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APRESENTAÇÃO

Maria Lúcia de Oliveira1

Este livro reúne textos de pesquisadores de diferentes instituições 
brasileiras de ensino e pesquisa, sobre questões da educação e em 
particular da educação escolarizada, que, sob diferentes perspectivas, 
focalizam relações que têm sido estabelecidas entre os campos da 
psicologia, da Psicanálise e da educação. 

Os problemas educacionais abordados têm em comum as cone-
xões entre a formação do educador e a do educando, no âmbito da 
educação escolarizada.

Os assuntos tratados são o lúdico na educação infantil, o jogo, a 
cognição e o afeto no desempenho escolar; a profi ssionalização do-
cente (na educação infantil e no ensino fundamental); aprendizagem, 
fantasia e desenvolvimento emocional; orientação sexual e Aids; e 
Psicanálise e pesquisa na pós-graduação (na educação superior).

Os trabalhos apresentados problematizam os rumos da educação 
escolar no Brasil, e oferecem-se como fundamento a refl exões sobre a 
educação em geral e, como tal, podem ser úteis à valorização do co-
nhecimento acumulado pela aproximação entre campos de pesquisa 
independentes (o da psicologia e o da educação) sem que com isso se 
repita o passado psicologizante.

 1 Psicóloga, especialista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP e 
docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar e do Departa-
mento de Psicologia da Educação da Unesp, campus de Araraquara. Coorde-
nadora do Grupo de Pesquisa “Psicanálise e Educação” (CNPq).


