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Ementa: 

Psicologia escolar e educacional no Brasil e em Goiás: aspectos históricos e questões 

teórico-conceituais. Formação e atuação do psicólogo escolar e educacional. Temas e 

pesquisas em psicologia escolar e educacional. Desafios para o campo na 

contemporaneidade.  

 

Objetivos: 

a) Compreender o processo de surgimento e desenvolvimento da psicologia escolar 

e educacional no Brasil e em Goiás. 

b) Conhecer os aspectos teóricos-conceituais envolvidos na pesquisa em psicologia 

escolar e educacional, evidenciando o caráter essencialmente social do 

conhecimento. 

c) Problematizar a formação e atuação do psicólogo escolar e educacional. 

d) Discutir temas, problemas de pesquisas e desafios (im)postos para o campo na 

atualidade. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1 - Aspectos históricos, teóricos e conceituais do campo da psicologia escolar 

e educacional. 

1.1. Conceituação sobre a história e seu papel na compreensão da sociedade 

contemporânea 

1.2. Aspectos históricos acerca do surgimento e desenvolvimento da psicologia escolar 

e educacional 

1.3. A psicologia no Brasil e em Goiás: questões históricas, metodológicas e conceituais 

1.4. A psicologia escolar e educacional em Goiás: problematizações  

 

Unidade 2 – Formação e atuação do psicólogo escolar e educacional 

2.1. Psicologia escolar e educacional: implicações políticas, sociais e educacionais 

2.1. Formação e identidade do psicólogo escolar e educacional: perspectiva crítica 

2.3. A atuação do psicólogo escolar e educacional: o processo de ensino-aprendizagem 

 

Unidade 3 - Temas, objetos e pesquisas em psicologia escolar e educacional 

3.1. Pesquisas em psicologia escolar e educacional 



 

3.2. Temas contemporâneos nos contextos educativos  

 

Unidade 4 - Desafios (im)postos para o campo da psicologia escolar e educacional na 

contemporaneidade 

4.1. Psicologia escolar e educacional e políticas educacionais 

4.4. Diversidade de espaços, modalidades e demandas educacionais 

4.5. Psicologia escolar e educacional: desafios e possibilidades de inserção profissional 

 

Metodologia: 

A metodologia poderá compreender aulas expositivas dialogadas; discussões de artigos, 

livros, filmes e outros.  A disciplina será ministrada essencialmente por meio do estudo 

e debate de textos em seminários ministrados pelos estudantes sob supervisão dos 

professores. Serão realizadas aulas síncronas com uso do Google MEET e atividades 

assíncronas por meio do SIGAA. Sendo necessário poderão ser utilizadas outras 

plataformas ou ambientes virtuais de aprendizagem. A reposição de aulas, caso haja 

necessidade, será discutida com os estudantes. 

 

Avaliação 

O processo avaliativo compreenderá os momentos síncronos e assíncronos e levará em 

consideração o domínio do conteúdo ministrado, a capacidade de análise e de síntese, e 

o compromisso ativo do estudante no processo ensino-aprendizagem. Basear-se-á no 

estudo dos textos; na participação nas aulas; nas apresentações dos seminários; na 

realização de atividade escrita.  

 

As atividades avaliativas serão:  

- Seminário: apresentação e discussão de um texto, com elaboração de um roteiro 

escrito, com uma síntese da temática. Será um trabalho em dupla, com valor de 10,0 

pontos. Datas: 06, 13, 20 e 27/09. 

- Atividade escrita: apresentação de um texto que relacione os conteúdos 

problematizados na disciplina e a temática que o estudante pretende desenvolver em seu 

trabalho dissertativo. O texto deverá ser apresentado de forma escrita e oral. Será um 

trabalho individual, com valor de 10,0 pontos. Datas: 25/10 e 01/11.  

- Autoavaliação discente e Avaliação do docente: o estudante realizará uma 

autoavaliação escrita, considerando sua participação e seu desenvolvimento na 

disciplina, com valor de 5,0 pontos. Os professores irão realizar uma avaliação 

individual do estudante, considerando os mesmos critérios: participação e 

desenvolvimento da disciplina, com valor de 5,0 pontos, totalizando 10,0 pontos. Data: 

08/11. 

 

O cômputo da nota final e a frequência considera o que está disposto no Regulamento 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFG. Plágio em qualquer momento 

da disciplina resultará em conceito D.  

A avaliação será orientada a partir dos seguintes aspectos: 



 

• Coerência, clareza, coesão e organização do texto de acordo com as questões 

solicitadas;  

• Adequação ao conteúdo indicado nas referências bibliográficas; 

• Utilização de recurso linguístico correto e adequação à normatização científica;  

• Pontualidade na entrega da atividade; 

• Frequência do aluno, a qual consiste na participação e realização das atividades 

propostas no ambiente virtual de aprendizagem. 
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Cronograma 

 

Data Conteúdo e Referências 

 

02/08 

1ª 

aula 

Apresentação da disciplina, dos docentes e dos discentes 

Aspectos históricos, teóricos e conceituais do campo da psicologia escolar e educacional 

 

 

09/08 

 

Conceituação sobre a história e seu papel na compreensão da sociedade contemporânea 

 

 



 

2ª 

aula 

Leitura básica:  

- Hobsbawm, E. (2002). O que a história tem a dizer-nos sobre a sociedade 

contemporânea? In E. Hobsbawm. Sobre história. São Paulo: Companhia das letras. 

 

Leitura complementar:  

- Jacó-Vilela, A. M. (2012). História da Psicologia no Brasil: uma narrativa por meio de 

seu ensino. Psicologia: Ciência e Profissão, 32(esp.), 28-43. 

https://doi.org/10.1590/S1414-98932012000500004 

 

 

 

16/08 

 

3ª 

aula 

Aspectos históricos acerca do surgimento e desenvolvimento da psicologia escolar e 

educacional  

 

Leitura básica:  

- Barbosa, D. R. & Souza, M. P. R. (2012). Psicologia educacional ou escolar? Eis a 

questão. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional, 16 (1). https://doi.org/10.1590/S1413-85572012000100018 

 

Leitura complementar:  

- Patto, M. H. S. (2005). Para escrever a história da Psicologia: resumo de uma 

experiência. In M.H.S. Patto, Exercícios de indignação: escritos de educação e 

psicologia (pp. 109-120). São Paulo: Casa do psicólogo. 

 

- Antunes, M.A.M. (2008). Psicologia escolar e educacional: história, compromissos e 

perspectivas. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional, 12 (2), 469-475. https://doi.org/10.1590/S1413-85572008000200020 

 

 

 

23/08 

 

4ª 

aula 

A psicologia no Brasil e em Goiás: questões históricas, metodológicas e conceituais.  

 

Leitura básica:  

- Rodrigues, A. B. (2009). História da Psicologia em Goiás. Temas em psicologia, 

Ribeirão Preto, 17 (1), 135-150. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v17n1/v17n1a12.pdf 

 

Leitura complementar:  

- Loureiro, M. C. S. (2008). Psicologia da Educação no Brasil. In M. G. Miranda & A. C. 

A. Resende (Orgs.), Escritos de psicologia, educação e cultura (pp.35-53). Goiânia: Ed. 

UCG. 

 

- Rodrigues, A.B. (2004). Psicologia e Educação: algumas reflexões acerca da psicologia 

e suas influências no cenário educacional brasileiro. In M.V. Cupolillo & A.O.B. Costa 

(Orgs), A psicologia e o diálogo com a educação (pp. 13-34). Goiânia: Editora 

Alternativa. 

 

 

30/08 

 

5ª 

aula 

A psicologia escolar e educacional em Goiás: problematizações históricas e atuais 

 

Leitura básica:  

- Santana, A.C. (2019). A psicologia escolar em Goiás: políticas públicas e possibilidades 

de inserção profissional. In A.C. Santana (Org.), Psicologia escolar: políticas públicas, 



 

práticas e formação profissional (pp.17-40). Goiânia, GO: Editora Espaço Acadêmico. 

 

Leitura complementar:  

- Rodrigues, L.G. & Pedroza, R.L.S. (2012). Psicologia na educação: panorama da 

psicologia escolar em escolas públicas de Goiânia. Inter-Ação, 37 (2), 381-395. 

https://doi.org/10.5216/ia.v37i2.13088 

 

- Santana, A.C (2004). Psicologia Escolar Para Que? In M.V. Cupolillo & A.O.B. Costa 

(Orgs), A psicologia e o diálogo com a educação (pp. 35-50). Goiânia: Editora 

Alternativa. 

 

 

 

06/09 

 

6ª 

aula 

Psicologia escolar e educacional: implicações políticas, sociais e educacionais - 

SEMINÁRIO 

 

Leitura básica:  

- Guzzo, R.S.L. (2020). A escola amordaçada e o compromisso do psicólogo com este 

contexto. In A.B. Martinez (Org.), Psicologia escolar e compromisso social (4ª ed., 

pp.17-30). Campinas, SP: Editora Alínea 

 

Leitura complementar:  

- Brandão, C.R. (2007). O que é Educação. 49ª reimpr. da 1ª ed. São Paulo: Ed. 

Brasiliense. 

 

 

13/09 

 

7ª 

aula 

Formação e identidade do psicólogo escolar e educacional: perspectiva crítica - 

SEMINÁRIO 

 

Leitura básica:  

- Meira, M.E.M. (2003). Construindo uma concepção crítica da psicologia escolar: 

contribuições da pedagógica histórico-crítica e da psicologia sócio-histórica. In M.E.M. 

Meira & M.A.M. Antunes (Orgs), Psicologia escolar: teorias críticas (pp.13-78). São 

Paulo: Casa do Psicólogo.  

 

Leitura complementar:  

- Marinho-Araujo, C.M. (2007). A psicologia escolar nas diretrizes curriculares: espaços 

criados, desafios instalados. In H.R. Campos (Org.), Formação em Psicologia escolar: 

realidades e perspectivas (pp. 17-48). Campinas, SP: Editora Alínea.  

 

 

20/09 

 

8ª 

aula 

A atuação do psicólogo escolar e educacional: o processo de ensino-aprendizagem - 

SEMINÁRIO 

 

Leitura básica:  

- Tanamachi, E. de R. & Meira, M. E. M. (2003). A atuação do psicólogo como 

expressão do pensamento crítico em Psicologia e Educação. In M. E. M. Meira & M. A. 

M. Antunes (Orgs), Psicologia Escolar: Práticas Críticas (pp.11-62). São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

 

 



 

Leitura complementar:  

Marinho-Araujo, C.M. (2014). Intervenção Institucional: ampliação crítica e política da 

atuação em psicologia escolar. In R.S.L.Guzzo (Org.), Psicologia Escolar: desafios e 

bastidores da educação pública (pp. 153-176). Campinas, SP: Editora Alínea. 

 

 

27/09 

 

9ª 

aula 

Pesquisas em psicologia escolar e educacional - SEMINÁRIO 

 

Leitura básica:  

- Guzzo, R.S.L.; Moreira, A.P.G. & Mezzalira, A.S.C. (2016). Desafios para o cotidiano 

do psicólogo dentro da escola: a questão do método. In M.V.M. Dazzani & V.L.T., Souza 

(Orgs), Psicologia escolar crítica: teoria e prática nos contextos educacionais (pp.21-

36). São Paulo: Editora Alínea.  

 

Leitura complementar:  

- Ferreira, M.de M. (2018). Psicologia escolar no CEPAE: trajetória histórica do serviço 

de psicologia do Colégio de Aplicação da UFG. [Dissertação de Mestrado, Universidade 

Federal de Goiás.] https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9450 

 

 

04/10 

 

10ª 

aula 

Temas contemporâneos nos contextos educativos  

 

Leitura básica:  

- Martínez, A. M. (2007). Inclusão escolar: desafios para o psicólogo. In A. M. Martínez 

(Org.), Psicologia Escolar e compromisso social: novos discursos, novas práticas (2ª ed., 

pp. 95-114). Campinas: Alínea. 

 

Leitura complementar:  

- Campos, R. H. (2007). Violência na escola: o psicólogo escolar na fronteira da política 

educacional. In A. M. Martínez (Org.), Psicologia Escolar e compromisso social: novos 

discursos, novas práticas (2ª ed., pp. 31-46). Campinas: Alínea. 

 

- Moraes, A.S. & Rodrigues, D.J.S. (2019). Sexualidade na escola: sentidos e 

significados para estudantes. In A.C. Santana (Org.), Psicologia escolar: políticas 

públicas, práticas e formação profissional (pp.157-174). Goiânia, GO: Editora Espaço 

Acadêmico. 

 

 

11/10 

 

11ª 

aula 

Temas contemporâneos nos contextos educativos  

 

Leitura básica:  

- Neves, M.M.B.J. (2011). Queixas escolares: conceituação, discussão e modelo de 

atuação. In R.S.L. Guzzo & C.M.Marinho-Araujo (Orgs), Psicologia escolar: 

identificando e superando barreiras (175-192). Campinas, SP: Editora Alínea. 

 

Leitura complementar:  

- Patto, M. H. S.  (2005). Sobre a formação das explicações hegemônicas do fracasso 

escolar: o lugar das teorias raciais. In M. H. S. Patto, Exercícios de indignação: escritos 

de educação e psicologia (pp. 121-139). São Paulo: Casa do psicólogo. 

 



 

- Santana, A.C., Pereira, A.B.M. & Rodrigues, L.G. (2014) Psicologia escolar e educação 

superior: possibilidades de atuação profissional. Revista da Associação Brasileira de 

Psicologia Escolar e Educacional, 18 (3), 229-237. https://doi.org/10.1590/2175-

3539/2014/0182736 

 

 

 

 

 

18/10 

 

12ª 

aula 

Psicologia escolar e educacional e políticas públicas 

 

Leitura básica:  

- Souza, M.P.R. (2011). Políticas públicas e educação: desafios, dilemas e possibilidades. 

In L.S. Viégas & C.B. Angelucci (Orgs), Políticas públicas em educação: uma análise 

crítica a partir da psicologia escolar (1ª reimpr., pp.229-243). São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

 

Leitura complementar:  

- Zibetti, M.L.T., Pacífico, J.M. & Tamboril, M.I.V. (2018). A educação como direito: 

considerações sobre políticas educacionais. In H.R. Campos, M.P.R. de Souza & M.G.D. 

Facci (Orgs), Psicologia e políticas educacionais (pp.17-42). Curitiba: Appris. 

 

- Silva, R.I.M. & Barroco, S.M.S. (2015). Psicologia, ideologia e políticas públicas para 

educação: reflexões necessárias. In M. L. T. Zibetti, M. P. R. Souza & S. M. S. Barroco 

(Org.), Psicologia, Políticas Educacionais e Escolarização (pp.21-42). Florianópolis: 

Pandion.  

 

 

25/10 

 

13ª 

aula 

Diversidade de espaços, modalidades e demandas educacionais - Apresentação do 

trabalho final 

 

Leitura básica:  

- Martínez, A. M. (2006). O psicólogo na construção da proposta pedagógica da escola: 

áreas de atuação e desafios para a formação. In S. F. C. Almeida (Org.), Psicologia 

Escolar: ética e competência na formação e atuação profissional (2ª ed., pp.105-124). 

Campinas: Alínea. 

 

Leitura complementar:  

- Silva, A.V.M., Araújo, D.M. & Negreiros, F. (2021). O congresso nacional brasileiro no 

contexto da pandemia de Covid-19: análises a partir da psicologia escolar crítica. In F. 

Negreiros & B.O. Ferreira (Orgs.), Onde está a psicologia escolar no meio da pandemia? 

(pp. 30-64). São Paulo: Pimenta Cultural. 

 

 

 

01/11 

 

14ª 

aula 

 

Diversidade de espaços, modalidades e demandas educacionais - Apresentação do 

trabalho final 

 

Leitura básica:  

Loureiro, M. C. S. (1997). Psicologia Escolar: mera aplicação de diferentes psicologias à 

educação? In M. H. S. Patto (Org.), Introdução à Psicologia Escolar (3ª ed, pp.449-458). 

São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

 



 

Leitura complementar:  

- Patto, M. H. S. (2005). O estatuto da criança e do adolescente e o compromisso do 

psicólogo. In M. H. S. Patto. Exercícios de indignação: escritos de educação e psicologia 

(pp. 87-94). São Paulo: Casa do psicólogo. 

 

 

08/11 

 

15ª 

aula 

 

Psicologia escolar e educacional: desafios e possibilidades de inserção profissional 

 

Leitura básica:  

- Conselho Federal de Psicologia (2021). Psicólogas(os) e Assistentes Sociais na rede 

pública de educação básica: orientações para regulamentação da Lei 13.935/2019. 

Brasília: CFP. https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2020/08/psicologas-os-e-

assistentes-sociais-na-rede-publica-de-educacao-basica.pdf 

 

Ver 

data 

 

16ª 

aula 

Desafios (im)postos para o campo da psicologia escolar e educacional na 

contemporaneidade.  

 

Aula pública  

 


