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Introdução: Trata-se de uma pesquisa multicêntrica, coordenada pela UFMG, no qual o
Unileste entra como instituição parceira. As pesquisas em Psicologia Educacional e
Escolar têm tido diferentes enfoques, porém são poucos os estudos que apresentam um
olhar mais amplo sobre a história da atuação assim como das práticas desenvolvidas.
No Estado de MG as pesquisas até então realizadas, têm sido uma importante
referência para retratar pioneiros da área no Estado, a exemplo da brilhante expansão
promovida pela profa. Helena Antipoff. Entretanto, é preciso conhecer como se
desenvolveu a Psicologia Educacional e Escolar no Estado a partir dos anos de 1970.
Objetivo: Investigar a história, a atuação e os desafios contemporâneos da Psicologia
Educacional e Escolar no Estado de Minas Gerais a partir dos anos 1970. 
Levantar estudos anteriores sobre a temática; 
Mapear os psicólogos que atuam na área de Psicologia Educacional e Escolar na rede
pública de MG; Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, multicêntrica. A
amostra é por conveniência. Os instrumentos estão descritos nas etapas abaixo:
1)levantamento da produção científica,  nos repositórios; 2)levantamento das
informações sobre a presença do psicólogo em instituições educacionais,através dos
sites de prefeituras e da técnica Bola de Neve; 3)levantamento sobre a história da
prática dos psicólogos nos serviços públicos a partir de um questionário enviado aos
mesmos; 4)realização de entrevista semidirigida com os psicólogos que aceitarem
participar do estudo; 5)organização dos dados e redação dos resultados para
publicação. Resultados: Foi realizado um levantamento bibliográfico nos repositórios
nas universidades federais de Minas Gerais. À partir deste levantamento pode-se
constatar que o tema ainda é pouco explorado, pois ao final do estudo foram
encontrados seis estudos que discorrem sobre az temática em questão. Além disso, na
busca realizada nos indexadores, os resultados denotam o quanto é necessário investir
na área de publicação de estudos com recortes do trabalho realizado por psicólogos. Já
em relação às entrevistas, os primeiros resultados apontam para alguns tipos de
práticas às quais os psicólogos desenvolvem: práticas que envolvem alunos, pais e
educadores (práticas institucionais), práticas apenas de atendimento de crianças
encaminhadas com problemas no processo de escolarização( práticas individualizantes
ou clínico-médicas),práticas no capo da Educação Especial (direta ou indiretamente
trabalhando na área de Inclusão) e práticas de coordenação e gestão de políticas
públicas. Conclusão: Os resultados apresentados são parciais, mas pode-se perceber
que as pesquisas e publicações referentes às praticas de psicólogos escolares ainda é
incipiente em Minas Gerais. E ainda que as práticas desenvolvidas pelos psicólogos no
campo da educação não vão, em sua maioria, ao encontro de uma psicologia escolar
crítica.
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