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GT20 – Psicologia da Educação 

Coordenação: Luciane Maria Schlindwein (UNIVALI); Marilene Proença R. de Souza 

(USP) – vice-coordenadora. 

 

A cada ano, o GT20 vem afirmando sua meta, qual seja, consolidar um espaço de 

discussão sobre a pesquisa no âmbito da Psicologia da Educação. Neste sentido, o trabalho 

encomendado apresentado na reunião anual de 2005 representou um marco em termos de 

indicativos sobre a produção do GT. Os aspectos voltados ao estudo da subjetividade 

tiveram um destaque nos trabalhos apresentados no GT, desde sua criação, em 1998. 

Assim, para o ano de 2006 ficou acordado que o trabalho encomendado aprofundaria esta 

discussão em torno das diferentes abordagens psicológicas que discutem a subjetividade 

humana. O trabalho Subjetividade: concepções e dilemas será coordenado por Maria Teresa 

Freitas e apresentado por Anita Cristina Azevedo Resende (UCG/UFGO), Ana Luiza 

Bustamente Smolka (UNICAMP) e Marisa Lopes da Rocha (UERJ) três pesquisadoras com 

diferentes olhares sobre a temática. Cabe destacar, também, que o trabalho apresentado na 

reunião anual de 2005, revisto e ampliado, será publicado pela Revista da PUC/SP, ainda 

este ano. 

Foi criada, em 2006, uma lista de discussão com os sócios inscritos no GT20, com o 

intuito de agilizar a comunicação e aproximar os interesses dos envolvidos nas discussões 

do grupo. Ainda neste sentido, a coordenação tem investido na elaboração de uma proposta 

de home page (ou sítio), que será apresentada aos participantes do GT, em Caxambu, na 

reunião de 2006. 

O GT20 participou, a convite do Conselho Federal de Psicologia, de uma reunião 

telefônica, a fim de se discutir e delimitar as especificidades da Psicologia da Educação e o 

papel do Psicólogo Escolar e Educacional. O GT participou, também, de reunião presencial 

realizada em São Paulo (durante o Congresso de Psicologia, Ciência e Profissão), em 

setembro, no se discutiu a especificidade da psicologia da educação, a idéia de realização 

de eventos preparatórios regionais para a organização do Fórum Psicologia e Educação, a 

ser realizado em junho de 2007. 



Consideramos que o GT20 tem desempenhado importante papel no cenário 

acadêmico nacional, no sentido do consolidar uma área de relevância para a compreensão 

dos processos educativos na interface com a psicologia, seja na formação de professores, 

seja na constituição da subjetividade humana, em diferentes perspectivas psicológicas. 


