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PORTAL E-OQE:  

INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DE SABERES E MATERIAIS DA 

ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR/IPUSP 

 

Ms. Beatriz de Paula Souza, psicóloga do Laboratório Interinstitucional de Estudos e 

Pesquisas em Psicologia Escolar -LIEPPE/PSA/IPUSP 

Ms. João Ricardo T. L. de Souza, psicólogo com formação em Orientação à Queixa 

Escolar  

Profa. Dra. Marilene Proença R. de Souza,  Coordenadora do LIEPPE/PSA/IPUSP 

Prof. Dr. Almir Antonio Rosa (Almir Almas), Vice-Diretor do Departamento de Cinema, 

Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais 

da Escola de Comunicações e Artes – da USP, Coordenador Geral do Laboratório de Arte, 

Mídia e Tecnologias Digitais –LabArteMídia/ECA/USP.  

 

Apresentamos um projeto de ampla divulgação de conhecimentos teórico-técnicos de 

uma abordagem inovadora em Psicologia diante de dificuldades na vida escolar, 

desenvolvida pelo Serviço de Orientação à Queixa Escolar –OQE, do Laboratório 

Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar –LIEPPE, do Instituto de 

Psicologia -IP. Foram construídos a partir de 1998, tornando-se uma referência nacional 

na área. A OQE é uma modalidade de atendimento psicológico a crianças, adolescentes, 

adultos e seus pais e educadores, que enfrentam dificuldades e sofrimentos na vida 

escolar. Surgiu e desenvolveu-se no seio do Instituto de Psicologia da USP -IPUSP, 

integrando saberes da Psicologia Escolar em uma perspectiva crítica, atenta a 

determinantes históricos e sociais que produzem esta demanda. A procura por formação 

e por subsídios advindos deste corpo de saberes tem sido crescente. Recentemente, ao ser 

divulgado o curso de formação em OQE, uma postagem no Facebook ultrapassou, em 48 

horas, a marca de 13 mil acessos, com muitos pedidos para que fosse disponibilizado 

online, de profissionais que atuam em cidades distantes de São Paulo, além de diversas 

solicitações de abertura para quem não é psicólogo. Este alcance e interesse motivou a 
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criação do projeto de um Portal Eletrônico, para a disponibilização de aulas, slides, 

instrumentos técnicos, referências bibliográficas, banco de dados sobre a clientela e 

outros materiais úteis para subsidiar e formar interessados, assim como enriquecer o 

instrumental de quem forma, ou pretende formar, profissionais de Psicologia e de outras 

áreas tendo a OQE como uma de suas referências. Entendemos que estaremos, também, 

cuidando de preservar os referenciais da OQE tais como vêm sendo construídos utilizados 

no IPUSP, uma vez que a grande disseminação desta modalidade de atendimento e seus 

pressupostos teórico-técnico trouxe, consigo, mal entendidos sanáveis com maior 

disponibilidade de informações. Este repositório de saberes e instrumentais da OQE será 

disponibilizando de forma fácil, amplamente acessível e em linguagem atraente, com 

recursos audiovisuais contemporâneos. Previmos o uso da internet, possibilitando a 

divulgação de seus conteúdos em redes sociais. Para isto, planejamos a utilização de 

alguns dispositivos interligados de produção de conteúdo e divulgação, sendo os 

principais um portal eletrônico e um canal no YouTube.  Para sua realização, teremos a 

participação de estudantes bolsistas de diferentes áreas, como Psicologia, Educação, 

Comunicação e Ciências da Computação. Utilizaremos equipamentos da USP e outros 

que será necessário adquirir. Esperamos, assim, construir um instrumento que contribua 

significativamente para que psicólogos, educadores e demais interessados na superação 

das dificuldades e sofrimentos produzidos na vida escolar possam enriquecer-se e 

instrumentalizar-se para isto. 
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