal de Minas Gerais 
 

 
 

1. HISTÓRICO E OBJETIVOS 
 
 Os “Arquivos UFMG de História da Psicologia no Brasil” foram estabelecidos em 1997, na Sala Helena 
Antipoff - Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais. Tiveram origem em 1989, quando a 
professora e pesquisadora Regina Helena de Freitas Campos, em busca de fontes de pesquisa para a sua tese 
de doutorado, começou a investigar a documentação reunida no Centro de Documentação e Pesquisa Helena 
Antipoff – CDPHA, na Fazenda do Rosário, em Ibirité. Após alguns meses de trabalho, foram localizadas fontes 
inéditas no acervo da psicóloga e educadora Helena Antipoff. Constatada a diversidade e a riqueza dos 
documentos, foi elaborado, em 1993, um projeto, de autoria da pesquisadora – hoje professora da Faculdade de 
Educação/UFMG -, com os objetivos de inventariar, organizar e tornar disponível esse acervo para a pesquisa em 
história da psicologia e da educação brasileiras. 
 Inicialmente, o trabalho de organização do acervo seria executado em Ibirité, na Fundação Estadual 
Helena Antipoff. Com o desenvolvimento das atividades, o maior envolvimento da UFMG e a demanda pela 
organização de fontes em história da Psicologia no Brasil, o projeto ampliou seus objetivos - tornar-se um centro 
de referência em história da Psicologia no Brasil -, o que deu origem aos Arquivos. A partir de então, acervos de 
outros pesquisadores da área vêm sendo incorporados aos Arquivos.  
 A equipe responsável pelos trabalhos inclui pessoal com formação em Arquivologia e em Psicologia, além 
do pessoal treinado em técnicas de conservação e restauração, que trabalha sob a orientação do Centro de 
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis - CECOR-UFMG. Uma equipe de Consultores presta 
assessoria na organização dos acervos.  
 A expressão “História da Psicologia no Brasil” refere-se a iniciativas de caráter teórico ou prático em 
Psicologia que tiveram lugar no Brasil e às conexões estabelecidas entre essas iniciativas e a Psicologia praticada 
em outras partes do mundo. Como a Psicologia, no Brasil, está profundamente relacionada à história da educação, 
sobretudo à história do pensamento educacional e dos sistemas de ensino, os acervos constituem materiais de 
interesse também para historiadores em educação. Assim, em termos institucionais, os Arquivos estão vinculados 
tanto à linha de pesquisa “Psicologia, psicologia e educação”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFMG, quanto à linha de pesquisa “Cultura, modernidade e subjetividade”, do Programa de Pós-graduação em 
Psicologia da UFMG.  
 
 
2. ACERVOS 
 
2.1 ACERVO CDPHA 
 
 Em 6 de agosto de 1979, em Belo Horizonte, nas comemorações do cinquentenário da chegada de Helena 
Antipoff ao Brasil, a professora Helena Dias Carneiro, representante da Sociedade Pestalozzi do Brasil, apresentou 
o projeto de criação de um centro nacional, cujos objetivos seriam: preservar a memória de Helena Antipoff, 
documentar sua obra e divulgar seu ideário. A proposta foi aceita e, decorridos oitos meses, o CDPHA foi criado, 
em 25 de março de 1980. Entre as atividades do CDPHA, desde sua fundação, destacam-se a realização do 
Encontro Anual Helena Antipoff, que já se encontra na sua trigésima edição, e a publicação do Boletim do CDPHA, 
que está em seu 24o ano de publicação. Além disso, o CDPHA cuida do acervo documental que pertenceu à 
Helena Antipoff, em duas seções: na Sala Helena Antipoff, na Biblioteca Universitária da UFMG, e na Fundação 
Estadual Helena Antipoff, em Ibirité. 
 
Constituição/origem 
 
 Consiste em uma parte da documentação do CDPHA cedida por Daniel Antipoff, através de contrato 
firmado com a UFMG, em 1997. Constitui-se de documentos inéditos como: manuscritos, correspondências, textos 
avulsos, anotações, publicações de circulação restrita e fotografias. Inclui documentos relacionados à trajetória de 
Helena Antipoff: os estudos em Paris e Genebra, o trabalho como psicóloga e educadora na Rússia, na Suíça e 
no Brasil e à organização e funcionamento do Complexo da Fazenda do Rosário, produzidos e acumulados no 
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período de 1927 a 1987. Inclui também publicações produzidas pelo Centro de Documentação. A outra parte da 
documentação encontra-se no CDPHA, em Ibirité, em processo de organização e acondicionamento. 
 
Temas 

- Jogos pedagógicos  
- Educação Especial 
- Fazenda do Rosário  
- Educação Rural 
- Teatro na educação   
- Testes psicológicos  
- Pesquisas em Psicologia e Psicometria   
- Vida e obra de Helena Antipoff  
- Sociedade Pestalozzi  
- Homenagens à Helena Antipoff  
 

Organização do conjunto dos documentos 
 Os documentos obedecem à uma organização já existente - em caixas, realizada pelo pessoal do CDPHA, 
na Fundação Helena Antipoff, em Ibirité. 
 
Quantidade 

- Disponíveis para consulta: 63 caixas 
- Em organização: coleção de livros, teses e periódicos 
 

Instrumentos de pesquisa 
- Catálogo informatizado 

 
 
2.2 ACERVO JOSEF BROZEK 
 
 Educador, cientista, historiador da psicologia. Nasceu em Melnik, Boemia (atual República Tcheca), em 
24 de agosto de 1913, filho de Josef Francis e Filomena (Sourek) Brozek. Obteve o grau de Doutor na Charles 
University, na cidade de Praga, em 1937. Em 1939, mudou-se para os Estados Unidos, naturalizando-se cidadão 
norte-americano em 1945. Faleceu em 18 de janeiro de 2004, em Saint Paul (Minnesota, EUA). 
 Durante sua trajetória profissional, atuou em diversos campos da Psicologia e Biologia humanas, e 
desenvolveu o interesse pela história da Psicologia, paralelamente às outras atividades, a partir de 1963. Nessa 
época, foi o responsável pela criação da divisão da História da Psicologia no quadro da American Psychological 
Association, foi membro fundador do Journal of the History of the Behavioral Sciences e da Sociedade Internacional 
de História das Ciências Comportamentais e Sociais (mais tarde chamada CHEIRON). Entre suas diversas 
publicações na área de História da Psicologia, destaca-se o volume, editado em parceria com Ludwig Pongratz, 
intitulado Historiography of Modern Psychology, traduzido para o português em 1988 (Brozek, J. e Massimi, M. 
Historiografia da Psicologia Moderna: versão brasileira. São Paulo: Loyola, 1998). 
 Após visita à Sala Helena Antipoff, em 1996 - quando veio ao Brasil para participar da Reunião de 
instalação do Grupo de Trabalho em História da Psicologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 
em Psicologia – ANPEPP -, Brozek doou parte de sua biblioteca e acervo pessoais aos “Arquivos UFMG de História 
da Psicologia no Brasil”. Esse conjunto constitui o Fundo Josef Brozek. 
 
Constituição/origem 
 

Conjunto de documentos produzidos e acumulados por Josef Brozek ao longo de sua vida profissional e 
acadêmica. Constitui-se de livros, correspondências, fotografias, textos avulsos, periódicos, separatas e slides. 
Abrange período de 1891 a 1996. O acervo foi doado aos Arquivos em 1998, pelo titular. 

 
Temas 
 

- História da Psicologia 
- História da Psicologia Norte-americana 
- Instrumentos de Pesquisa 
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2.3 ACERVO HELENA DIAS CARNEIRO 
 

Helena Dias Carneiro teve um primeiro contato com Helena Antipoff no Rio de Janeiro, no ano de 1945, 
buscando tratamento para seu filho excepcional. Tornou-se, a partir desse momento, uma das primeiras mães de 
excepcionais a colaborar na obra de Helena Antipoff, engajando-se na criação da Sociedade Pestalozzi do Brasil 
(SPB) naquele mesmo ano e atuando em vários outros projetos em prol da infância excepcional. Assim, participou 
da fundação da primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em 1954; coordenou o Conselho 
de Estudantes da SPB; foi membro do Conselho Consultivo da SPB, em 1975; foi Segundo Tesoureiro da 
Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi no período entre 1978-1982 e atuou na publicação do Boletim da 
SPB. 

Em 6 de agosto de 1979, em Belo Horizonte, nas comemorações do cinquentenário da chegada de Helena 
Antipoff ao Brasil, a professora Helena Dias Carneiro, como representante da Sociedade Pestalozzi do Brasil, 
apresentou o projeto de criação de um Centro Nacional destinado à preservação e divulgação da obra de Helena 
Antipoff. Esse projeto deu origem ao Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA), que foi 
inaugurado em 1980, tendo uma seção em Ibirité e outra no Rio de Janeiro, assumindo Helena Dias Carneiro a 
coordenação desta última. Foi a idealizadora não só do CDPHA, mas também da implantação de um Arquivo Oral 
e da instituição do Encontro Anual Helena Antipoff e da publicação do Boletim do CDPHA. 

 
Constituição/origem 
 
 Documentos produzidos e acumulados por Helena Dias Carneiro durante o período de convivência com 
Helena Antipoff e logo após a sua morte. Constitui-se de correspondências e recortes de jornais. Abrange o período 
de 1947 a 1984. Foi doado, em 1997, por Daniel Antipoff. 
 
Temas (recortes de jornais) 
 

- Arte e educação  
- Bem-dotados 
- Educação Especial  
- Mensageiro Rural 
- Sociedade Pestalozzi  

 
Organização 
 
Foi mantida a ordem original definida pelo titular. Arranjo em séries, por tipo de documento: série correspondência, 
em ordem cronológica, e série recortes de jornais, por assunto. 
 
Quantidade 
 

 - 240 correspondências 
 - recortes de jornais (em processo de organização) 
 - livros e periódicos sobre Educação Especial e outros assuntos relacionados (em processo de organização) 
 
 

2.4 ACERVO EM HISTÓRIA DOS SABERES PSICOLÓGICOS E DA PSICOLOGIA NO BRASIL MARINA 
MASSIMI  
 
 Marina Massimi é pesquisadora especialista em estudos de História dos saberes psicológicos na cultura 
luso-brasileira e História da Psicologia no Brasil. De nacionalidade italiana, a docente construiu sua trajetória 
profissional na Universidade de São Paulo – USP/Ribeirão Preto, tornando-se Professora Livre-docente e 
coordenadora do Grupo Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de 
São Paulo/SP.  

No ano de 2017, Massimi doou seu acervo de documentos inéditos ou de circulação restrita e um conjunto 
de publicações para o Centro de Documentação Helena Antipoff – Seção UFMG. Trata-se de um fundo 
documental, formado a partir de pesquisas desenvolvidas em arquivos históricos localizados no Brasil e em outros 
países, principalmente Portugal, Espanha e Itália. O acervo é constituído por parte da biblioteca pessoal da 
pesquisadora, por um conjunto de documentos dos séculos XVI, XVII e XVIII e por publicações de seu grupo de 
pesquisa. Os documentos foram coletados em arquivos de irmandades existentes, desde o período colonial, em 
cidades históricas do interior de Minas Gerais, Brasil (Mariana, Ouro Preto, Sabará, São João del Rei); na Itália, 
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na Biblioteca Apostólica Vaticana e no Arquivo da Cúria Geral da Companhia de Jesus em Roma; em Portugal, na 
Biblioteca do Colégio das Artes da Companhia de Jesus, em Coimbra, e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
em Lisboa. Os documentos estão catalogados e distribuídos em 59 caixas e 4 pastas. São compostos, em sua 
maioria, por cópias de originais, tais como tratados (filosóficos, morais, pedagógicos, médicos, teológicos e de 
espiritualidade), manuais, artigos de revistas, correspondências, manuscritos e informes, entre outros.  

Além disso, a coleção conta com uma base de dados bibliográficos (referências de livros, teses e 
manuscritos) para pesquisa em História da Psicologia, material que pode ser fisicamente localizado em bibliotecas 
do Estado de São Paulo, no Brasil. Esse catálogo foi doado, em 1997, pela docente. A base de dados permite a 
busca por autor, título e assunto, e traz o número de localização da obra na biblioteca em que se encontra. 

 
Temas: 
- Psicologia filosófica na Companhia de Jesus 
- Psicologia filosófica em manuais e tratados 
- História dos saberes psicológicos na cultura luso-brasileira 
- História da Psicologia no Brasil 
 
 
2.5- ACERVO LÍGIA MARCONDES MACHADO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
 

Constitui-se de um acervo de fontes doadas ao CDPHA, em 2017, pelos professores Sérgio Dias Cirino e 
Rodrigo Lopes Miranda. Sérgio e Rodrigo são pesquisadores especialistas em estudos de história da psicologia 
experimental, em especial, da história da recepção e da circulação da análise do comportamento e dos laboratórios 
de análise do comportamento no Brasil. Sérgio Cirino é professor titular do Departamento de Psicologia da UFMG 
e bolsista de produtividade 2 do CNPq. Rodrigo Miranda é professor na Universidade Católica Dom Bosco (Mato 
Grosso do Sul). É coordenador do GT de História da Psicologia da ANPEPP e presidente da Sociedade Brasileira 
de História da Psicologia (SBHP). Sérgio e Rodrigo são autores de diversos artigos e capítulos de livros sobre 
história da análise do comportamento publicados no Brasil e no exterior. Trata-se de um conjunto de livros de 
análise do comportamento. Alguns livros raros. Trata-se também de documentos relacionados à história da análise 
do comportamento, principalmente, da história na própria UFMG. Trata-se ainda de equipamentos de laboratório 
de psicologia experimental e, em especial, de análise do comportamento. Entre eles, caixas de condicionamento 
operante (também conhecidas como caixas de Skinner), fabricadas pela FUNBEC nos anos 1960. O nome do 
acervo é homenagem à Profa. Dra. Lígia Maria de Castro Marcondes Machado. Lígia foi orientadora de mestrado 
e doutorado de Sérgio Cirino no Instituto de Psicologia da USP. Lígia foi uma grande incentivadora da formação 
histórica de Sérgio Cirino. Lígia nasceu em Belo Horizonte, em 1948. Formou-se em Psicologia, em Belo Horizonte, 
e no começo da década de 1970, mudou-se para São Paulo, onde fez mestrado e doutorado na USP, sob 
orientação da Profa. Maria Amália Matos. Lígia teve participação ativa no desenvolvimento e na consolidação do 
campo da análise do comportamento no Brasil. Importante também salientar que Lígia atuou na Associação de 
Docentes da USP (ADUSP). Lígia faleceu em 1997, em decorrência de um câncer. 
 
Constituição/origem do acervo 
Documentos produzidos e acumulados por Sérgio Dias Cirino e Rodrigo Lopes Miranda ao longo de mais de três 
décadas. O acervo foi doado pelos titulares ao CDPHA em 2017. 
 
Temas 
História da Psicologia no Brasil 
História da Psicologia experimental no Brasil 
História da análise do comportamento no Brasil 
 
 
3. CONSERVAÇÃO 
 
 Todo o material é conservado em ambiente apropriado, na Biblioteca Central da UFMG. A preservação 
dos documentos é garantida através de processo de limpeza e retirada de qualquer objeto que possa danificá-los, 
como grampos de metal, por exemplo, e acondicionamento em caixas e pastas confeccionadas em papel neutro. 
 
 
4. DOAÇÕES 
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 Aceita-se doações de acervos relacionados à História da Psicologia no Brasil. O material a ser doado será 
previamente avaliado, para verificar sua relação com os objetivos dos Arquivos. 
 As condições de doação serão acertadas entre o doador e a Universidade, podendo-se estabelecer 
restrições à consulta, ou mesmo estipular um prazo para que a consulta ao material seja permitida livremente. 
 
 
5. ORIENTAÇÃO QUANTO À CONSULTA 
 
 A Sala Helena Antipoff está localizada no 4º andar da Biblioteca Central da UFMG. 
 O acesso é livre e é feito através da entrada principal da Biblioteca. A consulta aos documentos é feita 
mediante a orientação do funcionário responsável, observando-se alguns procedimentos: 
 · usar luvas ao manusear o material (fornecidas pelos Arquivos); 
 · não se alimentar dentro do recinto; 
 · deixar os materiais consultados sobre as mesas. 
 Estão vedadas a saída de documentos e a tiragem de fotocópias, salvo sob autorização, por escrito, do 
funcionário responsável. 
 
 
6. EQUIPE RESPONSÁVEL 
 
Coordenação: 
Regina Helena de Freitas Campos 
Setor de Psicologia - Departamento de Ciências Aplicadas à Educação  
Faculdade de Educação da UFMG 
Presidente do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff 
 
Consultores: 
Adriano Roberto do Nascimento 
Departamento de Psicologia 
Universidade Federal de Minas Gerais  
 
Ana Lydia Bezerra Santiago 
Faculdade de Educação 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Ana Maria Jacó-Vilela 
Nucleo Clio-Psyché de Estudos em História da Psicologia 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 
Annick Ohayon 
Centre Alexandre Koyré d’Histoire des Sciences et des Techniques 
École des Hautes Études em Sciences Sociales, Paris, France 
 
Beatriz de Rezende Dantas 
Departamento de Fotografia e Cinema 
Escola de Belas Artes da UFMG 
 
Bethania Reis Veloso 
Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis 
Escola de Belas Artes da UFMG 
 
Camila Jardim 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade Ibirité 
 
Cecília Andrade Antipoff 
Centro Universitário UNA, Belo Horizonte, MG 
 
Cláudia Cardoso Martins 
Departamento de Psicologia 
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Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Cristina Lhullier 
Universidade de Caxias do Sul, RGS 
 
Erika Lourenço 
Departamento de Psicologia  
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Ingrid Gianordoli do Nascimento 
Departamento de Psicologia  
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Jacqueline Carroy 
Centre Alexandre Koyré d’Histoire des Sciences et des Techniques 
École des Hautes Études em Sciences Sociales, Paris, France  
 
Keila Deslandes 
Departamento de Educação 
Universidade Federal de Ouro Preto, MG 
 
Luís Antonio Cruz Souza 
Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis 
Escola de Belas Artes da UFMG 
 
Marcelo Ricardo Pereira 
Faculdade de Educação 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Maria Cleonice Mendes Souza 
Universidade Estadual de Montes Claros, MG 
 
Maria Cristina Soares de Gouvea 
Faculdade de Educação 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Maria de Fátima Cardoso Gomes 
Faculdade de Educação 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Maria de Fátima Lobo BoschI 
Instituto de Psicologia 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brazil 
 
Maria do Carmo Guedes 
Núcleo de História da Psicologia 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
Marilene Oliveira Almeida 
Escola Guignard 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
Fundação Helena Antipoff 
 
Marina Massimi 
Instituto de Estudos Avançados 
Universidade de São Paulo 
 
Marina Sorokina 
Alexander Solzenitcyn Centre for the Study of the Russian Diaspora, Moscow, Russian Federation 
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Martine Ruchat 
Faculté de Psychologie et Sciences de l’Éducation 
Université de Genève, Suiça 
 
Mitsuko Aparecida Makino Antunes 
Núcleo de História da Psicologia 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
Miguel Mahfoud 
Departamento de Psicologia 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG 
 
Nádia Maria Dourado Rocha 
Faculdades Ruy Barbosa, Salvador, Bahia 
 
Natasha Masolikova 
Alexander Solzenitcyn Centre for the Study of the Russian Diaspora, Moscow, Russian Federation 
 
Nina Cláudia M. Campos de Miranda 
Bibliotecária e Arquivista  
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Oswaldo Yamamoto 
Departamento de Psicologia 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 
Raquel Martins de Assis 
Faculdade de Educação 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Renato Diniz Silveira 
Faculdade de Medicina 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (campus Betim) 
 
Rita de Cássia Vieira 
Laboratório Helena Antipoff de Psicologia e Educação 
Faculdade de Educação da UFMG 
 
Sylvia Parrat-Dayan 
Archives Jean Piaget 
Université de Genève, Suíça 
 
Terezinha Rey 
Archives de L’Institut Jean Jacques Rousseau – Université de Genève, Suíça 
 
Vilma Moreira dos Santos 
Arquivo Público Mineiro 
Belo Horizonte, MG 
 
Wade Pickren 
Pace University, NY, EUA 
 
William Barbosa Gomes 
Instituto de Psicologia 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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THE UFMG ARCHIVES OF THE HISTORY OF PSYCHOLOGY IN BRAZIL2 
 

Regina Helena de Freitas Campos3 
Federal University of Minas Gerais, Brazil 

 
 The Archives of the Federal University of Minas Gerais – the UFMG, on the History of Psychology in Brazil 
were established in 1997, in the Helena Antipoff Room, at the Central Library of the University. They originated in 
1986, when I was beginning my studies on the work of Helena Antipoff and researching sources for my PhD 
dissertation to be presented at Stanford University (Campos, 1989), under the guidance of Prof. David Tyack, the 
well known historian of American education.  

Helena Antipoff is known as a leading educator and psychologist in Brazil. She played an important role in 
the development of a sociocultural perspective in educational psychology, drawing on her previous training in Paris 
(in the Alfred Binet Laboratory at the Sorbonne, 1911-1912), Geneva (at the Rousseau Institute, with Édouard 
Claparède, 1912-1916) and Saint Petersburg, where she worked as a psychologist during the difficult years of the 
Communist Revolution (1917-1924). In Brazil, at the invitation of the Minas Gerais State government, she became 
chairwoman of one of the first Laboratories of Psychology established in the country, in 1929, created important 
institutions in the areas of special and rural education, and introduced the teaching of psychology at the University 
of Minas Gerais. Her work as a professor, a researcher and as an institution builder is widely recognized as one of 
the more important in the areas of education and psychology in the country (Campos, 2001).  
 

 
 

Helena Antipoff and Édouard Claparède in Geneva, at the Rousseau Institute, c. 1927. 
 
 Part of the documentation gathered along her long and productive life is kept in the Helena Antipoff Center 
of Documentation and Research - CDPHA, on the Rosário Farm School, in Ibirité, Brazil, where she lived from the 
1950s onwards. The diversity and the richness of these documents was such that a project was prepared in 1993, 
authored by the researcher, today Professor of the School of Education/ Federal University of Minas Gerais - 
UFMG, to prepare an inventory, organize and make this material available for research into the history of Brazilian 
psychology and education, with the support of the Brazilian National Research Council (CNPq) and the State of 
Minas Gerais Research Agency (Fapemig).  
 
 
 

 
2 Article originally published in History of Psychology13:201-205, 2010. 
3Professor of Educational Psychology at the Federal University of Minas Gerais (UFMG), with post-doctoral studies in the 
University of Geneva and École des Hautes Études en Sciences Sociales, in Paris, she is presently the President of the Center 
for Research and Documentation Helena Antipoff and director of the UFMG Archives on the History of Psychology in Brazil. 
Her main research interests are focused on the history of educational psychology in Brazil. E-mail rcampos@ufmg.br 
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Helena Antipoff Room, Central Library at UFMG. 

 
 

 
Panels at the Helena Antipoff Room, Central Library of the Federal University of Minas Gerais, Brazil, with a 

presentation of her life and works (1892-1974) 
 

 Initially, the organization of the material was to have been carried out in Ibirité, at the Helena Antipoff State 
Foundation. With the development of the activities, the increased involvement of the Federal University of Minas 
Gerais - UFMG and the demand by the organization for sources in the History of Psychology in Brazil, led to the 
project expanding its objectives – to become a Reference Centre in the History of Psychology in Brazil – which was 
the origin of the Archives. Since then, the collections of other researchers in the area are being incorporated into 
the Archives.  
 The team responsible for the work includes specialists in archives, in psychology and in education, in 
addition to the personnel trained in conservation and restoration techniques who work under the guidance of the 
Centre of Conservation and Restoration of Moveable Cultural Patrimony – CECOR, of the Federal University of 
Minas Gerais - UFMG. A team of consultants provides advice on the organization of the material.  
 The expression "History of Psychology in Brazil" refers to initiatives of a theoretical or practical nature in 
psychology that took place in Brazil and to the connections established between these initiatives and the psychology 
practiced in other parts of the world. As psychology in Brazil is profoundly related to the history of education, above 
all to the history of educational thinking and of the systems of teaching, the collections also constitute material of 
interest to historians in the education field. Thus, in institutional terms, the Archives are connected both to the 
research group on the "History of Psychology and Socio-cultural Context", of the Postgraduate Programme in 
Psychology of the Federal University of Minas Gerais - UFMG, as also to the “Psychology, psychoanalysis and 
education” research line of the Postgraduate Programme in Education of the Federal University of Minas Gerais.  
 
 
COLLECTIONS  
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The Archives include the following collections: 
 
 
 
 
 
1) THE CDPHA (Helena Antipoff Centre of Documentation and Research) COLLECTION  
 
 The CDPHA began to be established on August 6, 1979, in Belo Horizonte, during the commemorations of 
the fifty years since the arrival of Helena Antipoff in Brazil. Prof. Helena Dias Carneiro, representative of the 
Pestalozzi Society of Brazil, presented the project for the creation of a national center whose objectives would be 
to preserve the memory of Helena Antipoff, record her work and divulge her ideas. The proposal was accepted and, 
after eight months, the CDPHA – the Helena Antipoff Centre of Documentation and Research was created, on 25 
March 1980. Activities of the CDPHA, since its foundation, include the realization of the Helena Antipoff Annual 
Meeting, which is already in its twenty-eightieth edition, and the publication of the CDPHA Bulletin, which is in its 
21st edition. In addition, the CDPHA looks after the collection of documents that belonged to Helena Antipoff in two 
sections: in the Helena Antipoff Room, in the University Library of the Federal University of Minas Gerais, and in 
the Helena Antipoff State Foundation, in Ibirité. I am presently the President of CDPHA. 
 The collection of the UFMG section consists of part of the documentation of the CDPHA ceded by Daniel 
Antipoff (Helena Antipoff’s son), through a contract signed with the Federal University of Minas Gerais - UFMG, in 
1997. This part consists of unpublished documents such as: manuscripts, correspondence, sundry texts, 
annotations, publications of restricted circulation and photographs. It includes documents related to Helena 
Antipoff’s life: the studies in Paris and Geneva, the work as a psychologist and educator in Russia, Switzerland and 
Brazil and to the organization and functioning of the Rosário Farm educational complex, produced and accumulated 
over the period from 1927 to 1987. It also includes publications produced by the Centre of Documentation. The 
other part of the documentation is kept at CDPHA, in Ibirité, and is at present undergoing a process of organization 
and preservation.  
 The main themes covered by the documents kept at UFMG are: educational psychology, education, special 
education, research in psychology and psychometrics, rural education, Pestalozzi Society, Rosário Farm School, 
psychological tests, honors paid to Helena Antipoff, life and work of Helena Antipoff, theatre and play in education. 
The documents are already organized in 57 cases. 
 

 
Cases containing the documents, prepared in acid-free paper by CECOR (Centre of Conservation and 

Restoration of Moveable Cultural Patrimony, UFMG)  
 
 

2) JOSEF BROZEK COLLECTION 
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 Josef Brozek was the well known educator, scientist, historian of psychology born in Melnik, Bohemia 
(currently the Czech Republic), on 24 August 1913, son of Josef Francis and Filomena (Sourek) Brozek. He 
obtained his PhD at Charles University, in the city of Prague, in 1937. In1939, he moved to the United States and 
became a naturalized American citizen in 1945. During his professional life he worked in various fields of human 
psychology and biology, and started to develop an interest in the history of psychology in 1963, in parallel with his 
other activities. In this period, he was responsible for the creation of the division of the history of psychology within 
the American Psychological Association; he was founder member of the Journal of the History of the Behavioural 
Sciences, and of the International Society of History of the Behavioural and Social Sciences (later referred to as 
CHEIRON). Among his several publications in the area of the history of psychology, special mention should be 
made of the volume, published in partnership with Ludwig Pongratz, entitled Historiography of Modern Psychology, 
translated into Portuguese in 1988 (Brozek, J. and Massimi, M. Historiography of Modern Psychology: Brazilian 
version. São Paulo: Loyola, 1998).  
 Brozek visited the Helena Antipoff Room, em 1996, when he came to Brazil to participate in the installation 
meeting of the Working Group (WG) on the History of Psychology of the National Association of Research and 
Postgraduation in Psychology - ANPEPP, and was impressed with her contribution to psychology and education. 
He observed similarities between his own life and the life of Helena Antipoff: both came from Eastern European 
countries to the Americas, both lived in Europe during the difficult years of war and revolution (between 1914 and 
1940), both wanted to contribute for the social well being of their fellows. Brozek studied extensively the effects on 
malnutrition on children, Antipoff studied the effects of poverty on mental development. As a result, Brozek donated 
part of his library and personal collection to the Archives of the Federal University of Minas Gerais - UFMG of the 
History of Psychology in Brazil. This set constitutes the Josef Brozek Fund.  
 The Brozek Fund includes a set of documents produced and accumulated by Josef Brozek throughout his 
professional and academic life. It consists of books, correspondence, photographs, sundry texts, periodicals, 
reprints and slides. It covers the period from 1891 to 1996. The collection was donated to the Archives in 1998, by 
the owner. It covers the history of psychology and the history of North-American psychology, and includes 76 books, 
7 titles of periodicals and a collection of unpublished materials.  
 
 
3) HELENA DIAS CARNEIRO COLLECTION 
 
 Helena Dias Carneiro had a first contact with Helena Antipoff in Rio de Janeiro in 1945, seeking treatment 
for her handicapped son. She became from this moment on, one of the first mothers of mentally or physically 
handicapped people to collaborate in the work of Helena Antipoff, becoming engaged in the creation of the 
Pestalozzi Society of Brazil - SPB in that same year and working in several other projects in benefit of handicapped 
children. Thus, she participated in the foundation of the first Association of Parents and Friends of the Mentally or 
Physically Handicapped APAE, in 1954, coordinated the Council of Students of the SPB, she was a member of the 
Consultative Council of the SPB in 1975, was second Treasurer of the National Federation of Pestalozzi Societies 
in the period between 1978-1982 and worked on the publication of the SPB Bulletin.  
 In 1980, Helena Dias Carneiro assumed the coordination of the Rio de Janeiro section of the Helena 
Antipoff Centre of Documentation and Research - CDPHA, and helped to start the Helena Antipoff Annual Meetings, 
and the publication of the CDPHA Bulletins.  
 The Helena Dias Carneiro collection consists of a set of documents produced and accumulated during the 
period she worked with Helena Antipoff and soon after her death, including their correspondence and newspaper 
cuttings. It covers the period from 1947 to 1984, and was donated in 1997, by Daniel Antipoff, after the 
discontinuation of the CDPHA section in Rio de Janeiro. The themes covered in this collection are: art and 
education, the gifted, special education, rural education, Pestalozzi Society. The original order defined by the owner 
has been maintained, arranged in series, by type of document: the correspondence series, in chronological order, 
and the newspaper cuttings series, by subject. The collection includes 240 items of  correspondence, 59 books and 
17 titles of periodicals. 
 
 
4)  DANIEL ANTIPOFF COLLECTION 
 
 Daniel Antipoff is the son of the educator and psychologist Helena Antipoff and the Russian journalist and 
writer VitorIretzky, born in St. Petersburg in 1919. Daniel graduated in Agronomy from the University of Viçosa, 
Brazil, in 1948. He worked as an agronomist in Contagem, Brazil, and started to attend the course of Philosophy of 
the University of Minas Gerais - UMG, in Belo Horizonte, Brazil, in 1943. At the start of the 1950s, he was one of 
the founding members of the Service of Professional Counseling and Selection – SOSP, a period in which he 
qualified in the application of intelligence tests and in conducting psychological interviews. In 1956, he was a student 
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on the Course of Experimental Psychology delivered by the Genevan psychologist André Rey in the Higher Rural 
Education Institute - ISER, in Ibirité, invited by his mother. In 1957, when the Minas Gerais Society of Psychology 
was established, he was elected its first General Secretary. In São José dos Campos, São Paulo, he worked as a 
resident psychologist, in 1963. At the University of Denver, in the United States, he did, in 1970, a postgraduation 
course in the Education of Mentally or Physically Handicapped Children. In 1980, he created the Helena Antipoff 
Center of Documentation and Research - CDPHA, following a suggestion of Helena Dias Carneiro for the 
preservation of his mother’s philosophy and ideas. In 1989, having as superintendent the psychiatrist HélioAlkmim, 
he took over the Direction of the Helena Antipoff Foundation, managing the Psychology and Pedagogy Sectors, 
the Sandoval Soares de Azevedo School and the further education courses for rural teachers. Having worked as a 
clinical psychologist since the 1950s, from the 1980s on he became known also for his activities in the diagnosis of 
gifted children and adolescents. 
 The Daniel Antipoff Collection includes 131 books and 27 titles of periodicals produced and accumulated 
throughout his career, covering the period from 1892 to 1998. The collection was donated by the owner in 1998.  
The themes covered are: psychology, Helena Antipoff, special education, history of psychology, psychoanalysis, 
education, Pestalozzi Society, psychological tests. 
 
 
5) CAMPOS COLLECTION 
 
 This collection includes a set of 103 books, 14 titles of periodicals, unpublished dissertations and 
manuscripts donated, in 1998, by Regina Helena Freitas Campos and her husband, Léo Pompeu de Rezende 
Campos. It covers the period from 1936 to 2003. The books were part of the personal collection of the owners, 
some having been produced by them. The themes covered by the collection are: history of psychology, psychology, 
social psychology, law, environmental law, education.  
 
 
6) MARINA MASSIMI COLLECTION ON THE HISTORY OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE AND HISTORY 
OF PSYCHOLOGY IN BRAZIL  

Marina Massimi is a researcher specialized in the history of psychological knowledge in Portuguese-
Brazilian culture and the history of psychology in Brazil. Of Italian nationality, she built her professional career at 
the University of São Paulo – USP at Ribeirão Preto, becoming a Full Professor and coordinator of the Research 
Group on Time, Memory and Belonging of the University of São Paulo Institute of Advanced Studies. 

In 2017, the researcher donated her collection of unpublished or restricted circulation documents and a set 
of publications to the Helena Antipoff Documentation Center - UFMG Section. It is a documentary fund, formed 
from research developed in historical archives located in Brazil and in other countries, mainly Portugal, Spain and 
Italy. The collection consists of part of the researcher's personal library, a set of documents from the 16th, 17th and 
18th centuries and publications from her research group. Unpublished or restricted circulation documents were 
collected from archives of brotherhoods that existed since the colonial period in historical cities located in the State 
of Minas Gerais, Brazil  (Mariana, Ouro Preto, Sabará, São João Del Rei); in Italy, in the Vatican Apostolic Library 
and in the Archives of the General Curia of the Society of Jesus in Rome; in Portugal, in the Library of the College 
of Arts of the Society of Jesus, in Coimbra, and in the National Archives of Torre do Tombo, in Lisbon. The 
documents are cataloged and distributed in 59 boxes and 4 folders. They are mostly composed of copies of 
originals, such as treatises (philosophical, moral, pedagogical, medical, theological and spiritual), manuals, 
magazine articles, correspondence and reports, among others. 
In addition, the collection includes a bibliographical database (book references, theses and manuscripts) for 
research on the History of Psychology, organized in 1997 by the owner. All materials can be physically located in 
libraries in the State of São Paulo, Brazil. The database allows searching by author, title and subject, and includes 
the location number of the work, in the library where it is located. 
Themes: 
- Philosophical psychology at the Society of Jesus. 
- Philosophical psychology in manuals and treatises. 
- History of psychological knowledge within Portuguese-Brazilian culture. 
- History of Psychology in Brazil. 
 
7)  LÍGIA MARCONDES MACHADO COLLECTION  
It consists of a collection of sources donated to CDPHA, in 2017, by professors Sérgio Dias Cirino and Rodrigo 
Lopes Miranda. Sérgio and Rodrigo are specialist researchers in the study of the history of experimental 
psychology, in particular, the history of reception and circulation of behavior analysis and its laboratories in Brazil. 
Sérgio Cirino is a professor at the Department of Psychology at the Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
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and a researcher at CNPq. Rodrigo Miranda is a professor at the Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). He 
is coordinator of the History Psychology Working Group at ANPEPP and president of the Brazilian Society for the 
History of Psychology (SBHP). Sérgio and Rodrigo are authors of several scientific papers and book chapters on 
the history of behavior analysis, published in Brazil and abroad. The collection includes a set of behavior analysis 
books, some of which are rare ones. It also includes primary sources related to the history of behavior analysis, 
mainly, the history of behavior analysis at UFMG. There are also instruments of experimental psychology 
laboratories and, in particular, behavior analysis laboratories. Among them, operant conditioning chambers (also 
known as Skinner boxes) manufactured by FUNBEC in the 1960s. The name of the collection is a tribute to Lígia 
Maria de Castro Marcondes Machado. Lígia was Sérgio Cirino master's and doctoral advisor at the Institute of 
Psychology of the Universidade de São Paulo (USP). Lígia was a great supporter of Sérgio Cirino initial training in 
the field of the history of psychology. Lígia was born in Belo Horizonte (Minas Gerais) in 1948. She graduated in 
Psychology in Belo Horizonte and in the early 1970s she moved to São Paulo where she got a master and doctorate 
degrees at USP, both under the supervision of Maria Amália Matos. Lígia actively participated in the development 
and consolidation of the field of behavior analysis in Brazil. It is important to note that Lígia also had an active 
participation in the USP Faculty Association (ADUSP). Lígia passed away in 1997 due to cancer.    
Topics: 
- History of Psychology in Brazil 
- History of Experimental Psychology in Brazil 
- History of behavior analysis in Brazil 
 
 
8) DENISE NEPOMUCENO CATALOGUE OF SOURCES  
 
 This catalogue consists of a bibliographical survey of sources for the history of psychological ideas in the 
state of Minas Gerais, Brazil, between 1830 and 1930. It was organized by Denise Maria Nepomuceno, student in 
Education at UFMG, under the orientation of Prof. Dr. Regina Helena de Freitas Campos. It lists a total of 264 titles. 
The libraries chosen for the research, because they had collections relevant for the history of Minas Gerais, were: 
the Public Archives of the State of Minas Gerais, the Luiz de Bessa State Public Library (the Minas Gerais 
collections, Patrimonial and Rare Works), the System of Libraries of the Federal University of Minas Gerais and 
Collections of the University Library of the Federal University of Minas Gerais, the library of the Federal University 
of São João Del Rey and the Batista Caetano Library (rare works of the UFSJ), the Municipal Library of São João 
Del Rey, the Library of the Professor’s Reference Centre, the Library Systems of the Pontifical Catholic University 
of Minas Gerais.  
 
 
CONSERVATION  
 

The documentation is conserved in a conditioned environment, with controlled temperature and humidity. 
The documents are being treated with the purpose of prolonging durability and the permanence of the collection, 
in the best manner possible, and preserving them physically and as documents. The stages of the treatment are: 
individual mechanical cleaning; removal of metallic material or objects incompatible with the support, paper; 
conditioning in individual files, in collective files and in cases with document lots classified by subject. The materials 
used in the conservation of the documents are: paper, and neutral adhesives.  
 
 
DONATIONS  
 

Donations of collections related to the History of Psychology in Brazil are accepted. The material to be 
donated will undergo a prior evaluation, to check its relevance as regards the objectives of the Archives. The 
conditions of donation will be agreed upon between the donor and the University, and it will be possible to establish 
restrictions on consultation, or even stipulate a period when the material may be freely consulted.  
 
 
ORIENTATION AS REGARDS THE CONSULTATION 
 

The Helena Antipoff Room is open daily, except for Saturdays, Sundays and public holidays, at 400, 4th 
floor of the Central Library of the Federal University of Minas Gerais. Access is free and is through the Library’s 
main entrance. Consultation of the documents is effected under orientation of the official responsible, observing 
some procedures: gloves must be used in handling the material (furnished by Archives); no eating or drinking is 
allowed in the enclosed sector; the materials consulted should be left on the tables. The removal of documents and 
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the taking of photocopies are prohibited, except with authorization, in writing, of the responsible official. The 
collections are being included in the general university catalogue, available on the site www.bu.ufmg.br. 
 
 
TEAM RESPONSIBLE  
 
 The team responsible by the coordination of the UFMG Archives on the History of Brazilian Psychology is 
composed by a group of professors from the Federal University of Minas Gerais: Regina Helena de Freitas Campos, 
from the School of Education, Beatriz de Rezende Dantas, from the Department of Photography and Cinema, 
School of Fine Arts; Bethania Reis Veloso, from the Centre of Conservation and Restoration of Moveable Cultural 
Patrimony, School of Fine Arts; Erika Lourenço, from the Department of Psychology and Raquel Martins de Assis, 
from the School of Education.  
 Members of the Work Group on the History of Psychology of the National Association of Research and 
Postgraduation in Psychology (ANPEPP) act as consultants to the Archives: Prof. Maria do Carmo Guedes, from 
the Nucleus of History of Psychology at the Pontifical Catholic University of São Paulo; Prof. Marina Massimi, from 
the Dept. of Psychology and Education, School of Philosophy, Sciences and Letters of the University of São Paulo 
- Ribeirão Preto Campus; Sylvia Parrat-Dayan, Scientific Assistant at the Jean Piaget Archives, University of 
Geneva, Switzerland; Prof. Ana Maria Jacó-Vilela, from the Institute of Psychology, State University of Rio de 
Janeiro; Prof. William Barbosa Gomes, from the Institute of Psychology, Federal University of Rio Grande do Sul, 
Brazil, among others. 
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BOLETIM DO CDPHA 
 
 

 INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES 
 
 

O Boletim do CDPHA, editado anualmente pelo Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff 
(CDPHA), desde 1981, é registrado sob o número ISSN 1806-1931 (International Standard Serial Number) como 
publicação periódica. Com tiragem de 500 exemplares, o Boletim é distribuído aos sócios do CDPHA e aos 
participantes dos Encontros Anuais Helena Antipoff e, em regime de permuta, à bibliotecas e instituições científicas 
através da Biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

O Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff é uma instituição sem fins lucrativos criada, em 
1980, com os objetivos de preservar a memória e de divulgar a obra da psicóloga e educadora Helena Antipoff 
(1892-1974), cuja contribuição como profissional e como pesquisadora nas áreas da Psicologia e da Educação é 
amplamente reconhecida no Brasil e no exterior. Nascida em Grodno, na Rússia, Helena Antipoff fez estudos 
superiores em Psicologia e Educação em Paris (1908-1912) e Genebra (1912-1914). Em 1929, veio para o Brasil 
a convite do governo mineiro, para dirigir o Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores 
de Belo Horizonte - um dos primeiros laboratórios de Psicologia instalados no país - e colaborar na implantação 
da reforma de ensino Francisco Campos, inspirada nos ideais da Escola Nova. Radicou-se no Brasil a partir dessa 
época e desenvolveu extenso trabalho nas áreas da Psicologia e Educação, em especial na pesquisa em 
psicologia experimental, fundamentos da educação, educação de excepcionais e educação rural. Fundadora da 
Sociedade Pestalozzi (para a educação de excepcionais) e da cadeira de Psicologia da Educação na Universidade 
Federal de Minas Gerais, seu trabalho é respeitado pelo pioneirismo na orientação socioconstrutivista em 
psicologia e pelo caráter humanista e politicamente informado de suas iniciativas. As informações completas sobre 
sua trajetória constam do Dicionário de educadores no Brasil – da colônia aos dias atuais (organizado por Maria 
de Lourdes Fávero e Jader Britto, Rio de Janeiro: Editora UFRJ/MEC-INEP, 1999) e do Dicionário biográfico da 
psicologia no Brasil – Pioneiros (organizado por Regina Helena F. Campos, Rio de Janeiro: Imago/Conselho 
Federal de Psicologia, 2001), num testemunho da expressão de sua obra como psicóloga e educadora. 

O CDPHA cuida do acervo gerado por Helena Antipoff nas diversas instituições que ela criou no Brasil e 
a partir de seu trabalho como intelectual, educadora e pesquisadora. Esse acervo se encontra atualmente 
preservado na Fundação Helena Antipoff (Ibirité, MG) e na Universidade Federal de Minas Gerais (Sala Helena 
Antipoff, Biblioteca Central), disponível para estudiosos e pesquisadores interessados.  

Desde sua criação, o CDPHA promove o Encontro Anual Helena Antipoff e publica o Boletim do CDPHA, 
contendo os resumos das contribuições apresentadas no evento. Cada encontro anual é dedicado a um tema 
relacionado à obra de Helena Antipoff, e os conferencistas são convidados a apresentar trabalhos de pesquisa 
ligados ao tema escolhido. O Boletim do CDPHA publica também notícias sobre o CDPHA e suas atividades. A 
publicação conta com comissão editorial composta pelo(a) presidente do CDPHA e um grupo de colaboradores, e 
com um corpo de consultores vinculados a diversas instituições de ensino e pesquisa, nacionais e estrangeiras, 
nas áreas da Psicologia e da Educação.   

A partir de 2007, o CDPHA passou a publicar também a Coleção Encontros Anuais Helena Antipoff, para 
divulgar os trabalhos completos apresentados nos eventos anuais. As contribuições destinadas à publicação 
devem ser enviadas à presidência do CDPHA, por e-mail ou pelo correio, no endereço indicado abaixo, em 
conformidade com as instruções apresentadas a seguir. Os manuscritos devem ser inéditos, não submetidos a 
outro periódico, e respeitar as normas éticas vigentes. São apreciados por, pelo menos, dois membros do corpo 
editorial e/ou por especialistas ad hoc indicados pela comissão editorial. Pequenas modificações no texto poderão 
ser feitas pela citada comissão. 
 
Instruções 
1) As coletâneas da Coleção Encontros Anuais Helena Antipoff publicam ensaios teórico-conceituais, relatos 
históricos, relatos de pesquisa, estudos de caso e relatos de experiência profissional ligados aos temas abordados 
por Helena Antipoff e escolhidos para cada Encontro Anual Helena Antipoff. 
 
2) Os manuscritos a serem publicados devem ser encaminhados ao CDPHA por ocasião de cada Encontro Anual 
Helena Antipoff. Os encontros são realizados sempre na última semana do mês de março, em comemoração à 
data de aniversário da educadora (25 de março). Os manuscritos devem ser inéditos e não encaminhados a outras 
publicações, mediante declaração por escrito do(s) autor(es). 
 
3) Os manuscritos devem ter, no máximo, 20 páginas, digitadas em espaço 1,5 entre linhas, no editor de textos 
MS-WORD, em fonte Arial 12. Deverão acompanhá-los um resumo de até 14 linhas e as palavras-chave, em 
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português e inglês, francês ou espanhol, em fonte Arial 9, com espaço 1,5 entre linhas. O título do trabalho deve 
constar em português e em inglês. 
 
4) Após o título do texto, deve constar o nome do autor. No rodapé da primeira página, colocar a referência do 
autor (titulação, instituição, endereço para correspondência). 
 
5) Os ensaios teórico-conceituais devem incluir introdução, antecedentes históricos e/ou conceituais, 
desenvolvimento do argumento e conclusões. Os relatos de pesquisa devem incluir introdução com objetivos e 
justificativa, revisão da literatura, método, resultados e discussão. No caso de pesquisa empírica, as normas éticas 
em vigor no Brasil devem ser obedecidas. Os estudos de caso e relatos de experiência profissional devem 
obedecer à mesma estrutura (introdução, perspectivas teóricas, método, resultados, discussão e conclusões) e 
normas éticas. As resenhas de livros ou de artigos devem tratar de publicações recentes nas áreas da história da 
Psicologia ou da Educação e destacar sua relevância para os estudiosos dessas áreas. 
 
6) As referências devem ser apresentadas conforme as normas da ABNT, em ordem alfabética, considerando-se 
o último sobrenome dos autores.  
 
Seguem exemplos de referências: 
 
a) Livros e capítulos de livros: 
BERNARDES, Lúcia H. G. Subjetividade: um objeto de estudo para uma psicologia comprometida com o social. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007 (Coleção Histórias da Psicologia no Brasil) 
 
CURY, Carlos R. J. Alceu Amoroso Lima. In: FÁVERO, Maria de Lourdes A.; BRITTO, J. (Org.). Dicionário de 
educadores no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/MEC/INEP, 1999, p. 39-44. 
 
b) Artigos em periódicos: 
PEREZ-RAMOS, Aydil M. Q. Contribuições ao módulo História da Psicologia do Sistema de Ensino na BVS-Psi. 
Boletim Academia Paulista de Psicologia, Ano XXVI, n. 3, set./dez.2006, p. 22-23. 
 
c) Teses e dissertações: 
LOURENÇO, Erika. A criminologia entre a biologia e a educação: o discurso sobre o psicológico na Revista da 
Faculdade de Direito da UFMG (1892-1962). Belo Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG, 2007 (tese de 
doutorado). 
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