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Não se ensinam os direitos, diríamos, mas podemos criar, pela educação, 

condições para evitar que os sujeitos sejam presos de evidências que 

os impediriam de colocar-se de modo crítico à realidade que desrespeita a 

vida, a liberdade, a segurança, o direito ao trabalho. Pois esse é o cotidiano 

de uma formação social burguesa. Como viver nela e, ao mesmo tempo, ter 

condições de não se identificar com a segregação que ela cria? Penso que a 

educação é capaz de produzir esse espaço em que os sujeitos possam se significar 

politicamente de modo que tanto os sujeitos como os sentidos sejam 

não mera reprodução, mas transformação, resistência, ruptura (p.307). (Orlandi, 2007) 
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Aos que desafinam o coro dos contentes. 
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Resumo 

 

O crescimento do número de psicólogos inseridos nas políticas sociais e a recente implantação 

das Diretrizes Curriculares estimulam o debate sobre a formação voltada para esse campo. As 

dificuldades já constatadas em pesquisas sobre a atuação nesse contexto e as queixas dos 

profissionais a respeito das deficiências da formação colocam em evidência a necessidade de 

discutir o lugar das políticas sociais na formação do psicólogo. Assim, a presente pesquisa 

teve como objetivo investigar a presença das políticas sociais na formação graduada do 

psicólogo no Piauí. Para tanto, realizou-se uma pesquisa documental através dos Projetos 

Pedagógicos do Curso (PPC) em cinco cursos de graduação de Psicologia no Piauí. Também 

foram realizadas entrevistas, em cada curso, com um coordenador e um docente que ministra 

disciplinas relacionadas às políticas sociais. Entre os dados constatados, destaca-se que os 

cursos de Psicologia do Piauí se caracterizam pela sua recenticidade, sendo criados entre o 

final dos anos 1990 e o início dos anos 2000, com a justificativa de necessidade e demanda de 

profissional nessa área. Evidenciou-se a presença das políticas sociais nos PPC desde o perfil 

do egresso, nas ênfases, disciplinas e estágios, embora de maneira ainda periférica. Além 

disso, constatou-se a desarticulação entre a proposta do perfil e a operacionalização da matriz 

curricular, a fragmentação e insuficiência dos conteúdos direcionados às políticas sociais e, 

ainda, o marcante predomínio da clínica nessas formações. Vale ressaltar que as políticas de 

saúde são as que mais se destacam nos PPCs, havendo pouca menção à política de assistência 

social, ou às demais políticas sociais. Portanto, aponta-se necessidade de revisão da presença 

das políticas sociais na formação do psicólogo do Piauí, de modo a contemplar, além das 

políticas de saúde, as demais políticas e proporcionar uma maior articulação dos conteúdos 

voltados as mesmas, assumindo uma posição mais central, crítica e política.  
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Abstract 

 

This research aimed to investigate the place of social policies in Psychology undergraduate 

programs from Piauí/Brazil. A documental study was done by analysing the Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) from five universities. Also, interviews were conducted, for each 

program, with a coordinator and a professor who teaches subjects related to social policies. 

The main results indicates that the Psychology undergraduate programs in Piauí are recent, 

created between the late 1990s and early 2000s, when professionals in this area were in 

demand. The social policies appear in PPC related to student profile; curricula emphasis, 

subjects and internships; albeit in a peripheral condition. Furthermore, disconnection between 

proposed profile and the curriculum; fragmentation and insufficient content about social 

policies; and predominance of clinical area were perceived in these institutions. It is 

noteworthy that health policies stand out in PPC while social assistance policy or other social 

policies were poorly mentioned. Therefore, the place of social policies must be reviewed in 

Psychology undergraduate programs from Piauí in order to include other social policies and 

improve the subjects articulation, assuming a central, critical and policy perspective. 

 

Keywords: Psychology undergraduate, Psychology practice, social policies, Projeto 

Pedagógico do Curso. 
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Introdução 

A Psicologia enquanto profissão, desde sua regulamentação em 1962, passou por 

mudanças substanciais que exigiram redimensionamentos na sua formação e prática. Uma 

profissão que se configurou ao longo da história como um modelo eminentemente clínico, 

atendendo a clientela elitizada e que tinha no ideário individualista a sustentação da sua 

prática, hoje adquire uma nova conformação com a emergência de novos locais de atuação, a 

ampliação de áreas tradicionais com reorientações teóricas, entre outras mudanças.  

Apesar do modelo clínico ainda exercer um fascínio sobre a atuação e formação, a 

ampliação do mercado de trabalho do psicólogo e das oportunidades profissionais se 

evidenciam. Novos espaços de atuação se apresentam, com destaque, especialmente, para o 

crescimento da inserção do psicólogo no campo das políticas sociais. Esse campo de trabalho, 

apesar de ter tido pouca expressão nos anos iniciais após a regulamentação da profissão, teve 

um crescimento paulatino a partir dos anos 1980 e, atualmente, representa um dos contextos 

ocupacionais de maior destaque para os psicólogos brasileiros. 

Estudos do Conselho Federal de Psicologia (2001, 2004) indicam que o percentual de 

psicólogos no Brasil que atuam no setor do bem-estar social atinge 39%. Segundo dados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), foram contabilizados 14.407 

psicólogos no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2006. Já no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), constata-se a presença de 7.709 psicólogos
1
 (Ferreira Neto, 2011). Esses 

números se mostram muito expressivos em uma profissão que não tem tradição de atuação 

nesse contexto. 

No estado do Rio Grande do Norte, constatou-se a presença de 41% destes 

profissionais no campo das políticas sociais, ou seja, quase a metade dos psicólogos que eram 

cadastrados no Conselho Regional de Psicologia e que participaram da pesquisa atua nessa 

                                                             
1 Dados do Censo SUAS do Ministério do Desenvolvimento Social de 2009. 
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área (Seixas, 2009). No Piauí, esse quadro também se repete: segundo Macedo e Dimenstein 

(2011), dos 1.125 profissionais registrados no Conselho Regional de Psicologia 11º Região 

(CRP-11), 208 psicólogos (18,48%) atuam no SUS, outros 257 psicólogos (22,84%) se 

inseriram nos serviços da assistência social (Centro de Referência da Assistência Social e 

Centro de Referência Especializada da Assistência Social) e 67 profissionais nas entidades 

não governamentais (Associações, Fundações, ONGs etc.). Isso totaliza 47,28% de 

profissionais atuando nos aparelhos do Estado, através das políticas que compõem a 

seguridade social brasileira. 

É válido ressaltar que a inserção do psicólogo no contexto das políticas sociais ocorreu 

em meio a uma conjuntura social, política e econômica associada a uma mudança de perfil da 

profissão. Yamamoto (2003) correlaciona tal inserção a três aspectos. O primeiro deles se 

relaciona à falência do modelo de profissional autônomo associada ao estreitamento da 

demanda por esta modalidade de serviços psicológicos como consequência da crise 

econômica que o país atravessava nas décadas de 1970 e 1980. O segundo aspecto se 

relaciona à abertura do campo de atuação profissional pela redefinição do setor do bem-estar 

no primeiro momento da transição democrática. E, finalmente, os embates no plano teórico-

ideológico que nutrem uma redefinição dos rumos da Psicologia, destacando os estudos do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP, 1992, 1994). 

Desta forma, foi a partir do período de redemocratização do país que a categoria 

profissional começou a se inserir mais sistematicamente no campo das políticas sociais, 

inicialmente pelo setor da saúde. Naquela época, a reforma psiquiátrica associada ao 

movimento sanitário foram importantes movimentos responsáveis por uma politização do 

debate neste setor, pela redefinição no modo de conceber a saúde e consequente 

reestruturação deste nível de atenção, que se refletem até os dias atuais na luta por uma maior 

democratização das políticas (Yamamoto & Oliveira, 2010). 
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Sobre a inserção dos psicólogos na saúde pública, destaca-se a participação inicial dos 

psicólogos nas Ações Integradas de Saúde (AIS), criadas em 1983, tema já discutido por 

Dimenstein (1998), Carvalho e Yamamoto (2002), Yamamoto e Oliveira (2010), Zurba 

(2011), entre outros. Mas a oficialização da atuação do psicólogo nesse campo só veio ocorrer 

nos anos 1990, quando leis regulamentadoras passaram a estabelecer o cargo de psicólogo a 

partir dos aprimoramentos na implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e das políticas 

de saúde mental.  

Outro marco no crescimento da inserção do psicólogo nas políticas sociais ocorreu 

mais recentemente, em 2005, com a implantação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) e seus sistemas de proteção social, básica e especial (Yamamoto & Oliveira, 2010). 

Assim, de uma profissão predominantemente liberal-autômoma, a Psicologia tornou-se 

uma profissão assalariada
2
 e desenvolvida no campo das políticas sociais, mormente em 

instituições públicas, seja ligada a saúde, tais como os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPs), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), ou 

ligadas à assistência social, tais como o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 

Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) e, até mesmo, ligadas a 

políticas focalizadas para crianças e adolescentes, mulheres e idosos.  

De fato, a ampliação do mercado de trabalho do psicólogo no contexto das políticas 

sociais é marcante. Essa nova configuração da profissão nos instiga a refletir e a delinear 

como se caracteriza o contexto das políticas sociais, de qual perspectiva das políticas sociais 

estamos falando e qual a importância de se investigar a formação do psicólogo voltada para 

esse campo.  

                                                             
2 Em pesquisa realizada pelo GT de Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) pertencente à Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP), verificou-se que entre os psicólogos que atuam 

exclusivamente no campo da Psicologia, 42,6% combinam pelo menos um vínculo assalariado e um trabalho 

autônomo. Entre estes, o número de psicólogos que trabalham apenas como assalariado (34,5%) é superior ao 

daqueles que trabalham apenas como autônomo (22,8%) (Heloani, Macêdo, & Cassiolato, 2010).  
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As políticas sociais são, aqui, entendidas como estratégia do estado às expressões 

multifacetadas da questão social no capitalismo, em geral setorializadas e fragmentadas 

(Behring & Boschetti, 2008). Autores marxistas, ao analisarem a obra de Marx no que tange 

ao processo de produção do capital, esclarecem a dinâmica da “questão social” como um 

complexo problemático muito amplo, irredutível à sua manifestação imediata como o 

pauperismo. A mesma apresenta, assim, um caráter de corolário (necessário) do 

desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios. Nesse sentido, o desenvolvimento 

capitalista produz a “questão social” e diferentes estágios capitalistas produzem diferentes 

manifestações da “questão social” (Netto, 2005). Portanto, não se suprime a primeira 

conservando-se o segundo. Daí advêm as contradições existentes nas políticas sociais e, 

consequentemente, na atuação dos profissionais envolvidos com as mesmas. 

As políticas sociais já foram classificadas de diversas maneiras e no presente estudo 

adotaremos a organização proposta por Draibe (2003) quanto ao agrupamento dos programas 

sociais públicos em três conjuntos: “os universais (educação e saúde); os programas de 

seguridade social, emprego e renda (previdência social, programas de capacitação e inserção 

produtiva); e os programas voltados para a pobreza (assistência social, programas de combate 

à pobreza e subsídios monetários às famílias)” (p. 77). 

Tendo em vista a configuração do campo das políticas sociais e a inserção dos 

psicólogos nesses locais, reconhecemos que muitos desafios são postos tanto à atuação quanto 

à formação dos psicólogos. Estudos recentes apontam que, embora o psicólogo esteja se 

inserindo em novos campos que requerem novas competências e habilidades no seu exercício 

profissional, ele continua exercendo atividades tradicionais como avaliação psicológica, 

psicodiagnóstico e aplicação de testes, independentemente da diversidade das áreas em que 

atua. Também se sente mais preparado a intervir em problemas de natureza psicológica 
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individual do que produzir novos conhecimentos para subsidiar sua prática profissional 

(Bastos, Gondim, & Borges-Andrade, 2010).  

Gondim, Bastos e Peixoto (2010) afirmam que, se o psicólogo se vê diante de 

situações novas de trabalho para as quais não se sente preparado, recorre ao modelo 

predominante que oferece status e serve de referência, sem que avalie criticamente sua 

adequação para essa nova situação. Então, as deficiências na formação são compensadas pelo 

uso de um modelo teórico-metodológico de atuação que, embora seja reconhecido 

socialmente, não contribui de modo efetivo para o contexto em que se pretende atuar. 

Em pesquisas realizadas sobre a atuação de psicólogos no campo das políticas sociais, 

seja em Unidades Básicas de Saúde ou em Centros de Referência Especializada de 

Assistência Social, confirma-se o desenvolvimento de um modelo de atuação clínica e críticas 

são colocadas ao modelo de formação, que não oferece aportes teóricos e práticas que 

fundamentem um modelo diferencial (Dimenstein, 1998; Freire & Pichelli, 2010; Muller & 

Dias, 2008; Oliveira et al., 2004; Ribeiro, 2010). 

Assim, embora se constate que as reivindicações a uma atuação mais abrangente do 

psicólogo, requerida desde os primeiros trabalhos publicados sobre a atuação profissional
3
, 

tenham sido atendidas com o grande número de profissionais que estão lidando diretamente 

com uma população menos favorecida economicamente no campo do bem-estar social, este 

aspecto não equaciona os problemas de uma prática socialmente comprometida (Yamamoto, 

2003).  

A complexidade da atuação do psicólogo neste campo deflagra, portanto, uma 

problemática na qual os aportes teóricos da Psicologia não se mostram suficientes para lidar 

com as contradições intrínsecas a esse contexto. Além disso, Yamamoto (2007) reconhece as 

                                                             
3 Consultar Andery (1989), Bonfim (1989), Botomé (1979, 1988), Campos (1989), Melo (1975). 
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limitações da atuação nesse campo, bem como a necessidade de um posicionamento político 

mais crítico por parte do profissional. 

Diante dessas dificuldades, o Conselho Federal de Psicologia criou um órgão 

especializado, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), 

para contribuir com pesquisas e referenciais para atuação dos psicólogos nesse campo. Assim, 

desde 2006, diversas pesquisas e documentos de referências foram elaborados
4
 com o intuito 

de traçar modelos diferenciais de atuação para essa área.  

Apesar do esforço dos Conselhos Regionais e Federal de Psicologia na promoção de 

pesquisas nacionais no contexto das políticas sociais e na construção de referenciais para 

atuação do psicólogo, algumas críticas e ressalvas já são apontadas em alguns desses 

documentos de referência, demonstrando contradições entre a defesa de um papel 

emancipatório da Psicologia e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de atividades ainda com 

o foco em questões individuais e subjetivas (Yamamoto & Oliveira, 2010).  

Assim, em um campo de trabalho que requer, de acordo com Yamamoto e Oliveira 

(2010), um conhecimento de aspectos que estão fora do escopo do que a Psicologia delimitou 

em seus campos de saber e a criação de novos conhecimentos, a formação do psicólogo é 

colocada em pauta. São realizadas reivindicações, por diversos autores (Boing & Crepaldi, 

2010; Cruz & Guareschi, 2009), para uma formação menos técnica e mais crítica e politizada, 

com a inserção de discussões pouco contempladas na academia como a reforma sanitária e 

psiquiátrica, assistência social, direitos humanos, cidadania, movimentos sociais e conselhos 

de controle social. O objetivo é sensibilizar e fazer com que os profissionais se vejam como 

parte desse processo e adquiram uma maior sintonia com as políticas sociais.  

                                                             
4 Entre estes: “Documento de Referências Técnicas para atuação no CRAS/SUAS”; “Saúde do trabalhador no 

âmbito da saúde pública: referências para atuação dos psicólogos”; “Referências técnicas para a prática do 

psicólogo no programas de DST e Aids”; “Serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de 

violência, abuso e exploração sexual e suas famílias: referências para a atuação do psicólogo”; “Referências 

técnicas para a atuação de psicólogos no âmbito das Medidas socioeducativas em Unidades de Internação” e 

“Referências técnicas para atuação do psicólogo em varas de família” 
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As discussões sobre a formação do psicólogo tomaram um novo fôlego após a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996, que 

determinou a mudança dos currículos mínimos para as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN). Tendo em vista que as DCN foram implantadas para os cursos de Psicologia em 

2004, fazendo com que todas as Instituições de Ensino Superior revisassem seus currículos, 

questiona-se: qual o lugar das políticas sociais nessa formação? Como as agências formadoras 

estão preparando os psicólogos para atuar nessa área? Que outros referenciais fora do escopo 

da Psicologia estão buscando? Que aspectos políticos estão sendo trabalhados na formação? 

Até que ponto as Diretrizes proporcionaram mudanças significativas na formação do 

psicólogo tendo como foco as políticas sociais? 

O documento das Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia, apesar de não 

citar especificamente as políticas sociais no seu texto, apresenta como um dos seus princípios 

a “compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do país, 

fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão” (Resolução 005/11, 2011, p. 1). Além 

disso, menciona a “atenção à saúde” como uma das competências e habilidades a serem 

desenvolvidas na formação do psicólogo (Resolução 005/11, 2011, p. 1) e aborda como uma 

possibilidade de ênfase a “Psicologia e processo de prevenção e promoção da saúde” 

(Resolução 005/11, 2011, p. 4), aspectos estes que, direta ou indiretamente, podem ter relação 

com as políticas sociais.  

 Outro aspecto a se destacar é que as Diretrizes trazem uma maior flexibilidade à 

formação, possibilitando às instituições fazerem inovações e adequarem seus currículos a 

realidades locais. Porém, mesmo com essas novas perspectivas, as limitações na formação 

acadêmica voltada para as políticas sociais já são apontadas em alguns estudos. Estes 

constatam a pouca importância que é dada ao tema e reafirmam o foco clínico, demonstrando 



25 
 

o descompasso entre a formação e as necessidades que são impostas ao psicólogo ao ingressar 

no mercado de trabalho, especialmente no contexto do bem-estar social. 

Azevedo, Tatmatsu e Ribeiro (2011), por exemplo, ao analisarem a proposta de 

formação para a atuação na atenção primária através de Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Fortaleza-Ceará, verificaram que a formação, mesmo após a implantação das Diretrizes 

Curriculares, ainda é pautada por uma proposta clínica tradicional, com ensino centrado no 

modelo intervencionista de saúde. Pontuaram também que os referidos cursos conferem 

relevância mínima às questões referentes ao sistema de saúde vigente no país, apresentando 

um reduzido número de disciplinas voltadas para Saúde Coletiva, especialmente as que 

abordam a Atenção Primária à Saúde.  

Os mesmos autores ressaltaram que os poucos elementos descritos nos Projetos 

Pedagógicos que apontam para uma interlocução com o campo da Saúde Coletiva sugerem 

que não há significativos avanços na construção de uma formação em consonância com os 

ideais do SUS e com as necessidades dos serviços e dos usuários. Outro ponto que 

evidenciam é a grande concentração desses termos no ensino e a deficiência na pesquisa e na 

extensão. Ao analisarem as ementas das disciplinas, notaram a hegemonia da visão 

procedimento-centrada, por meio da relevância dada aos métodos de intervenção em 

detrimento da compreensão dos determinantes macros da saúde. Também verificaram que o 

ensino ainda aparece compartimentado, ou seja, com disciplinas essencialmente teóricas, 

outras práticas e poucas teórico-práticas. 

Guareschi, Dhein, Marchry e Bennemann (2009) também analisaram como a 

Psicologia atende à demanda da formação profissional para o Sistema Único de Saúde (SUS) 

realizando uma pesquisa nos currículos de cursos do Rio Grande do Sul. Identificaram três 

eixos temáticos de disciplinas, voltadas direta ou indiretamente para saúde: o eixo das 

Biomédicas, o eixo da Psicopatologia e Avaliação Psicológica e o eixo da Psicologia Social e 
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Comunitária. O segundo foi o que mais apresentou disciplinas, evidenciando uma prevalência 

de conteúdos direcionados ao aprendizado de métodos e técnicas de psicodiagnóstico e 

avaliação psicológica, fator que contribui para uma formação que não se volta aos princípios 

do SUS. 

No contexto piauiense, Macedo e Dimenstein (2011) ao analisarem a formação voltada 

para a saúde mental, verificaram que os cursos lidam com duas concepções e entendimentos 

para instrumentalizarem saberes e práticas para a saúde mental: 1) perspectiva centrada na 

doença, apoiada pelo paradigma biomédico ou asilar, com foco no diagnóstico e remissão dos 

sintomas a partir da ação farmacológica e psicoterápica; e 2) perspectiva centrada nas 

potencialidades dos usuários e familiares, apoiada pelo paradigma psicossocial, com foco no 

cuidado e enfrentamento das dificuldades frente ao processo de sofrimento e adoecimento 

psíquico. 

Em contraposição ao que se observa nos estudos sobre a formação do psicólogo 

citados acima, Yamamoto, Oliveira e Campos (2002) propõem pensar uma formação voltada 

para o setor do bem-estar social que seja comprometida com valores democráticos e com a 

construção da cidadania, bem como uma formação que articule o compromisso social com as 

condições concretas postas pelo mercado de trabalho. Carvalho (2007) também enfatiza que o 

grande desafio para os cursos de Psicologia é a formação de profissionais conhecedores da 

realidade social e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

Percebe-se, então, que enormes desafios ainda necessitam ser superados na formação 

do psicólogo. Lisboa e Barbosa (2009) afirmam que sua formação inicial não é a pretendida, a 

desejada pelos próprios integrantes da área e, também, por aqueles que dela podem se 

beneficiar: “forma-se, atualmente, para o passado, para poucos, para a manutenção, para a 

alienação. Há que se formar para o futuro, para o compromisso social, para a transformação, 

para a libertação” (Lisboa & Barbosa, 2009, p.735). 
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Uma profissão que cresce consideravelmente a cada ano torna o cenário de estudo da 

formação do psicólogo, no mínimo, inquietante. Dados apontam o total de 236.100 psicólogos 

cadastrados no Conselho Federal de Psicologia (Bastos, Gondim, & Rodrigues, 2010), cerca 

de 460 cursos de graduação
5
, em sua maioria composta por instituições particulares com uma 

significativa oferta de vagas e o número de 16.836
6
 psicólogos formados somente no ano de 

2006 (Yamamoto, Souza, Silva, & Zanelli, 2010).  

Portanto, na perspectiva de ampliar os estudos neste campo, pretende-se investigar a 

presença das políticas sociais na formação do psicólogo na realidade piauiense de modo a 

realizar levantamento sobre as características gerais dos cursos de Psicologia nesse estado, 

analisar como as políticas sociais são concebidas nos Projetos Pedagógicos desses cursos e 

identificar a presença do tema políticas sociais nas atuais propostas curriculares a serem 

analisadas. 

Para compor essas discussões, a dissertação se estrutura em três capítulos. No 

primeiro, se discutirão mais detalhadamente as características atuais da formação do 

psicólogo no Brasil, suas problemáticas e novas perspectivas, bem como a formação 

específica na realidade do Piauí. O segundo capítulo será dedicado aos aspectos 

metodológicos e, no terceiro capítulo, serão expostos os resultados da pesquisa. Por fim, far-

se-ão algumas considerações sobre a presença das políticas sociais na formação do psicólogo 

no Piauí. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Fonte http://emec.mec.gov.br/, 2010. 
6 Número de concluintes em cursos presenciais de psicologia nas instituições de ensino superior no Brasil no ano 

de 2006, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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1. Panorama da formação do psicólogo no Brasil 

Regulamentada em 1962 pela Lei nº4119, a formação do psicólogo no Brasil é, nesses 

50 anos de história, alvo de discussão e preocupações da categoria profissional e da 

comunidade acadêmica.  

A abrangência das discussões sobre a formação do psicólogo envolve temas variados. 

Foram realizados estudos específicos sobre a formação em determinadas áreas da Psicologia, 

a exemplo da Escolar/Educacional (Guzzo, 2008; Guzzo, Costa, & Sant’ana, 2009; Maluf, 

1994), Organizacional e do Trabalho (Iema 1999, Kanan & Azevedo, 2006; Zanelli, 1994), 

Saúde (Dimenstein, 1998; Ferreira, 2008; Kubo & Botomé, 2001; Oliveira et al., 2004) e 

Avaliação Psicológica (Noronha, 2006). Há também discussões mais amplas, que abordam 

estudos sobre o currículo (Buettner, 1990; Calais & Pacheco, 2001; Dias, 2001), o ensino de 

Psicologia na formação docente (Azzi, Almeida, & Ferreira, 2007; Azzi & Sadalla, 2002; 

Larocca, 2000), a pesquisa na formação do psicólogo (Cruces, 2008), métodos de ensino-

aprendizagem (Kodjaoglanian, Benites, Andrade, Nascimento & Machado, 2003), entre 

outros. 

Atualmente, o tema das Diretrizes Curriculares se destaca em trabalhos sobre a 

formação que vão analisar tanto historicamente esse processo e/ou questioná-lo (Bastos, 2002; 

Bock, 2002, 2007; Rocha Júnior, 1999; Yamamoto, 2000) quanto analisar as mudanças 

trazidas para a formação do psicólogo após a implantação das mesmas (Cruces, 2009). Nos 

últimos anos, também se destacam trabalhos sobre a formação voltada para políticas sociais e 

os direitos humanos, demonstrando preocupações nesse âmbito (Azevedo et al., 2011; Bock 

& Gianfaldoni, 2010; Guareschi et al., 2009). 

Para entender essa mobilização de tantos autores que se lançam a refletir sobre esse 

tema, é válido compreender o histórico da formação do psicólogo no Brasil não o dissociando 
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do contexto social do país, das reformas educacionais para o ensino superior e do próprio 

modelo de ciência em que a Psicologia se vinculou desde o seu surgimento. 

Assim, entre os diversos estudos já realizados sobre o desenvolvimento da formação 

em Psicologia no Brasil, evidencia-se nesta história fatos marcantes que já foram alvo de 

discussão sob diferentes angulações (Antunes, 2004; Cruces; 2006; Esch & Jacó-Vilela, 2001; 

Mancebo, 1999; Massimi, 1990; Pereira & Pereira Neto, 2003; Pessotti, 1988). 

Entre os eventos que antecederam e desencadearam a regulamentação da formação e 

profissão do Psicólogo, em 1962, destaca-se, inicialmente, a vinculação da Psicologia como 

objeto de estudo e de ensino no âmbito de diversas áreas teóricas nas primeiras Faculdades de 

Medicina e Direito e Escolas Normais, fundadas no país no início do século XIX. Outro 

acontecimento importante foi o surgimento dos primeiros laboratórios da área, com destaque 

especial ao Laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, onde 

foi criado o Primeiro Projeto de Curso de Psicologia, em 1932
7
. Também destaca-se o 

surgimento de cátedras de Psicologia em grandes centros universitários do país nas décadas de 

1930 e 1940, bem como a formação dos especialistas em Psicologia
8
 e psicotécnicos

9
. E, por 

fim, registra-se a criação dos primeiros cursos de Psicologia com currículo próprio na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 1953, e na Faculdade de 

Filosofia da Universidade de São Paulo, em 1958. 

Assim, ao longo do desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão no Brasil, 

cabe lembrar que a formação do psicólogo veio atender a uma demanda por profissionalização 

associada ao período de transformações econômicas, políticas e sociais desencadeadas pelo 

                                                             
7 Considerado o documento mais antigo sobre a formação do psicólogo no Brasil (Bernardes, 2004), embora o 
curso tenha funcionado apenas por sete meses, tendo como empecilhos para o seu desenvolvimento além de 

problemas orçamentários, pressão de setores da psiquiatria e de grupos católicos (Esch & Jacó-Vilela, 2001). 

 
8 Institucionalizada em 1946, através da Portaria 272, referente ao Decreto Lei nº 9.092, o psicólogo habilitado 

legalmente deveria freqüentar os três primeiros anos de filosofia, biologia, fisiologia, antropologia ou estatística 

e fazer, então, os cursos especializados de Psicologia (Pereira & Pereira Neto, 2003). 

 
9 Denominação dada aos profissionais que trabalhavam com avaliação e medida de características e traços 

psicológicos, antes que a profissão fosse regulamentada e adotada a designação de psicólogos. 
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crescimento da industrialização no país (Mancebo, 1999). O caráter positivista que marcou o 

desenvolvimento da Psicologia científica influenciou também a formação do psicólogo, 

caracterizada, inicialmente, por uma formação técnica e aplicada. Catharino (1999) aponta 

que a demanda empresarial (privada e/ou estatal) impulsionou a institucionalização da 

formação profissional, vinculada aos interesses de grupos específicos que, obviamente, 

possuíam problemas também específicos: “Passam, portanto, a serem formados os 

profissionais de Psicologia, marcados por um pragmatismo que se expressa em soluções para 

problemas que nem sempre estão circunscritos ao âmbito técnico” (Catharino, 1999, p. 172). 

É válido destacar que foi o modelo de currículo mínimo que vigorou na formação do 

psicólogo a partir de 1963, com a aprovação do Parecer 403, até a implantação das Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Psicologia em 2004. Esse modelo, baseado numa concepção de 

aprendizagem de cunho conteudista, no qual se destacava a preocupação com a listagem das 

disciplinas que eram claramente voltadas à Psicologia aplicada, possuindo o currículo de 

modo geral um caráter positivista e biologicista, marcaram gerações de psicólogos brasileiros 

que foram formados sob essa égide
10

 (Bernardes, 2004). 

Segundo Buettner (1990), a expressão “currículo mínimo” foi introduzida na 

terminologia educacional brasileira a partir da criação do Conselho Federal de Educação, em 

1961/1962. Currículo mínimo seria um conceito legal que prescreve a relação mínima de 

matérias exigidas para determinada formação acadêmica, constituindo matéria-prima de onde 

se retiram as “disciplinas” que comporão determinado curso. 

Várias críticas foram apontadas a esse modelo de formação do psicólogo. Para Cruces 

(2006), por exemplo, a formação exigida por meio do currículo mínimo privilegiou a área 

                                                             
10 Entre as disciplinas obrigatórias fixadas para os cursos de Psicologia no currículo mínimo tem-se: Fisiologia, 

Estatística, Psicologia geral e experimental, Psicologia do desenvolvimento, Psicologia da personalidade, 
Psicologia social e Psicopatologia geral. Outras cinco deveriam ser escolhidas entre: Técnicas e exame e 

Aconselhamento psicológico, Ética profissional e outras três dentre Psicologia do excepcional, Dinâmica de 

grupo e Relações humanas, Pedagogia terapêutica, Psicologia escolar e problemas de aprendizagem, Teorias e 

técnicas psicoterápicas, Seleção e orientação profissional e Psicologia da indústria. 
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Clínica em detrimento das demais e manteve a ênfase na avaliação e na mensuração de 

características individuais. Além disso, o momento político pelo qual passou o país após a 

regulamentação da profissão, com a implantação do regime autocrático-burguês, propiciou 

uma leitura dos fenômenos psicológicos que se atinha aos ideais liberais e aos princípios da 

individualidade, favorecendo de certa forma a ascensão da profissão e o crescimento de 

cursos de Psicologia em todo o país.  

Mudanças curriculares ocorreram nos cursos de Psicologia nesse período, 

implementadas pelo Ministério da Educação. Mas essas mudanças baseavam-se na 

valorização das disciplinas próprias das Ciências Biológicas em detrimento daquelas 

vinculadas as Ciências Humanas. Para Rocha Júnior (1999), o golpe militar constituiu um 

atraso para o avanço da Psicologia e suas conquistas. Já Cambaúva, Silva e Ferreira (1998) 

afirmam que a regulamentação da Psicologia como profissão no Brasil não foi ameaça para o 

regime militar implantado, já que a concepção de ciência adotada assumiu o modelo 

biológico, fazendo uma analogia acrítica (e a-histórica) entre o meio natural e o meio social 

ao qual o homem – objeto de estudo – tem de ajustar-se da melhor maneira possível para que 

sobreviva enquanto indivíduo. 

Uma das características desse período de ditadura militar foi o crescimento da 

profissão no país, sobretudo após a instituição da Reforma Universitária de 1968, com um 

aumento significativo na quantidade de cursos e, consequentemente, no número de 

psicólogos. Em 1962, ano da regulamentação da profissão e da formação de psicólogos, o 

número destes profissionais cadastrados no Ministério de Educação era de apenas 15. Já em 

1971, ano de abertura dos Conselhos de Psicologia, o número de psicólogos passou a 4.248 e 

em 1974, para 11.343. Em 1987, esse número aumentou significativamente, possuindo 58.277 

psicólogos de acordo com Conselho Federal de Psicologia (1988). Hoje, são 236.100 

psicólogos cadastrados no CFP (Bastos, Gondim, & Rodrigues, 2010). 
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Segundo um panorama da distribuição dos cursos no Brasil, na década de 1980 

existiam 81 cursos distribuídos em 17 estados, sendo 70% deles em instituições particulares 

(Gomide, 1988). Rosas, Rosas e Xavier (1988) apontam que o rápido crescimento da 

quantidade de cursos não poderia ocorrer sem sério sacrifício da qualidade. 

Pode-se observar três momentos distintos para o crescimento dos cursos de Psicologia 

no Brasil: o primeiro na década de 1970, em decorrência da Reforma Universitária de 1968; o 

segundo na década de 1990, relacionado à promulgação da nova LDB e o terceiro na primeira 

década do século XXI, relacionado a diversos fatores, inclusive a promulgação da nova LDB 

(Lisboa & Barbosa, 2009).  

Lisboa e Barbosa (2009) identificaram um número de 396 cursos de Psicologia no 

Brasil, entre estes a maioria ainda se encontra na região sudeste (48,74%), com destaque ao 

processo de interiorização do país (62,12%). Também podem ser caracterizados pela 

exclusividade do ensino presencial, em turnos parciais, sendo predominante o turno noturno 

(69,44%). Quanto às instituições que abrigam estes cursos, percebeu-se a prevalência de 

instituições universitárias (50,5%) cuja categoria administrativa, em sua maioria, é privada 

(84,34%). Esse é o retrato atual dos cursos de Psicologia no Brasil que trazem preocupações a 

estudiosos e pesquisadores em geral, principalmente no que diz respeito à mercantilização do 

ensino e o grande crescimento das instituições privadas. 

Tais preocupações, críticas e insatisfações em torno da formação estão presentes desde 

os primeiros trabalhos publicados sobre a atuação profissional, sejam em trabalhos 

organizados pela categoria profissional ou por pesquisadores em geral
11

. Destaca-se o 

trabalho pioneiro de Mello (1975) que, ao fazer um mapeamento da atuação do psicólogo no 

estado de São Paulo, traz questionamentos à formação e atuação desse profissional. 

                                                             
11 Consultar Conselho Federal de Psicologia, 1988, 1992, 1994; Bettoi & Simão, 2000; Bock, 1997; Calais & 

Pacheco, 2001; Dimenstein, 2000; Mello, 1975; Yamamoto, Siqueira & Oliveira, 1997. 
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 Outra pesquisa clássica, realizada pelo Conselho Federal de Psicologia em 1988 que 

resultou no livro “Quem é o psicólogo brasileiro”, traz um panorama da Psicologia no Brasil, 

demonstrando o perfil do profissional, os motivos da escolha da profissão, a realidade da 

formação acadêmica e do exercício profissional da Psicologia no Brasil
12

. Nessa pesquisa, 

Gomide (1988) constata uma formação técnica, voltada para clínica, onde os alunos revelam 

possuir conhecimentos insuficientes em relação à fundamentação filosófica, metodológica e 

científica, bem como sobre a realidade socioeconômica em que o psicólogo atua e sobre o 

papel social desse profissional. Matos (1988) também aponta que a formação científica nos 

cursos de Psicologia era mínima, as disciplinas se restringiam a teorização e as atividades 

práticas eram apenas aquelas previstas nos estágios, nos quais o interesse único é a aquisição 

de técnicas de aplicação do conhecimento científico. 

Cruces (2008) afirma que a década de 1980 foi um período em que se fez ensino pelo 

ensino, em que houve maior preocupação com o preparo técnico dos profissionais do que com 

o seu preparo científico. É a fase na qual houve grande demanda de professores para lecionar 

nos cursos de graduação instalados e administrados, principalmente, pela rede particular de 

ensino, realizando-se a sua contratação sem o rigor necessário e sem que houvesse, nesses 

centros, possibilidades de realização de pesquisas compatíveis com a que havia na rede 

pública. 

 Passados mais de vinte anos desde o clássico trabalho do CFP (1988), as críticas à 

formação se perpetuam, mas novas perspectivas e demandas vão por em xeque o perfil da 

profissão, juntamente com o momento político vivenciado com a abertura democrática e as 

reformas educacionais.  

Questionamentos sobre a elitização da Psicologia e o papel social do psicólogo surgem 

em trabalhos de Botomé (1979), ao revelar que somente 15% da população brasileira tinha 

                                                             
12 Essa pesquisa foi reproduzida em 2009, pelo Grupo da Psicologia Organizacional e do Trabalho da ANPEPP, 

resultando no livro “O trabalho do psicólogo no Brasil” (Bastos, Gondim, & cols, 2010). 
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acesso aos serviços profissionais do psicólogo, e de Mello (1975), que também enfatiza o 

compromisso social do psicólogo e reivindica à Psicologia uma inserção social mais 

significativa para um contingente maior da população. Bock (2003) também reconhece que 

esta área é, tradicionalmente no Brasil, marcada pelo compromisso com os interesses das 

elites e que tem se constituído como uma ciência e profissão para o controle, a categorização e 

a diferenciação e que pouco tem contribuído para a transformação social do país. Branco 

também questiona: 

 Que tipo de profissional queremos formar nos cursos de Psicologia? 

Comprometido com a mudança ou com a legitimação das relações 

sociais? Especialista, tecnocrata ou conhecedor crítico das teorias 

psicológicas, produtor de conhecimento e agente de mudanças? 

Comprometido com o avanço da ciência psicológica ou amarrado ao 

dogmatismo de uma ou outra corrente do pensamento constituído? 

Preso às áreas específicas de atuação ou capaz de lidar com questões 

de saúde mental dentro de uma visão de totalidade da atividade 

humana? (Branco, 1998, p.33). 

Paralela às discussões no nível acadêmico, uma mudança paulatina também acontece 

na configuração do mercado de trabalho do psicólogo. Um conjunto de fatores políticos, 

sociais e econômicos colocou em xeque o modelo tradicional de atuação e formação em 

Psicologia, baseado na atuação clínica de cunho liberal e privado e em uma formação teórica 

e conceitual estrangeira sem contextualização (Ferreira Neto, 2002). Some-se a isso, a 

redução do mercado de trabalho para este modelo anteriormente sustentado pelas classes alta 

e média no “país do milagre econômico”. 

No entanto, apesar de perspectivas de mudanças na formação do psicólogo nas 

décadas de 1970 e 1980 serem discutidas ao longo dos anos, segundo Rocha Júnior (1999), as 
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tentativas de se reestruturar o currículo dos cursos de Psicologia não passaram de acréscimo 

de disciplinas. Somente a partir da década de 1990 é que a categoria vai se organizar em 

encontros e congressos, tendo como destaque o I Encontro de Coordenadores de Curso de 

Formação de Psicólogos, conhecido como Encontro de Serra Negra, no qual foram elaborados 

princípios norteadores para a formação acadêmica. 

O Encontro de Serra Negra foi considerado um marco histórico de reflexão e crítica do 

processo de formação do psicólogo, o qual conseguiu reunir 98 das 103 instituições que 

ofereciam o curso (Barbosa, 2007). 

Simultâneo a esse movimento na Psicologia, o ensino básico e o ensino superior 

brasileiro, como um todo, também foram alvo de discussões e propostas de reformulação, 

culminando com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/1996), publicada em 20 de dezembro de 1996. A LDB/96 instituiu, dentre outras 

determinações, que os cursos de educação superior deveriam se guiar pelas Diretrizes 

Curriculares, elaboradas por Comissões de Especialistas em Ensino nas diferentes áreas, 

contendo competências e habilidades profissionais a serem desenvolvidas nos graduandos. 

Também estabeleceu a autorização, o reconhecimento, o credenciamento, a supervisão e a 

avaliação dos cursos superiores no país.  

Desta forma, a partir de 1998, com a instalação da Comissão de Especialistas indicada 

pela Secretaria de Educação Superior (SESU) e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

se iniciou o processo de discussão e elaboração das novas Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Psicologia (Barbosa, 2007). 

Em 2004, após um longo processo envolvendo divergências da categoria profissional 

(Barbosa, 2007)
13

, as Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia foram implantadas, 

se tornando um marco por promover uma nova perspectiva de formação para o psicólogo 

                                                             
13 Para melhor compreender os detalhes da implantação das DCN, ver Barbosa (2007). 
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brasileiro. Recentemente, uma nova resolução (Resolução nº 05 de 15 de março de 2011) 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, 

estabelecendo normas para o projeto pedagógico complementar para a Formação de 

Professores de Psicologia, sendo este um dos centros de debates nos atuais Encontros da 

Associação Brasileira de Ensino da Psicologia (ABEP).  

Assim, as Diretrizes são implantadas. Mas, afinal, quais são as mudanças trazidas 

pelas Diretrizes Curriculares? Como se caracteriza a atual formação do psicólogo? 

 

1.1 Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia: processo de mudança na 

formação? 

As Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia estabelecem como objetivo 

central a formação profissional, para a pesquisa e para o ensino, baseada no desenvolvimento 

de competências e habilidades que serão desenvolvidas através de um núcleo comum e 

ênfases curriculares (Resolução 005/11, 2011).  

O núcleo comum estabelece uma base homogênea para a formação no país e uma 

capacitação básica para lidar com os conteúdos da Psicologia, enquanto campo de 

conhecimento e de atuação. Já as ênfases representam um conjunto delimitado e articulado de 

competências e habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e 

estágios em algum domínio da Psicologia (Resolução 005/11, 2011). 

 Apesar das Diretrizes indicarem os domínios mais consolidados de atuação 

profissional como ponto de partida para definição das ênfases, não impossibilita as 

instituições de fazerem inovações e instituir novos arranjos de práticas no campo. Segundo 

regulamentação das DCN, as instituições devem oferecer, pelo menos, duas ênfases 

curriculares para que o aluno possa escolher uma, sendo definidas considerando as demandas 

sociais atuais e ou potenciais e com a vocação da instituição. Aqui se encontra uma 
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perspectiva de flexibilização favorável em comparação ao que existia no currículo mínimo e 

que traz a oportunidade de adequar os currículos às realidades locais de cada região. 

 Além disso, as Diretrizes estabelecem compromissos e princípios à formação do 

psicólogo bem como habilidades e competências básicas específicas a serem desenvolvidas 

nos cursos e eixos estruturantes. 

 Quanto aos estágios, as Diretrizes estabelecem que os supervisionados devem se 

estruturar em dois níveis, o básico e o específico. O estágio supervisionado básico incluirá o 

desenvolvimento de práticas integrativas das competências e habilidades previstas no núcleo 

comum. O estágio supervisionado específico incluirá o desenvolvimento de práticas 

integrativas das competências, habilidades e conhecimentos que definem cada ênfase proposta 

pelo projeto de curso. Os dois estágios, básicos e específicos, deverão perfazer, ao todo, pelo 

menos 15% (quinze por cento) da carga horária total do curso. 

Apesar das Diretrizes não estabelecerem a carga horária total dos cursos, uma 

retificação do Parecer CNE nº329/2004, de 07 de setembro de 2007, determina que os cursos 

de graduação de Psicologia devem ter no mínimo 4.000 horas (para os bacharelados, na 

modalidade presencial).  

 A Resolução 005/11 (2011) ainda regulamenta que a Formação de Professores de 

Psicologia dar-se-á em um projeto pedagógico complementar e diferenciado, elaborado em 

conformidade com a legislação que regulamenta a formação de professores no país. 

Estabelece que a carga horária para a Formação de Professores de Psicologia deverá ter, no 

mínimo, 800 horas acrescidas à carga horária do curso de Psicologia, assim distribuídas: 

conteúdos específicos da área da Educação (500 horas) e Estágio Curricular Supervisionado 

(300 horas). 
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É válido ressaltar que as atividades referentes à Formação de Professores, serão 

oferecidas a todos os alunos dos cursos de graduação em Psicologia, que poderão optar ou não 

por sua realização. 

Segundo Yamamoto (2000), as diretrizes resultaram em pressupostos acatados pela 

comunidade acadêmica e profissional. Barbosa (2007) explicita que as exigências desse 

modelo de formação postas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais oportunizaram mudanças 

que há muito tempo vinham sendo anunciadas, tais como o comprometimento com um novo 

lugar para a Psicologia, não mais voltado para a elite, mas a serviço da maioria da população 

que necessita de seus serviços, e que leve em consideração a realidade econômica, social e 

cultural de cada contexto. Some-se ainda o comprometimento com uma formação ética e com 

os desafios postos pela sociedade moderna, o comprometimento com as políticas públicas e 

com os direitos humanos, voltada para práticas reflexivas, marcadas pela ciência e pela 

pesquisa. 

Alguns autores entram em consenso quanto às Diretrizes representarem um avanço, 

em relação ao currículo mínimo e em relação a outros países da América Latina, pela 

existência do sistema de credenciamento dos cursos, o controle da qualidade dos mesmos, a 

obrigatoriedade de inscrição nos Conselhos de Psicologia e dos padrões éticos a serem 

preservados em todos os trabalhos na área (Witter & Ferreira, 2005; Cruces, 2006). 

No entanto, apesar do reconhecimento desses avanços, diversas críticas são apontadas 

em relação à nova concepção pedagógica adotada pelas DCN e vários desafios ainda são 

impostos a formação.  

Bernardes (2004), por exemplo, considera que há mais permanências do que rupturas 

na reformulação curricular imposta pelas Diretrizes, com simples substituição de 

nomenclaturas, tais como habilitações por perfis de formação, currículo mínimo por diretrizes 
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curriculares, campos de aplicação por ênfases curriculares, disciplinas por habilidades, 

matérias por competências.  

Bernardes (2004) também afirma que a reforma implementada pela nova LDB é um 

refinamento do controle do Estado sobre a educação. Este controle estaria vinculado aos 

parâmetros curriculares nacionais que trazem como perspectiva teórica da aprendizagem as 

Pedagogias Psicológicas, que agrupam perspectivas teóricas que vão do Construtivismo à 

Psicologia Cognitiva de processamento de informações. São perspectivas que centralizam no 

indivíduo a total responsabilidade pelas ações no mundo e centram todo o processo de 

aprendizagem na questão das competências e das habilidades.  

Ramos (2001) analisa a noção de competência na perspectiva das Pedagogias 

Psicológicas, desde sua identidade original com o condutivismo
14

 até a aproximação com o 

construtivismo
15

. A autora enfatiza que a apropriação socioeconômica de uma noção 

originária da Psicologia Cognitiva conferiria à educação o papel de adequar psicologicamente 

os trabalhadores às relações sociais de produção contemporâneas. A autora também 

problematiza a competência como uma noção propícia à abordagem psicológica de questões 

sociais. Para ela, essa perspectiva concebe a educação como forma de propiciar às crianças, 

aos jovens e aos adultos da classe trabalhadora melhores condições de adaptação ao meio e 

defende um outro tipo de pedagogia, que seria contra-hegemônica. Segundo esta perspectiva, 

a compreensão da realidade se daria com o fim de dominá-la e transformá-la, compreendendo 

esse movimento como aquele que se constrói em favor dos interesses dos trabalhadores e não 

do capital, resgatando o trabalho como o concreto princípio educativo (Ramos, 2003). 

                                                             
14

 Necessidade de expressar os objetivos de ensino em termos de condutas e práticas observáveis, concatenando 

os objetivos operacionais de formação com os de produção. Teve como influência o behaviorismo de Skinner, 

apropriado por B.S. Bloom e Mager (Ramos, 2001). 

 
15 Teoria pedagógica que confere excessiva ênfase aos aspectos subjetivos dos alunos, em especial àqueles 

relacionados à aprendizagem, negligenciando o conjunto das determinações históricas e sociais que incidem 

sobre a educação, promovendo uma certa despolitização de todo o processo formativo e de inserção social. 

Portanto, na medida em que o foco do processo educativo é o sujeito, seu projeto e sua personalidade, com vista 

à adaptação à instabilidade social, evidencia-se um conceito de homem como ser natural e biológico, voltado 

para si e para sua sobrevivência (Ramos, 2001). 
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Assim, ao se constatar que as reformas educacionais brasileiras durante toda a década 

de 1990, e até hoje, são baseadas nas pedagogias do “aprender a aprender”, que dão 

sustentação ideológica ao misto de neoliberalismo e pós-modernismo que tem caracterizado 

as políticas educacionais, questiona-se: como essa reforma, baseada em uma pedagogia 

burguesa, proporcionará mudanças efetivas na formação dos profissionais? E no caso dos 

psicólogos, especialmente, que possuem um histórico de problemas relacionados à formação 

nos seus cursos superiores, como superar essa questão?  

É importante compreender, por conseguinte, as bases ideológicas em que se 

estruturam a educação e as reformas curriculares atualmente para entender as raízes que 

embasam a formação do psicólogo, seu currículo e ensino. Baseando esse estudo numa 

perspectiva crítica, que tem como principais representantes Michael Apple e Henry Giroux, 

considera-se o currículo de modo diferente da perspectiva tradicional, ou seja, não como um 

elemento neutro, mas um artefato social e cultural que está implicado em relações de poder e 

vinculado a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação 

(Moreira & Silva, 1995)
16

. 

Segundo Apple (1989), o sistema cultural e educacional é um elemento 

excepcionalmente importante na manutenção das relações existentes de dominação e 

exploração nessas sociedades, exercendo o papel de reprodução de uma ordem social 

estratificada. Assim, embora a introdução das novas Diretrizes Curriculares marque o início 

de uma nova fase na formação do psicólogo no Brasil, é válido questionar: que caminhos 

percorrerão essa nova fase da formação em Psicologia? A favor de quem ela foi proposta? 

Quem se beneficia das formas pelas quais os cursos de Psicologia e as práticas curriculares e 

pedagógicas são organizadas? Qual a relação da formação em Psicologia com a sociedade 

                                                             
16 Para saber mais sobre currículo consultar: Moreira (1990, 1999, 2006), Pacheco (1996), Sacristán (2000). 
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mais ampla? As mudanças após Diretrizes foram realmente significativas? Que lugar as 

políticas sociais ocupam nessa formação? 

Marinho-Araújo (2007) menciona os riscos na implementação do desenho curricular 

que corresponda aos avanços das Diretrizes ao se planejar uma graduação dentro dos moldes 

que já se conhece, utilizando as orientações sem a adequada apropriação. Os eixos 

estruturantes entendidos enquanto conjunto de disciplinas; o núcleo comum correspondendo a 

uma grade curricular que vai do 1º ao 5º ou 6º semestres; as ênfases que começam no 7º 

semestre e, sob terminologias amplas, camuflam especialidades; o estágio ocorrendo apenas 

nos últimos semestres – esses, segundo a autora, são “vícios” antigos que, temerariamente, 

podem estar se repetindo, institucionalmente, sob a égide de uma pseudo-implantação das 

Diretrizes Curriculares.  

Cruces (2009), ao analisar mudanças na formação na área Escolar/Educacional após 

implantação das Diretrizes Curriculares, aponta que os desenhos curriculares atuais mantêm 

semelhanças com os clássicos. Porém, afirma que avanços podem ser observados com relação 

à preocupação com a pesquisa, ainda que em muitas formações ela se faça por disciplinas 

isoladas e com cargas horárias reduzidas, e também verificou a diversidade das disciplinas, 

embora mantenham em sua essência características básicas de formação já conhecidas. 

Quanto às ênfases, identificou que a maioria ainda mantém a tradição de atuação em 

Psicologia e ensinam práticas que são mais frequentes na área. As ênfases mais oferecidas das 

60 instituições analisadas foram as de Saúde (40), enquanto 25 oferecem ênfase na área 

Clínica e Organizacional/do Trabalho, 22 na área Escolar/Educacional e 14 na Social ou 

Institucional. 

A autora supracitada destaca que, apesar das ênfases se relacionarem às atividades 

clássicas, a maioria mostra concepções diferenciadas ao abrangerem serviços de saúde 

pública, Psicologia e processos psicossociais ou socioinstitucionais, educação participativa, 
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processos educativos em multicontextos, avaliação, medidas e processos de gestão em 

contexto organizacional, intervenção socioinstitucional e processos de trabalho etc. 

Apesar das reformas educacionais e das mudanças já verificadas nos currículos de 

Psicologia, Carvalho (2007) alerta que a transformação do modelo de formação profissional 

em Psicologia somente ocorrerá, de modo efetivo, se aspectos diretamente vinculados ao 

cotidiano das salas de aula também forem transformados. Marinho-Araújo (2007) também 

alerta que as transformações não se concretizarão apenas com as reformulações curriculares, 

mas com a reinvenção das práticas cotidianas dos docentes e discentes e o compromisso com 

a forma de implementação desse currículo. Witter e Ferreira (2005) também afirmam que as 

mudanças curriculares precisam ser objeto de avaliação periódica e ela própria deve ser objeto 

de pesquisa.  

Duran (1994) já alertava que, na história dos cursos de Psicologia, tem se abusado das 

mudanças curriculares como panaceia para todos os problemas. Embora as mudanças nos 

currículos constituam um meio válido e imperativo para atender a necessidades da formação, 

exigem análise abrangente e exaustiva prévia das condições envolvidas pois, os elementos 

concretos necessários para a operação do plano curricular podem se revelar impróprios e a 

alteração, enquanto tal, não será a via de solução. A ética, a responsabilidade e o empenho em 

relação aos resultados do ensino constituem exemplos importantes. 

De modo a problematizar as questões da formação do psicólogo voltadas às políticas 

sociais, se discutirão no tópico seguinte a realidade do Piauí e o desenvolvimento do ensino 

superior e dos cursos de Psicologia nesse Estado. 

 

 

 

 



43 
 

1.2 Contextualização histórica e desenvolvimento da Educação Superior no Piauí 

O Piauí, estado que possui atualmente 224 municípios, onde estão fixados 3.119.015 

de habitantes, em uma área de 251.576,644 km² (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, Censo 2010) é um território com particularidades históricas. 

Diferente dos demais estados do Nordeste, o Piauí teve uma colonização que se iniciou 

no interior, com a exterminação dos índios pelos bandeirantes. Estes, por conseguinte, 

ocuparam as terras com grandes fazendas de gado que se tornaram a base do crescimento e 

desenvolvimento econômico do estado e ao redor das quais se formaram e expandiram os 

primeiros núcleos populacionais da região. A importância do poderio econômico e político 

das fazendas são marcantes, tendo o estado sido governado por oligarquias rurais até o início 

da República. 

A análise desta história justifica-se pela importância de se conhecer o perfil da 

situação socioeconômica, cultural e educacional do estado visto que é a partir de sua 

colonização e da estrutura de produção implantada que se percebe a evolução social e 

econômica que sobrevive até hoje. 

Segundo Ristoff e Giolo (2006) “o Piauí ainda caminha sobre as pegadas do gado de 

outrora quando nos deparamos com dados estatísticos e numéricos” (p. 46). Segundo dados 

do IBGE, o Piauí possui um dos menores Produtos Internos Brutos (PIB) nordestinos, 

ocupando o terceiro lugar como estado mais pobre da nação (perdendo apenas para Maranhão 

e Alagoas) e apresenta 53,11% de incidência de pobreza (trata-se do segundo estado que tem 

maior número de pessoas dependentes do Programa Bolsa Família).  

De acordo com G. Lima, (2003), no tocante ao índice de exclusão social, o Piauí está 

inserido no grupo dos estados brasileiros detentores de elevada exclusão social, possuindo os 

menores índices de emprego formal e desigualdade social. Isso demonstra as grandes 
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deficiências que o Estado ainda enfrenta e, ao mesmo tempo, o muito que está por ser feito na 

melhoria do seu tecido social. 

Quanto aos setores da educação e cultura, os dados não poderiam ser mais 

desanimadores. O Piauí ainda possui grande quantidade de analfabetos funcionais, apesar do 

ensino fundamental registrar números bastante positivos a partir de 1998, quando entra em 

funcionamento o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), tendo, em 2004, apresentado a maior taxa de 

escolarização bruta no ensino fundamental entre todos os estados brasileiros. Essa expansão 

do ensino fundamental demonstra, nada mais nada menos, que o seu atraso em relação aos 

outros estados no processo de escolarização. Segundo o censo do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2004, a taxa de escolarização 

bruta por nível de ensino do Piauí apresentou os seguintes números: fundamental 135,5%; 

médio 76,5% e superior 13,4% (Ristoff & Giolo, 2006). 

De acordo com Ristoff e Giolo (2006), embora se constate uma expansão do ensino 

superior no Brasil nos últimos anos, no Piauí esse crescimento ainda se mostra inexpressivo. 

Apesar dos índices preocupantes de pobreza e desigualdade social, sua capital 

Teresina destaca-se no setor de serviços. Saúde e educação são os mais procurados, atendendo 

a um grande contingente de pessoas de cidades próximas e de estados vizinhos. A vitalidade 

dos serviços educacionais privados pode ser avaliada a partir do resultado do Exame Nacional 

do Ensino Médio de 2005, no qual destacaram-se duas escolas da rede privada de Teresina 

entre as melhores do país, obtendo as notas 74,84 e 74,03 (Ristoff & Giolo, 2006). 

No que tange às políticas sociais no Piauí, as ações governamentais do último mandato 

de Wellington Dias (2003-2010) seguiram, fielmente, as diretrizes nacionais do Governo 

Lula, as quais indicavam a manutenção da política de viabilização da acumulação de capital, 
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beneficiando grupos hegemônicos capazes de influenciar na exclusão de segmentos sociais já 

empobrecidos e sem garantia de atendimento de suas necessidades básicas (S. Lima, 2009). 

O Estado, apesar dos acanhados esforços para ampliar a receita tributária, manteve-os 

condicionados à estrutura de transferência do poder central, acentuando o grau de 

dependência do Orçamento da União. Além disso, (re)editou políticas públicas sem garantias 

de satisfação das efetivas necessidades dos diferentes segmentos sociais, especialmente 

daqueles que vivem em situação de extrema pobreza. (S. Lima, 2009). 

Assim, percebem-se as contradições presentes na sociedade piauiense, marcada por 

uma história que ainda perpetua a pobreza e desigualdade social, que terão influências no 

desenvolvimento do ensino superior do estado.  

O modo pelo qual o estado foi colonizado e a estrutura de produção implantada, 

baseada em grandes latifúndios e no extensivismo, influenciaram o desenvolvimento da 

educação no Piauí. Nesse período, poucos possuíam escolarização – até mesmo os 

fazendeiros, detentores do poder econômico e político da região, na sua maioria não eram 

alfabetizados, tanto pela dificuldade de acesso às escolas pela dispersão populacional, quanto 

por não terem necessidade no seu trabalho diário. No entanto, os filhos desses senhores 

iniciavam os estudos em casa, com aulas particulares, e posteriormente eram enviados para 

completar seus estudos em outras províncias, principalmente em Pernambuco (Ferro, 2005). 

Assim, o movimento pela implantação do ensino superior no estado ocorreu 

tardiamente, no começo do século XX. A primeira faculdade foi implantada em 1931, a 

Faculdade de Direito do Piauí
17

, sendo a única instituição de ensino superior em 

funcionamento no estado durante quase trinta anos. Somente em 1957 foi fundada a 

                                                             
17 A Faculdade de Direito do Piauí passou por várias mudanças. Criada como uma instituição privada foi 

posteriormente estadualizada, depois novamente privatizada para ser, finalmente, federalizada, num processo 
cuja peculiaridade foi relatada por Santos Neto (1998, p. 80): “fica configurado, então, algo interessante: a nova 

faculdade é particular, mas parece criada e destinada a viver com auxílio dos governos”, numa forte indicação de 

que a aproximação das famílias tradicionais do Piauí {as estruturas de poder acabava determinando o norte das 

políticas voltadas para o ensino superior no estado (Ristoff & Giolo, 2006). 

 



46 
 

Faculdade de Filosofia mantida pela Igreja Católica e, em 1960, foi autorizada a funcionar a 

Faculdade de Odontologia (Brito, 1996). 

 Segundo Ristoff e Giolo (2006), até 1960, a constituição de cursos superiores 

aconteceu mais pelo congraçamento do esforço da elite que compunha o poder naqueles 

momentos do que como resultado das aspirações populares. Considere-se que a maioria da 

população, pela forma lenta como se deu o processo educativo no estado, estava longe de 

perceber a importância de uma universidade em terras piauienses, tanto em termos de 

crescimento intelectual dos indivíduos (envolvidos que estavam em sua atmosfera comum de 

busca de resultados imediatos para a sobrevivência) quanto pelo impacto que teria uma 

universidade para o crescimento da região. 

 Diante disso, somente em 12 de novembro de 1968 surgiu a primeira universidade 

piauiense, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), pela aglutinação de várias instituições de 

ensino superior, entre estas as Faculdades de Direito, Filosofia, Administração (instalada em 

Parnaíba), Odontologia e Medicina (Ristoff & Giolo, 2006). 

Por conseguinte, de 1968 até 1984, a oferta de ensino superior público no Piauí era 

exclusivamente federal, até que o Governo do Estado criou a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento do Sistema Educacional de Ensino do Piauí (FADEP). Segundo Feitosa 

(2006), esta iniciativa serviu para dar subsídios ao desenvolvimento da educação no estado, 

com políticas voltadas prioritariamente para a qualificação de seu quadro docente e funcionar 

como mantenedora da futura Universidade Estadual do Piauí (UESPI). 

A FADEP surgiu do esforço conjunto de um grupo de educadores ligados à Secretaria 

de Educação do Estado, muitos também professores da UFPI. No estado, havia uma realidade 

bastante desfavorável na educação básica, principalmente na qualificação e formação do seu 

quadro docente. Segundo Feitosa (2006), com uma população em torno de 2.139.000 de 

pessoas, o Piauí na década de 1980 possuía apenas 7.834 alunos universitários e havia apenas 
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9.258 portadores de diploma de 3º grau. Dos 26.289 professores ligados à rede estadual de 

ensino, 15.674 (59,62%) eram leigos, sem formação específica para o magistério. Daí, a 

identificação da necessidade de criação de uma instituição que viesse para priorizar a 

formação desses professores, principalmente aqueles do interior, onde havia sido 

diagnosticada maior carência.  

De acordo com Feitosa (2006), com a Lei nº 4230 de 1º de agosto de 1988, o Poder 

Executivo autorizou criar as condições necessárias à instalação e a regular o funcionamento 

da Universidade Estadual do Piauí. Porém, somente com o Decreto de 25 de fevereiro de 1993 

é que foi autorizado o funcionamento da UESPI no sistema multicampi. A partir de 1995, a 

UESPI deu início a um processo de expansão sem precedentes na história do ensino superior 

no Piauí, criando além do campus do Pirajá, na capital Teresina, mais sete campi permanentes 

em Parnaíba, Picos, Floriano, Corrente, Piripiri, Campo Maior e São Raimundo Nonato. 

Para dimensionar esse crescimento, Feitosa (2006) relata que, em 1995, a universidade 

oferecia quinze (15) cursos, em 1998 passou a oferecer cento e trinta e dois (132) cursos, em 

1999, cento e cinqüenta e quatro (154) e em 2000, duzentos e vinte e seis cursos (226) cursos. 

Segundo Ristoff e Giolo (2006), este processo de acelerada expansão colocou a UESPI, em 

2003, entre as dez maiores universidades do Brasil. E foi o primeiro curso de Psicologia 

criado nesse período de expansão da Universidade Estadual do Piauí (Silva, 2008). 

Atualmente, além das Universidades Estadual e Federal, o estado do Piauí conta com o 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) e o Centro de Educação Tecnológica 

(CET), implantados em 2001, além de 22 faculdades particulares, classificadas segundo o 

INEP como Faculdades, Escolas e Institutos Superiores (FEIS). De acordo com pesquisa 

realizada pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí (CEPRO), tais instituições 

multiplicam-se a cada ano: o número de oito faculdades existentes em 2001 foi triplicado em 

um único ano, resultando em 2002 na existência de 23 estabelecimentos particulares, dos 
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quais 90% funcionam na capital. No âmbito do setor privado, verifica-se uma grande 

multiplicação de estabelecimentos a cada ano, evidenciando uma carência muito grande de 

oferta pública de vagas, principalmente com o aumento da oferta e do índice de conclusão do 

ensino médio no estado (Ristoff & Giolo, 2006). 

No Piauí, tal como observado em vários estados da federação, está ocorrendo um 

processo de privatização que pode colaborar para a desqualificação da oferta de educação 

superior no estado. Em meio ao desenvolvimento do ensino superior no Piauí, se analisará, no 

próximo tópico, o surgimento dos cursos de graduação de Psicologia. 

 

1.3 A formação graduada do psicólogo no Piauí: implantação dos cursos 

Os cursos de Psicologia do Piauí foram implantados no final da década de 1990 e 

início dos anos 2000, acompanhando a expansão da educação superior ocorrida no país nos 

governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. 

 Esse período corresponde ao segundo e terceiro ciclos de crescimento dos cursos de 

Psicologia no Brasil, momento referente à promulgação da LDB/1996, como se verifica na 

Tabela 1. Enquanto o primeiro ciclo aconteceu após a Reforma da Educação Superior, em 

1968, tendo sido abertos 50 cursos desta área no Brasil, apenas no intervalo entre os anos de 

1991 a 2000 foi que surgiram os dois primeiros cursos de Psicologia no estado: na 

Universidade Estadual do Piauí (Campus Teresina) e Faculdade Santo Agostinho. 

No momento seguinte, de 2001 a 2010, foram criados mais três cursos de Psicologia 

no Piauí (Faculdade Integral Diferencial, Universidade Estadual do Piauí - Campus Floriano e 

Universidade Federal do Piauí – Campus Parnaíba), momento coincidente com o período de 

maior crescimento de cursos no Brasil, quando foram abertos mais 252. Assim, até 2010, 

teve-se um total de 460 cursos de Psicologia existentes no Brasil e, mais recentemente, no ano 

de 2011, um novo curso foi criado na Faculdade Piauiense (FAP), na cidade de Parnaíba. 
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Tabela 1 

Distribuição da abertura de cursos de graduação de Psicologia no Brasil e no Piauí no 

decorrer de cada década 

 

Período de 

Criação 

Número de 

cursos no 

Brasil
a
 

Frequência 

acumulada 

Número de 

cursos no Piauí 

Frequência 

acumulada 

1958-1970 22 22 - - 

1971-1980 50 72 - - 

1981-1990   23 95 - - 

1991-2000 94 189 2 2 

2001-2010 252 441 3 5 

Fonte: http://emec.mec.gov.br/ 

a) Dos cursos pesquisados, 19 não continham a informação do ano de abertura. 

 

Os cursos de Psicologia do Piauí tiveram, portanto, uma implantação tardia se 

comparado com as demais regiões do país e no próprio Norte-Nordeste: o primeiro do Brasil 

foi implantado em 1953 na PUC do Rio de Janeiro e, no Nordeste, houve o curso da 

Universidade Federal de Pernambuco (em 1968), da Universidade Federal do Ceará (em 

1973) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, criado em 1977. Outros estados do 

Nordeste, como Sergipe e Maranhão, também tiveram uma implantação mais tardia como o 

Piauí, sendo criados os seus primeiros cursos na década de 1990. 

Atualmente, segundo dados do sistema e-MEC 2010, o Nordeste é a terceira região do 

país em termos de quantidade de cursos de Psicologia, com um total de 77, perdendo para as 

regiões Sudeste (213) e Sul (105). A Bahia é o estado que congrega o maior número desses 

cursos no Nordeste, como se verifica na Figura 1, possuindo um total de 30. Em seguida, vêm 

os estados de Pernambuco e Ceará, com respectivamente 14 e 8 cursos. O Piauí, juntamente 

com a Paraíba, contém cinco cursos de Psicologia cada, ultrapassando os estados de Alagoas, 

Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão.  
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Fonte: http://emec.mec.gov.br/ 

Figura 1. Distribuição dos cursos de Psicologia na região Nordeste 

 

Após a implantação desses cursos, ocorreu a expansão da Psicologia no estado: em 

maio de 2011, havia cerca de 1.516 psicólogos cadastrados no CRP-11, enquanto antes do ano 

2000, esse número não chegava a 200.  

A criação do primeiro curso superior de Psicologia no Piauí ocorreu mais precisamente 

em 1997 na Universidade Estadual do Piauí e teve como autora do projeto original a professora 

Maria do Rosário Costa Miranda. Esse curso foi criado na época em que a UESPI viveu o seu 

período de maior expansão.  

Segundo Soares Filho, Monte e Monte (2000), no dia 23 de julho de 1997 a referida 

professora, que era também psicóloga, apresentou à Universidade Estadual do Piauí um 

projeto de sua autoria para a criação do curso de Psicologia. Já no dia 25 de setembro do 

mesmo ano, o Conselho Universitário da UESPI, em reunião plenária, deliberou sobre o 

referido projeto e, na figura do seu Presidente, Professor Dr. Jônathas de Barros Nunes, 

concedeu a devida aprovação nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura Plena e 

Formação de Psicólogo, conforme Resolução CONSUN nº 016/97, de 29 de setembro de 

1997. Em 08 de outubro de 1997, o Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Estado do 
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Piauí, em sua 37º reunião ordinária, resolveu aprovar o pedido da UESPI, reconhecendo a 

necessidade social de implantação do curso nas habilitações acima descritas (Silva, 2008). 

Assim, foi no Edital nº 01/97 para o vestibular UESPI/1998 que o curso de Psicologia 

(Licenciatura, Bacharelado e Formação de Psicólogo) passou a ser ofertado, juntamente com 

os cursos de Bacharelado em Segurança Pública e Ciências da Computação, Curso Superior 

em Formação de Oficiais – PM, Curso de Enfermagem em Floriano e Parnaíba e os cursos de 

Regime Especial. No referido vestibular, foram oferecidas 1.436 vagas em período regular 

para os campi de Teresina, Campo Maior, Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos, Piripiri e São 

Raimundo Nonato. Outras 2.674 vagas foram oferecidas para o Regime Especial (Feitosa, 

2006). 

Inicialmente, o curso de Psicologia da UESPI foi desenvolvido no Campus Poeta 

Torquato Neto, ligado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Posteriormente, no ano 

2000, houve a transferência para a Faculdade de Ciências Médicas (FACIME), onde já 

funcionavam os cursos de Medicina e Fisioterapia.  

É válido ressaltar que a transferência do curso de Psicologia para FACIME foi uma 

proposta do governador Francisco de Assis Moraes Sousa, baseada nos postulados da LDB 

em busca de promover adaptações à formação de um novo profissional: “um psicólogo que 

também seja um agente de saúde, colocando a pessoa, a família e a comunidade no plano da 

responsabilidade social” (Soares Filho et al., 2000, p.2). 

O segundo curso de Psicologia do Piauí foi implantado na Faculdade Santo Agostinho 

(FSA), que iniciou suas atividades acadêmicas em 05 de outubro de 1998 juntamente com o 

curso de Ciências Econômicas. Nessa ocasião, foram oferecidas 160 vagas para 548 

candidatos. 

Essa faculdade também teve um período de expansão, provavelmente influenciado 

pelas facilidades advindas da legislação educacional brasileira de incentivo ao crescimento do 
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ensino superior. Segundo o Projeto Pedagógico do Curso, entre os anos 2000 e 2006, a 

faculdade expandiu e cresceu com a abertura dos cursos de Ciências Contábeis, Comunicação 

Social, Administração (com quatro habilitações: Finanças, Negócios, Sistema de Informações 

Gerenciais e Hospitalar), Direito, Normal Superior em Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, Enfermagem e Fisioterapia. No ano 2002, a FSA instituiu a 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, atuando em nível lato sensu como 

preparação para que sejam implantados, no futuro, cursos de pós-graduação strictu sensu 

(Silva, 2008). 

Já em junho de 2001, a Faculdade Integral Diferencial passou a funcionar com os 

cursos de Fisioterapia, Sistema de Informação e Publicidade e Propaganda, abrindo o curso de 

Psicologia no segundo semestre de 2002. O curso foi aberto devido a demandas verificadas 

em pesquisa de mercado que detectaram uma maior procura na região para os cursos de 

Psicologia, Medicina, Odontologia, Fisioterapia e Enfermagem (Silva, 2008).  

 Atualmente, a FACID possui oito cursos de graduação. Além dos acima citados, 

oferta os cursos Sistema de Informação, Direito e Farmácia (Faculdade Integral Diferencial, 

2011).  

O curso de Psicologia no campus de Floriano da UESPI foi implantado em 2003, 

instituição onde já existiam os sequenciais em Saúde Pública e em Psicologia da Educação. 

No entanto, devido a dificuldades estruturais de quadro de professores, entre outras, esse 

curso só abriu vagas para o vestibular nos anos de 2003, 2006 e 2008. Na avaliação realizada 

pelo MEC, o curso sofreu várias ressalvas para o seu devido funcionamento que ainda não 

foram solucionadas. 

A concomitância da criação dos primeiros cursos em instituições públicas e privadas é 

uma das particularidades da história da Psicologia no Piauí. Outro diferencial refere-se ao 

surgimento tardio do curso de Psicologia na Universidade Federal em 2007, implantado não 
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na capital, mas sim no interior, na cidade de Parnaíba, fruto do processo de expansão da UFPI 

proporcionado pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI).  

Com os cursos implantados inicialmente na capital, destaca-se o crescimento destes no 

interior do estado ao longo dos anos, ofertando atualmente três cursos na capital e três, no 

interior. Verifica-se na Tabela 2 que três das IES são faculdades privadas e três são 

universidades públicas. A modalidade de formação de todas as IES é presencial, sendo 

oferecido no turno integral na UESPI, tarde e noite na FSA e FACID, no turno da tarde na 

UFPI e, na FAP, somente à noite. 

Tabela 2 

Caracterização geral dos cursos de Psicologia no Piauí 

 

 
UESPI FSA FACID UESPI UFPI FAP 

Ano de Implantação 1998 1998 2002 2003 2007 2011 

Localização Capital Capital Capital Interior Interior Interior 

Natureza Jurídica Pública Privada Privada Pública Pública Privada 

Organização Acadêmica Univers. Faculd. Faculd. Univers. Univers. Faculd. 

Modalidade Presenc. Presenc. Presenc. Presenc. Presenc. Presenc. 

Turno Integral 
Tarde 

/Noite 

Tarde 

/Noite 
Tarde Tarde Noite 

Vagas/Ano 25 160 200 25 100 40 

 

Com relação à quantidade de vagas ofertadas por ano em cada instituição, observa-se 

na Tabela 2 que a UESPI, tanto no campus de Teresina quanto no de Floriano, oferecem 25 

vagas, a FSA oferece 160 vagas, a FACID 200 vagas, a UFPI 100 e a FAP 40, totalizando 550 

vagas ofertadas por ano em todo o estado do Piauí. O número crescente de cursos e o grande 

número de vagas ofertadas nessas IES confirmam, como já citado, uma tendência nacional de 

crescimento do ensino superior no país como um todo.  
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Percebe-se que, no Piauí, as instituições universitárias surgiram no contexto em que as 

políticas para a educação superior no Brasil têm se caracterizado pela minimização do papel 

do Estado, pela interpenetração das esferas pública e privada em detrimento da primeira e pela 

ênfase na avaliação e eficiência, induzindo as instituições à concorrência. A abertura dos 

cursos de Psicologia nas universidades públicas pode ser caracterizada por uma estrutura 

mínima e precária em contraposição ao que ocorreu nas instituições particulares, que 

oferecem uma excelente infraestrutura com um avançado aparato tecnológico. É observada, 

também, uma concorrência entre as instituições, principalmente entre estas últimas.  

A implantação dos cursos de Psicologia no Piauí e o consequente crescimento da área 

no estado levaram a alguns questionamentos: como se dá essa formação do profissional? 

Quais as dificuldades enfrentadas? Como estão estruturados os cursos e seus currículos? 

Quais são as concepções sobre o papel social do psicólogo no Piauí e a presença das políticas 

social nessa formação? 

Analogamente a pesquisas realizadas em âmbito nacional, nesse estado são 

encontradas inúmeras dificuldades na formação profissional do psicólogo. Segundo Silva e 

Negreiros (2008), na análise feita sobre a formação em Psicologia na Universidade Estadual 

do Piauí, foi identificada uma predominância de disciplinas profissionalizantes no currículo, 

desarticulação entre teoria e prática, maior concentração de carga horária na área clínica, 

enfoques uniteóricos nas disciplinas e poucos projetos de pesquisa e extensão.  

 Em estudo realizado por Silva (2008) sobre a história da implantação dos cursos de 

Psicologia na UESPI e Faculdade Santo Agostinho, diversas reformulações curriculares foram 

identificadas, seja por exigência do Ministério da Educação (MEC) ou de outras autoridades. 

A justificativa era adaptar a formação à realidade do estado e do mercado de trabalho, 

destacando-se a área da saúde como tendência nesses currículos (Silva, 2008). 
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 Segundo o mesmo estudo, identificou-se que uma das ênfases curriculares do curso de 

Psicologia da UESPI se dá no eixo “Psicologia e Processos de Promoção de Saúde – Social 

Comunitária” por se entender que as demandas atuais do mercado de trabalho no Piauí estão 

por demais concentradas nessa área, tendo em vista a inserção de psicólogos nos Programas 

de Saúde da Família (PSF), Programas de Atenção Integral à Família (PAIF), Centros de 

Referencia de Assistência Social, além de CAPS, residências terapêuticas e unidades básicas 

de saúde, na capital e no interior.  

 Assim, também no Piauí, verifica-se a inserção de psicólogos no campo das políticas 

sociais, não sendo surpresa que haja um crescimento desse campo em um estado com altos 

índices de pobreza, como já citado anteriormente.  

Segundo Carvalho (2007), as duas áreas de destaque do trabalho do psicólogo no 

contexto das políticas públicas em Teresina são a saúde e a assistência social. No campo da 

saúde, o profissional de Psicologia tem ingressado principalmente nos hospitais públicos e 

nos Centros de Assistência Psicossocial (CAPS). Já no campo da assistência social, o 

psicólogo ingressa nos Centros de Referência Social e no Programa Sentinela, todos 

organizados em nível nacional. No campo municipal, surgiu também a possibilidade de 

trabalho em algumas instituições resultantes da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal 

e a Ação Social da Arquidiocese (ASA), destacando-se, entre elas, a Casa de Zabelê e a 

Escola Aberta. Vale frisar, também, a presença de psicólogos em delegacias especializadas, 

como da Criança e do Adolescente e do Idoso. O trabalho provisório, sem estabilidade, quase 

sempre terceirizado, caracteriza essa atuação. 

 Ainda de acordo com o autor supracitado, a formação do psicólogo em Teresina é 

inadequada para o contexto das políticas sociais e aponta, como entraves da formação, o viés 

clínico e a ausência de uma boa fundamentação teórica. 
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O viés clínico ainda é muito forte. O psicológico não é concebido 

como supraindividual, mas como algo interno de cada sujeito. O 

indivíduo autônomo burguês é o padrão de higidez e de qualidade de 

vida, e tudo aquilo que destoa desse modelo é entendido mediante 

categorias psicopatológicas. A fundamentação teórica é inconsistente. 

Os profissionais não sabem produzir conhecimento e interpretam os 

fatos a partir do senso comum acrítico, resignificando inclusive as 

abordagens teóricas consagradas na Psicologia. Isso decorre da 

formação precária do corpo docente (Carvalho, 2007, p.229). 

 O referido estudo também afirma que há carências de cursos de especialização ou de 

capacitação de qualidade, que enfoquem o trabalho comunitário, pois muitos docentes são 

egressos das próprias faculdades locais, sem nenhum treinamento ou especialização na área 

comunitária. 

Entre outras críticas apontadas pela referida pesquisa sobre a formação do psicólogo 

no Piauí, é que há diversidade de instituições de ensino, mas não há diversidade de corpo 

docente, sendo praticamente o mesmo grupo de professores a lecionarem nos cursos. Esse 

mesmo autor caracteriza o perfil do docente em dois grupos: o primeiro, como psicólogos 

com experiência profissional em alguma área da Psicologia, com pouca experiência docente e 

qualificação acadêmica, com muito tempo de residência na cidade. E o segundo grupo, sendo 

formado por jovens professores com mestrados concluídos a partir de 2001, com pouca ou 

nenhuma experiência profissional, vivendo há pouco tempo na cidade. 

 Carvalho (2007) afirma ainda que a Faculdade Santo Agostinho tem uma ênfase muito 

grande na área Clínica e seus egressos trazem essa marca, sendo eles que estão trabalhando, 

em sua maioria, nas políticas públicas em Teresina. 
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Quanto ao curso da UESPI, o mesmo autor caracteriza como desorganizado, precário, 

sem professores efetivos, mas com um grupo de alunos críticos (certamente a elite intelectual 

dos estudantes de Psicologia do Piauí) e com um potencial enorme de crescimento.  

Diante deste contexto, é válido questionar como a formação em Psicologia se 

preocupa com a realidade do estado e qual a presença das políticas sociais nessa formação. A 

realização de uma pesquisa, na qual se buscou investigar a formação graduada do psicólogo 

em um estado onde poucos trabalhos foram realizados sobre tal tema, tem sua relevância não 

somente por ampliar os estudos nessa área, mas também por tentar pensar criticamente essa 

formação e caracterizar, com mais detalhes, a presença das políticas sociais na mesma. 

 Portanto, tal pesquisa traz contribuições para as instituições de ensino da Psicologia, 

seus alunos e professores, na medida em que proporciona um referencial para o embasamento 

de discussões sobre currículo e formação do psicólogo no Piauí. Além disso, pretendeu, 

também, ampliar o conhecimento da Psicologia piauiense em suas diversas manifestações e 

transformações. 
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2 Objetivos e estratégias de ação 

2.1. Objetivos 

Esse trabalho teve como objetivo geral investigar a presença das políticas sociais na 

formação graduada do psicólogo do Piauí. E se propôs a: 

 Realizar levantamento das características gerais dos cursos de Psicologia do Piauí; 

 Analisar como as políticas sociais são concebidas nos projetos pedagógicos dos 

cursos de Psicologia do Piauí; 

 Identificar a presença do tema políticas sociais nas atuais propostas curriculares dos 

cursos de psicologia. 

 

2.2. Percurso metodológico 

Para realização dos objetivos listados, propôs-se um estudo exploratório por meio de 

uma pesquisa documental, utilizando os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Psicologia 

do Piauí, e de entrevistas semiestruturadas, com coordenadores e docentes das instituições. 

Tal estudo se vincula a um projeto maior intitulado “O lugar das políticas sociais na formação 

do psicólogo” 
18

, que tem por objetivo investigar a dimensão que as políticas sociais têm 

ocupado na formação desses profissionais. 

Na perspectiva de se obter um panorama geral da formação do psicólogo no estado
19

, a 

presente pesquisa foi realizada em cinco Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam o 

curso de Psicologia no Piauí: Universidade Estadual do Piauí campus Teresina, Universidade 

Estadual do Piauí campus Floriano, Faculdade Santo Agostinho, Faculdade Integral 

Diferencial e Universidade Federal do Piauí.  

                                                             
18 Este projeto é coordenado pelo Prof. Dr. Oswaldo Hajime Yamamoto e financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, protocolo nº 474776/2004-3). Trata-se de um amplo projeto 

ao qual estão vinculados bolsistas de iniciação científica, cinco projetos de mestrado e dois de doutorado. 
19 O curso de psicologia da Faculdade Piauiense (FAP), em Parnaíba, não foi incluído nessa pesquisa, por ter 

sido implantado em 2011, e, portanto, não apresentar egressos na época da coleta dos dados. 
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Para obtenção dos dados, inicialmente entrou-se em contato com os diretores das 

quatro instituições que ofertam o curso de Psicologia, os quais autorizaram a mesma. Apenas 

uma instituição não autorizou o acesso ao Projeto Pedagógico do Curso, disponibilizando 

apenas a matriz curricular e as ementas das disciplinas.  

O projeto, então, foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual do Piauí, sendo autorizado pelo Parecer de número 015/2011.  

Na sequencia, contataram-se os coordenadores dos cursos de modo a obter os PPC e 

agendar uma entrevista com os mesmos. No total, foram coletados PPC de três instituições e 

matriz curricular e ementas da quarta. Vale destacar que os PPC da Universidade Estadual do 

Piauí campus Floriano e campus Teresina são iguais e foram analisados como uma única 

instituição. Por isso, no decorrer da análise, observar-se-ão quatro IES e não, cinco.  

Para resguardar a identidade das IES optou-se por numerá-las aleatoriamente ao longo 

da análise, sendo denominadas por IES I, IES II, IES III e IES IV. Também foram 

resguardadas as identidades dos entrevistados, denominados de coordenador e docente I, II, 

III, IV e V, respectivamente. 

As entrevistas foram realizadas, inicialmente, com os coordenadores dos cursos após 

conhecerem o objetivo da pesquisa e assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido
20

. Utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado
21

 que contemplou tópicos a 

respeito da formação do entrevistado, implantação do curso, construção do projeto 

pedagógico, presença das políticas sociais na formação e indicação de docentes que 

ministravam disciplinas voltadas para as políticas sociais. Após a realização das entrevistas 

com os coordenadores, foram agendadas as entrevistas com os docentes, indicados pelos 

primeiros, seguindo o mesmo roteiro de entrevista dos coordenadores. As entrevistas foram 

                                                             
20 Ver apêndice. 
21 Ver apêndice. 
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gravadas em gravador de voz (mp3) e posteriormente transcritas e analisadas articuladamente 

com os PPC.  

No total, foram dez entrevistados, sendo um coordenador e um docente das respectivas 

IES: Universidade Estadual do Piauí campus Teresina e Floriano, Faculdade Santo Agostinho, 

Faculdade Integral Diferencial e Universidade Federal do Piauí. Vale ressaltar que as 

entrevistas tiveram um caráter de complementar as informações obtidas no PPC, por isso a 

análise dos dados centrou-se na análise documental detalhada no tópico seguinte. 

 

2.3 Análise documental 

Esse estudo se propôs a analisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Psicologia, 

considerados como referência das ações e decisões de um determinado curso. Entende-se este 

documento como definidor da identidade formativa nos âmbitos humano, científico e 

profissional, das concepções pedagógicas e das orientações metodológicas, bem como do 

currículo e da estrutura acadêmica do seu funcionamento (Ministério da Educação, 2006). 

Ao se considerar que no PPC estão presentes aspectos técnico-normativos, concepções 

de homem e de sociedade, além de um componente político fundamental, compreende-se esse 

documento como uma importante fonte de dados para pesquisa. Trata-se, enfim, de um 

elemento agregador de diversas instâncias da realidade, desde a dimensão cotidiana dos 

cursos até diretrizes das políticas macroeconômicas (Seixas, Coelho-Lima, Silva & 

Yamamoto, no prelo).  

Segundo o Ministério da Educação, no PPC deve constar, dentre outros aspectos, o 

histórico do curso; sua contextualização na realidade social, articulando-o às distintas 

demandas da sociedade; a aplicação das políticas institucionais de ensino, de pesquisa e de 

extensão, bem como todos os elementos das Diretrizes Curriculares Nacionais (Ministério da 
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Educação, 2006). O PPC, ainda de acordo com esse órgão, deve estar em consonância com o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI)
22

 e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
23

. 

É válido reconhecer que analisar um PPC e propor uma discussão sobre currículo 

implica, invariavelmente, assumir um posicionamento frente às teorias que se desenvolvem na 

atualidade sobre o tema. Esta pesquisa, então, adota como norte a teoria crítica do currículo, 

entendendo-o não como um elemento neutro, mas sim um artefato social e cultural, que está 

implicado em relações de poder e está vinculado a formas específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação (Moreira & Silva, 1995). Com essa perspectiva, 

considera-se o contexto social no qual os PPC foram construídos, bem como as reformas 

educacionais que serviram como pano de fundo para as mudanças recentes nos currículos de 

Psicologia, não deixando também de reconhecer as multifaces do currículo formal, do 

currículo em ação e do próprio currículo oculto. 

 Baseando-se nessas concepções oficiais e teóricas sobre o PPC e sobre o currículo, 

delimitou-se um plano de análise documental, que incluiu o levantamento de descritores para 

identificação das políticas sociais nos PPC. 

Para isso, elegeu-se primeiramente artigos e capítulos de livros relacionados ao tema 

“Psicologia e políticas sociais” de autores que são referência nessa área por sua produção 

científica nesse campo. Os materiais consultados foram: Bock (2003), Carvalho e Yamamoto 

(2002), Dimenstein (1998), Dimenstein (2000), Macedo e Dimenstein (2009), Yamamoto 

(2003), Yamamoto (2007), Yamamoto e Oliveira (2010).  

                                                             
22 “O Projeto Pedagógico Institucional é um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que norteia 

as práticas acadêmicas da IES, tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional, vocação, missão, visão e 

objetivos gerais e específicos” (Ministério da Educação, 2006, p. 35).  
23 “O Plano de Desenvolvimento Institucional, elaborado para um período determinado, é o instrumento de 

gestão que considera a identidade da IES no que diz respeito a sua filosofia de trabalho, à missão a que se 

propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e às atividades 

acadêmicas e científicas que desenvolve ou que pretende desenvolver” (Ministério da Educação, 2006, p. 35). 
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A partir do material selecionado, foram definidos 29 descritores, visualizados na 

Figura 2. Eles foram selecionados quando estavam presentes em mais de uma das referências 

analisadas.  

Políticas sociais, políticas públicas, campo do Bem-estar social, Seguridade Social, Estado, 

Estado do Bem-Estar social, Constituição Federal de 1988, questão social, Reforma 

Sanitária, Movimento sanitário, movimentos sociais, VIII Conferência Nacional de Saúde, 

saúde pública, saúde coletiva, política de saúde mental, Atenção Básica, Atenção Primária, 

promoção e prevenção à saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), Programa de Saúde da Família (PSF), Núcleo de Atenção a Saúde da Família 

(NASF), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), Proteção Social Básica e Especial, Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), Centro de Referência Especializado da Assistência social (CREAS), Programa 

Bolsa Família, Políticas sociais para infância, idosos e mulheres. 

 

Figura 2. Descritores utilizados na identificação das políticas sociais no PPC 

 

Para investigação desses descritores nos documentos, utilizou-se, com algumas 

adaptações, a estratégia de análise de PPC descrita em Seixas, Coelho-Lima, Silva e 

Yamamoto (no prelo), que de maneira simplificada pode ser visualizada na Figura 3. 
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Fonte: Seixas, Coelho-Lima, Silva e Yamamoto (no prelo). 

Resumidamente, a estratégia de análise teve como primeira etapa a realização de 

leituras livres do PPC. Como segunda etapa, fez-se a marcação textual de categorias analíticas 

previamente definidas nos três grandes blocos de análise (Bloco 1 - Fundamentos teóricos, 

filosóficos e pedagógicos; Bloco 2 - Ênfases curriculares e disciplinas e Bloco 3 - Prática 

profissional). Para isso, utilizou-se como auxílio o software Qualitative Data Analysis Versão 

3.2 (QDA-Miner). Na terceira etapa, as ementas das disciplinas e estágios foram analisadas 

baseando-se, também, em categorias analíticas definidas previamente a partir da literatura. 

Para isso, utilizou-se como auxílio um banco construído no software Statistical Package for 

Figura 3. Fluxograma simplificado da estratégia de análise 
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the Social Sciences (SPSS). Por fim, foi elaborada uma síntese de cada um dos blocos, 

obtendo uma caracterização geral de cada curso. Estas etapas serão detalhadas na sequencia. 

A primeira etapa, uma leitura integral de cada PPC, objetivou obter familiaridade com 

o material a ser analisado e algumas anotações foram registradas sobre a discussão das 

políticas sociais nos mesmos. 

Em seguida, partiu-se para a identificação das políticas sociais nos três grandes Blocos 

de análise: Bloco 1 - Fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos; Bloco 2 - Ênfases 

Curriculares e disciplinas e Bloco 3 - Prática Profissional. 

No Bloco 1, foi realizado o levantamento das principais características do curso: 

histórico, justificativa, perfil do egresso, processo formativo. Isso permitiu conhecer a origem 

do curso, a articulação com o cenário local/nacional, a intenção expressa para a formação em 

Psicologia e o processo pelo qual se pretende formar os graduandos. Nesse bloco, destacou-se 

como tópicos para análise das políticas sociais o perfil do egresso, o processo formativo e as 

competências e habilidades.  

O perfil do egresso refere-se ao profissional em Psicologia que se pretende formar, 

que características ele deve conjugar e quais competências e habilidades são esperadas dele ao 

término dos anos do curso. O processo formativo, por sua vez, trata das estratégias de ensino 

previstas para que o perfil do egresso seja alcançado, tais como contato com profissionais 

formados, experiências de extensão e pesquisa, participação direta na comunidade, entre 

outras. E as competências e habilidades tratam da lista de competências e habilidades exposta 

pelos cursos, reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do formado em Psicologia. 

Em suma, no primeiro bloco, as categorias analíticas tentaram responder as seguintes 

questões: Qual o histórico e a estrutura dos cursos de Psicologia no Piauí? Como esses cursos 

traçam seus perfis? As políticas sociais estão presentes nos mesmos? Como os cursos 

pretendem formar esses profissionais? É uma proposta pedagógica coerente a uma formação 
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voltada às políticas sociais? E as políticas sociais são contempladas nas competências e 

habilidades dos cursos? 

No Bloco 2, abrangeu-se a análise das ênfases curriculares e da matriz curricular, 

especialmente das disciplinas.  

A análise das ênfases curriculares assentou-se nas seguintes categorias analíticas: o 

foco da ênfase, o perfil do egresso da ênfase, a justificativa para criação da ênfase, o 

processo formativo dentro da ênfase e seu funcionamento interno. A primeira categoria 

referiu-se ao ponto central tratado na ênfase: se em alguma área específica da Psicologia, em 

um tema, um contexto de atuação, um determinado período do ciclo vital, entre outros. Assim 

como as categorias do Bloco I, o perfil do egresso da ênfase faz alusão aos domínios de 

conhecimento específicos que o psicólogo deve possuir ao optar por determinada ênfase 

(quais contextos são mais recomendados para sua atuação, que competências específicas são 

desenvolvidas etc.). A justificativa da ênfase retrata quais determinantes foram levados em 

consideração para a divisão do curso nas ênfases curriculares construídas. O processo 

formativo da ênfase trata das atividades pedagógicas previstas para alcançar o perfil do 

egresso da ênfase esperado – relação semelhante à existente no Bloco I. Por fim, o 

funcionamento interno da ênfase revela como uma ênfase curricular específica articula-se 

com os outros momentos do curso e como são conduzidas as atividades pedagógicas no seu 

interior (Seixas et al., no prelo). Vale destacar que a presença das políticas sociais foi 

analisada transversalmente em cada uma dessas categorias analíticas, utilizando-se os 

descritores anteriormente referidos. 

Já a análise das disciplinas seguiu-se em duas etapas. Primeiramente, as ementas 

foram classificadas com base nos eixos estruturantes das DCN (Resolução 005/11, 2011) que 

foram interpretados a fim de operacionalizá-los em categorias analíticas para a pesquisa, 

conforme apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3. Descrição dos eixos estruturantes e das categorias analíticas 

Nome do eixo 

estruturante 

Texto original do artigo 5º da 

Resolução 005/11 

Definição operacional utilizada na 

pesquisa 

Eixo A 

Fundamentos 

epistemológicos 
e históricos 

Fundamentos epistemológicos e 

históricos que permitam ao formando o 
conhecimento das bases 

epistemológicas presentes na 

construção do saber psicológico, 
desenvolvendo a capacidade para 

avaliar criticamente as linhas de 

pensamento em Psicologia. 

 
Incluem as discussões que resgatam 

componentes históricos e/ou 

epistemológicos do conteúdo tratado na 
disciplina, seja da Psicologia como 

ciência ou profissão, de um campo da 

Psicologia, um tema, objeto, 

procedimento, técnica ou qualquer outro 
tipo de material. 

Eixo B 

Fundamentos 
teórico-

metodológicos 

 

Fundamentos teórico-metodológicos 
que garantam a apropriação crítica do 

conhecimento disponível, assegurando 

uma visão abrangente dos diferentes 

métodos e estratégias de produção do 
conhecimento científico em Psicologia. 

Participam os conteúdos que tratam de 

pressupostos teóricos e/ou metodológicos 

mais amplos. Costumeiramente, são 
pressupostos aplicáveis a temas, objetos, 

técnicas e estratégias de intervenção 

específicas. 

Eixo C 

Procedimentos 

para a 

investigação 
científica e a 

prática 

profissional 

Procedimentos para a investigação 

científica e a prática profissional, de 
forma a garantir tanto o domínio de 

instrumentos e estratégias de avaliação 

e de intervenção quanto a competência 

para selecioná-los, avaliá-los e adequá-
los a problemas e contextos específicos 

de investigação e ação profissional. 

É composto pela apresentação de técnicas, 

estratégias, procedimentos ou qualquer 

arcabouço instrumental para o processo 

de pesquisa e intervenção em Psicologia. 

Eixo D 
Fenômenos e 

processos 

psicológicos 

Fenômenos e processos psicológicos 
que constituem classicamente objeto de 

investigação e atuação no domínio da 

Psicologia, de forma a propiciar amplo 

conhecimento de suas características, 
questões conceituais e modelos 

explicativos construídos no campo, 

assim como seu desenvolvimento 
recente. 

Abarca as discussões a respeito de objetos 

específicos que a Psicologia lida. 

Eixo E 

Interfaces com 
campos afins do 

conhecimento 

Interfaces com campos afins do 

conhecimento para demarcar a natureza 

e a especificidade do fenômeno 
psicológico e percebê-lo em sua 

interação com fenômenos biológicos, 

humanos e sociais, assegurando uma 
compreensão integral e contextualizada 

dos fenômenos e processos 

psicológicos 

São os conteúdos que são eminentemente 

de outros campos do saber e que se 

articula com os da Psicologia. 

Eixo F 

Práticas 
profissionais 

Práticas profissionais voltadas para 
assegurar um núcleo básico de 

competências que permitam a atuação 

profissional e a inserção do graduado 
em diferentes contextos institucionais e 

sociais, de forma articulada com 

profissionais de áreas afins. 

Estão incluídas as disciplinas que 
prevêem, explicitamente, alguma 

atividade prática ou que se colocam como 

espaços para integrar os conhecimentos 
debatidos em um período específico – 

sem apresentar conteúdos novos, 

necessariamente. 

Fonte: Seixas, Coelho-Lima, Silva e Yamamoto (no prelo). 
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Nessa primeira etapa, de classificação do texto das ementas de acordo com os eixos 

das DCN, vale destacar que mais de um eixo estruturante pode se apresentar em uma única 

ementa. Na disciplina de Psicologia Social Comunitária, por exemplo, pode haver um trecho 

da ementa que se refere ao Eixo A (fundamentos epistemológicos e históricos) e, ao mesmo 

tempo, outro trecho correspondente ao Eixo C (procedimentos de investigação científica e 

prática profissional). Essa análise permitiu obter uma dimensão global dos conteúdos que se 

apresentam em cada curso. 

Paralelamente à classificação das ementas de acordo com os eixos das DCN, realizou-

se a seleção das disciplinas que se relacionam com as políticas sociais a partir da identificação 

dos descritores nos títulos ou no próprio texto das ementas. Assim, foi possível mapear a 

presença das políticas na matriz curricular e analisar conteúdos pertinentes às políticas na 

formação do psicólogo. 

A segunda etapa de análise das disciplinas consistiu em responder aos dilemas mais 

comuns na formação do psicólogo dentro de cada eixo das DCN
24

 (Seixas et al., no prelo). 

Cabe ressaltar que as disciplinas também foram classificadas por área da psicologia e foram 

identificados conteúdos nas ementas relacionados à realidade brasileira e piauiense.  

Nesse Bloco 2, portanto, as problemáticas que se destacaram para a análise foram: 

existem ênfases voltadas às políticas sociais? Como se apresenta a matriz curricular dos 

cursos? Quais as características dos conteúdos ensinados nos cursos? Quais disciplinas são 

voltadas às políticas sociais? Quais conteúdos são trabalhados nessas disciplinas? 

No Bloco 3, as práticas profissionais referem-se ao modo como o curso 

operacionaliza os seus pressupostos teóricos, filosóficos e pedagógicos, focalizando em 

atividades eminentemente práticas que buscam concatenar o exercício profissional com os 

                                                             
24 Seguindo a revisão bibliográfica operada por Lisboa e Babosa (2009), foi possível levantar alguns dos dilemas 

mais comuns no campo da formação do psicólogo, como: “formação técnica versus crítico-reflexiva, científica 

versus profissional, generalista versus especialista, predominantemente clínica versus pluralista, unidisciplinar 

versus multi/interdisciplinar, histórica versus contemporânea, elitista versus socialmente comprometida e voltada 

para indivíduos versus voltada para a coletividade” (Lisboa & Barbosa, 2009, p. 724).  
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conteúdos teóricos do curso. As especificações quanto a essa temática encontram-se tanto nas 

ementas das disciplinas como em trechos do PPC. De maneira geral, o conteúdo tratado 

refere-se aos estágios, tanto básicos como profissionalizantes/específicos, mas não se 

restringe a eles. Todos os trechos que prescrevem, expressamente, uma atividade prática 

foram incluídos nesse bloco. Esses trechos permitem ilações a respeito de cinco temas 

distintos sobre a prática profissional: os locais em que são realizadas as práticas, o 

funcionamento dos estágios, a relação entre os tipos de estágios, os objetivos dos estágios e as 

atividades previstas.  

A categoria locais de prática profissional refere-se às determinações prévias de quais 

contextos o discente pode/deve inserir-se a fim de preparar-se profissionalmente. O 

funcionamento dos estágios pretende desvelar o modo como eles são operacionalizados, 

trazendo uma narrativa a respeito da articulação das atividades internas a cada estágio. A 

relação entre os estágios apresenta o modo como o curso relaciona os distintos estágios 

obrigatórios existentes. Os objetivos dos estágios expressa o que cada estágio pretende 

responder, de acordo com a documentação dos cursos. Por fim, a categoria atividades 

previstas elenca as práticas profissionais específicas que são prescritas para serem realizadas 

durante o curso (Seixas et al., no prelo). 

Também estão integradas nesse bloco as informações acerca das disciplinas que 

preveem atividades práticas. Assim, os dois conjuntos de dados que emergem desse objeto 

são contemplados: os elementos descritivos contidos em diferentes partes do PPC e aqueles 

presentes nas ementas (como consta na Tabela 3).  

Novamente, de forma paralela, a análise das políticas sociais foi empreendida nas 

categorias mencionadas acima. Assim, no Bloco 3, extraiu-se os trechos correspondentes à 

prática profissional que se relacionavam às políticas sociais, tanto nas ementas dos estágios, 

quanto na parte descritiva do PPC. As questões que nortearam essa análise foram: existem 
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estágios básicos e profissionalizantes voltados para as políticas sociais? Em que espaços são 

realizados os estágios? Ocorre articulação entre os estágios?  

Finalmente, como último procedimento analítico, dos três blocos analisados foram 

derivadas sínteses discursivas que geraram dois campos de análise: o primeiro correspondeu à 

caracterização geral dos cursos de Psicologia do Piauí e o segundo, às políticas sociais na 

formação graduada do psicólogo no Piauí.  

No primeiro campo de análise, caracterização geral dos cursos de Psicologia do 

Piauí, apresenta-se as características gerais da estrutura curricular dos cursos e dos conteúdos 

curriculares dos mesmos. São dados descritivos que irão embasar a discussão do segundo 

campo de análise. Este, políticas sociais na formação graduada do psicólogo no Piauí, 

aborda como as políticas sociais se apresentam dentro dos três blocos de análise citados 

acima. 

Quanto às entrevistas, estas tiveram um caráter complementar à análise do PPC e 

foram categorizadas de acordo com os blocos da análise documental, sendo separados trechos 

que correspondessem a cada um (Bloco 1 - Fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos; 

Bloco 2 - Ênfases curriculares e disciplinas e Bloco 3 - Prática profissional). Desta forma, a 

análise das entrevistas aparece articulada à análise documental, complementando e ilustrando 

esses dados.  
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3 Análise e discussão dos resultados 

A análise dos resultados está organizada em dois blocos. No primeiro, encontra-se a 

caracterização geral dos cursos de Psicologia do Piauí e no segundo, a discussão das Políticas 

sociais na formação graduada do psicólogo no Piauí. 

 

3.1 Caracterização geral dos cursos de Psicologia do Piauí 

Para caracterizar os cursos de Psicologia do Piauí, nesse primeiro bloco serão 

apresentadas as suas estruturas e conteúdos curriculares. 

 

3.1.1 Estrutura curricular 

Os cursos de Psicologia no Piauí tiveram uma implantação tardia se comparado a 

outras regiões do país, como afirmado no primeiro capítulo. Esta implantação tardia remete ao 

próprio histórico de implantação dos demais cursos superiores neste estado, que sinaliza as 

demandas e carência por mão de obra especializada na época.  

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, destacam-se como justificativas para 

implantação dos mesmos: necessidades sociais, demanda da população e carência de 

profissionais nesta área em nível estadual e regional. Além disso, os PPC mencionam estudos 

realizados que apontavam níveis crescentes de egressos do ensino médio que saíam para 

outros estados da federação ou então optavam por outro curso devido à opção reprimida na 

oferta de graduação em Psicologia em Teresina. Esses fatos se confirmam ao verificar a 

quantidade de alunos que se inscreveram no primeiro vestibular de Psicologia no estado, 

demonstrando a grande procura por este curso (1406 candidatos para 30 vagas).  

Os primeiros cursos de Psicologia do Piauí, embora recentes, estruturaram os seus 

currículos segundo o modelo de currículo mínimo. Atualmente, todos os cursos se estruturam 

conforme as orientações das Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia, ressaltando-
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se que estes passaram por reformulações curriculares recentes (2007, 2008, 2011) por 

exigência de Comissões Avaliadoras do MEC ou para melhor adaptar o currículo ao 

funcionamento dos cursos
25

.  

Após as reformulações curriculares ocorridas entre 2007 e 2008, observa-se que os 

cursos se organizam em dez semestres, têm como perfil a Formação do Psicólogo e seguem os 

princípios das Diretrizes, ou seja, estruturam o currículo em núcleo comum e ênfases, estágios 

básicos e específicos; destinam uma carga horária específica para atividades complementares; 

especificam perfil do curso, eixos estruturantes, habilidades e competências básicas e 

específicas a serem desenvolvidas; entre outros aspectos. 

Na Tabela 4, verifica-se que, de modo geral, não há diferença visível na maneira em 

que os cursos estruturam os seus currículos no que diz respeito à quantidade de itens 

curriculares existentes no núcleo comum e nas ênfases, bem como na distribuição desses itens 

ao longo da formação. Observa-se que as disciplinas e estágios do núcleo comum se 

apresentam no início e meio do curso e os itens correspondentes às ênfases se concentram ao 

final do curso. Há uma média de seis disciplinas por período, com carga horária variáveis 

entre 30 e 108 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 No momento da realização desta pesquisa, a IES IV estava implementando uma mudança no seu PPC que 

envolvia a reformulação dos conteúdos das ementas das disciplinas, atualização das bibliografias e o acréscimo 

de disciplinas que não existiam no currículo, tais como Libras e Psicologia do Excepcional. As análises foram, 

então, realizadas com o PPC em vigor naquele momento, pois tais mudanças seriam implantadas apenas no final 

de 2011. 
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Tabela 4 

Caracterização da estrutura curricular dos cursos de Psicologia do Piauí 

 

  

IES I IES II IES III IES IV 

      Núcleo 

Comum 

Qtd. de disciplinas 

 

45 

 

51 

 

50 

 

45 

 

 

Média de disciplinas por 

período 

6 

 

6 

 

7 

 

6 

 

 

Carga horária de disciplinas 

 

45h/60h/ 

90h 

36h/72h/ 

108h 

30h/60h/ 

90h 

60h/75h 

 

 

Qtd. de estágios básicos 5 7 2 3 

 

Período do estágio básico 4º  8º 1º ao 7º 4º ao 5º 2º, 4º e 6º 

 

Carga horária do estágio básico 60h 36h 60h 60h 

 

Total de itens do núcleo comum 50 58 52 48 

Ênfase Qtd. de disciplinas 2 - 4 9 

 

Período das disciplinas 9º e 10º - 7º e 8º 7º ao 10º 

 

Carga horária das disciplinas 60h - 30h 60h 

 

Qtd. de estágios específicos 6 3 6 3 

 

Período dos estágios específicos 9º e 10º 8º ao 10º 6º ao 10º 8º ao 10º 

 

Carga horária dos estágios 

específicos 

155h 

 

160h 

 

150h 

 

180h/ 

210h 

 

Total de itens da ênfase 8 3 10 12 

       

É válido destacar que a quantidade de estágios básicos varia em cada IES. Na IES I 

existem cinco estágios básicos, na IES II são sete, na IES III apenas dois e, na IES IV, são três 

estágios básicos. A carga horária deles é de 60h em todas as IES, com exceção da IES II que 

possui 36h. 

Quanto aos estágios específicos, estes também variam de acordo com cada instituição 

investigada, sendo que as IES I e III apresentam seis estágios específicos e as IES II e IV, três. 

Em relação às disciplinas voltadas para as ênfases, a IES IV é a que possui o maior número, 

nove, enquanto a IES I possui duas e na IES III são quatro. Não foi possível identificar as 
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disciplinas voltadas para as ênfases na IES II por não estarem especificadas na sua matriz. 

Assim, como se verifica na Tabela 4, essa é a IES que apresenta a menor quantidade de itens 

relativos às ênfases.  

 Ainda no que diz respeito às ênfases, verificou-se que cada curso apresenta uma 

maneira diferente de organização e funcionamento das mesmas, definidas de acordo com a 

Tabela 5. Em tópico posterior será discutido mais detalhadamente o funcionamento das 

ênfases e a sua relação com as políticas sociais. 

Tabela 5 

Quantidade e descrição das ênfases de cada IES 

 

IES 
Quantidade de 

ênfases 

Ênfases 

IES I 5 

Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da 

Saúde 

Psicologia e Processos Clínicos  

Psicologia e Processos de Investigação Científica  

Psicologia e Processos de Avaliação Diagnóstica 

Psicologia e Processos Educativos 

IES II 

 
3 

Psicologia Clínica 

Psicologia Escolar 

Psicologia Organizacional 

IES III 

 
2 

Processos de Prevenção e Promoção de Saúde  

Processos Educativos 

IES IV 2 
Psicologia Clínica  

Psicologia e Saúde Coletiva 

 

Com relação à carga horária total dos cursos, verifica-se que não há uma diferença 

entre as instituições. As Diretrizes não regulamentam a quantidade de carga horária total que 

os cursos devem possuir, mas o Conselho Nacional de Educação (CNE) determina que o 

curso de Psicologia deve oferecer, no mínimo, 4000 horas. Assim como se verifica na Tabela 

6, todos os cursos atendem a este requisito. 
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Quanto à carga horária de estágios, as Diretrizes instituem que os estágios básicos e 

específicos deverão perfazer, ao todo, pelo menos 15% (quinze por cento) da carga horária 

total do curso. Mais uma vez, todas as instituições seguem essa recomendação, possuindo as 

Instituições I, II, III e IV, respectivamente: 24,8%; 18,02%; 20,3% e 18,84% da carga horária 

de estágios com relação à carga horária total do curso. 

Tabela 6 

Carga horária de disciplinas, estágios, atividades complementares e carga horária total dos 

cursos de psicologia do Piauí 

 

 

IES I IES II IES III IES IV 

Carga Horária de Disciplinas 3.135 3.330 3.345 3.240 

Carga Horária de Estágios 1.075 732 900 780 

Carga Horária de Atividades 

Complementares 
120 - 120 120 

Carga Horária Total do Curso 4.330 4.062 4.425 4.140 

 

Em relação às disciplinas, observa-se que a IES III é a que possui a maior carga 

horária e a IES I, a que possui menor. Em compensação, esta é a que possui maior carga 

horária de estágio e a IES II, a que possui menor. Quanto à carga horária de atividades 

complementares, com exceção da IES II
26

, todas possuem 120 horas, como é regulamentado 

nas Diretrizes Curriculares. 

Tendo em vista as informações gerais sobre a estrutura dos cursos de Psicologia no 

Piauí e considerando a recente criação dos mesmos, é válido questionar as tendências que 

esses cursos adotaram. Ao se contextualizar o período de implantação dos mesmos entre o 

final dos anos 1990 e início dos anos 2000, verifica-se que, em âmbito nacional, já se 

destacavam discussões pertinentes a respeito do compromisso social do psicólogo, críticas à 

formação e o início das discussões e implementação das novas Diretrizes. Também nesse 

período, em meados dos anos 1990, o psicólogo começou a se inserir nas políticas de saúde: 

                                                             
26 Não foi possível identificar, a partir dos dados da matriz curricular, se este curso possui as 120 horas 

necessárias voltadas para atividades complementares.  
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segundo Dimenstein (1998), em 1998, 31,93% dos psicólogos inscritos no Conselho de 

Psicologia 11ª Região/seção Piauí atuavam em instituições públicas e/ou privadas 

conveniadas ao SUS. De que modo os cursos assimilaram ou estavam preocupados com as 

discussões da categoria, com a inserção dos psicólogos nas políticas sociais e com a própria 

realidade social do Piauí, são aspectos que serão melhor discutidos no decorrer dessa análise. 

A recente criação dos cursos de Psicologia do Piauí foi um aspecto favorável a uma formação 

mais atualizada e voltada às políticas sociais? Que conteúdos curriculares os cursos 

privilegiaram?  

De modo a ter uma compreensão e dimensão global sobre a formação em Psicologia 

nas IES do Piauí, os conteúdos curriculares dos cursos serão discutidos no tópico seguinte. 

 

3.1.2 Conteúdos curriculares 

Os conteúdos das ementas das disciplinas e estágios de cada curso foram classificados 

de acordo com os eixos das Diretrizes: Fundamentos epistemológicos e históricos, 

Fundamentos teórico-metodológicos; Procedimentos para a investigação científica e a prática 

profissional; Fenômenos e processos psicológicos; Interfaces com campos afins do 

conhecimento e Prática profissional.  

Baseado nesta classificação, foi possível identificar, como se observa na Figura 4, que 

os conteúdos que mais se destacam nos conteúdos curriculares de todas as IES são aqueles 

voltados para os fundamentos teórico-metodológicos, demonstrando a grande ênfase que é 

dada às questões teóricas nesses cursos de Psicologia. Nas IES I, II, III e IV identificou-se, 

respectivamente, 48, 51, 52 e 49 disciplinas que possuem conteúdos voltados para este eixo, 

representando que 82,7%; 83,6%; 82,5% e 81,6% dos componentes curriculares abordam 

questões teóricas.  
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Figura 4. Classificação dos conteúdos das ementas de disciplinas e estágios de acordo com os 

eixos das Diretrizes Curriculares 

 

 

Ainda verifica-se na Figura 3, que os conteúdos voltados para o eixo “Procedimentos 

para a investigação científica e a prática profissional” estão em segundo lugar, demonstrando 

a ênfase nas questões procedimentais e técnicas, não negando a tendência histórica dos cursos 

de Psicologia de darem ênfase ao exercício profissional. A IES II apresenta 42 disciplinas 

com conteúdos voltados para este eixo enquanto a IES I apresenta 40; a IES III, 39 e a IES IV, 

37. Para citar como exemplo de alguns conteúdos classificados neste eixo tem-se: “entrevistas 

para aplicação de testes”, “técnicas e normas do trabalho científico”, “leitura, diagnóstico e 

intervenção de processos grupais”, “diagnóstico e intervenção no contexto educacional”. 

Apesar da maior quantidade de conteúdos teóricos nos cursos, aqueles voltados aos 

procedimentos científicos e à prática do psicólogo também se destacam. No entanto, o dilema 

entre teoria e prática ainda se apresenta ao se verificar que há uma menor quantidade de 

disciplinas voltadas ao eixo “Práticas profissionais”: na IES III são 9, na IES IV são 10, na 
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IES II são 12 e na IES I, 13, estando a maioria das atividades práticas presentes nos estágios. 

Entre as práticas profissionais identificadas nas ementas, pode-se citar como exemplo: 

“realização de diagnóstico da comunidade que será assistida. Identificação de demandas e 

recursos a serem utilizados”; “intervenção com caráter preventivo através de atividades 

desenvolvidas tais como: seleção e treinamento de professores, grupos temáticos com alunos, 

orientação vocacional”, “observação do comportamento de crianças, adolescentes e adultos 

em diferentes contextos educacionais, sociais e assistenciais”. 

A operacionalização da articulação entre teoria e prática não se constata no PPC, ao se 

verificar na análise das suas ementas uma concentração de atividades práticas apenas nos 

estágios. A constatação realizada por Matos (1988) de que as disciplinas se restringiam à 

teorização e as atividades práticas eram apenas aquelas previstas nos estágios ainda pode ser 

reafirmada. Mas não se pode negar que há um diferencial trazido pelas Diretrizes devido à 

existência dos estágios básicos, pois com estes, as atividades práticas não se concentram 

somente ao final do curso, mas estão diluídas no decorrer do mesmo. 

Ainda com relação à Figura 4, verifica-se também que as IES I e II são as que 

possuem um maior número de disciplinas com conteúdos relacionados ao eixo “Fundamentos 

epistemológicos e históricos”, respectivamente 22 e 24, apresentando a IES IV a menor 

quantidade de disciplinas, apenas 10, e a IES III, 16. Os conteúdos deste eixo se voltam, na 

IES I (9) e na IES III (8), para a área da Psicologia, como por exemplo: “contextualização 

histórica da testagem psicológica”, “gênese da Psicologia clínica”, “história e evolução da 

Psicologia organizacional”, “histórico da Psicologia educacional/escolar”. Também destacam-

se nas IES I (7) e II (8) conteúdos históricos voltados aos processos, fenômenos ou objetos da 

Psicologia, como em: “história da loucura”, “histórico da dinâmica de grupo”, “evolução 

histórica da instituição família”. Também foram constatadas, na IES II, cinco disciplinas com 

conteúdos relacionados à dimensão da história ligada a teorias da Psicologia, a exemplo de 
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“história e desenvolvimento da psicanálise” e “raízes filosóficas do behaviorismo: 

precursores”. 

Vale destacar que poucos são os conteúdos voltados às discussões epistemológicas: 

apenas quatro disciplinas na IES I, duas nas IES II e III e apenas uma disciplina na IES IV. 

Além disso, poucas são as disciplinas que abordam a história contemporânea da Psicologia: 

somente duas disciplinas nas IES II, III e IV e três disciplinas na IES I. 

Ainda no que diz respeito à Figura 4, verifica-se que as IES III e IV apresentam uma 

maior incidência de conteúdos voltados aos “Fenômenos e processos psicológicos”, 

apresentando a IES III 22 disciplinas e a IES IV, 21, enquanto as IES I e II possuem 17 e 14 

disciplinas, respectivamente.  

Quanto aos conteúdos direcionados ao eixo “Interfaces com campos afins do 

conhecimento”, as IES II, III e IV apresentaram a mesma quantidade de disciplinas 

relacionadas (15) e a IES IV apresentou uma quantidade menor (9).  

Entre os campos de conhecimento dos conteúdos deste eixo que se destacaram, tem-

se: anatomia, antropologia, bioquímica, estatística, filosofia, genética, políticas públicas, 

psicofarmacologia, psicofisiologia, Psicologia escolar, Psicologia jurídica, psicossomática, 

psicopatologia, psiquiatria, saúde mental, saúde pública, saúde coletiva, sociologia.  

É marcante, portanto, a diversidade de campos de conhecimento que a Psicologia faz 

interface nestes cursos. É válido destacar que a maioria destes campos pertence às áreas de 

humanas e saúde, como se visualiza na Figura 5. Nas IES I e II, seis disciplinas de interface 

são da área de humanas, assim como a IES III possui cinco e a IES IV, duas. Na área da 

saúde, as IES I e III possuem seis disciplinas, a IES II, sete disciplinas e a IES IV, cinco. As 

disciplinas de interface relacionadas às ciências sociais aplicadas e às exatas variam entre uma 

a duas disciplinas por curso. 
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Figura 5. Áreas do saber a que se referem as disciplinas com conteúdos de interface com 

campos afins do conhecimento 

 

 

 Outro aspecto utilizado para caracterizar os conteúdos das disciplinas e estágios foi a 

classificação destes por área da Psicologia a qual estão relacionados, como pode se visualizar 

na Tabela 7. Constata-se que a área que possui mais disciplinas em todas as IES é a clínica, 

apresentando a IES I sete disciplinas, a IES II, nove e as IES III e IV com dez. Entre estas 

disciplinas destacam-se: Psicologia da Personalidade; Teorias e Técnicas Psicoterápicas na 

Abordagem Psicanalítica; Teoria e Técnicas Psicoterápicas nas Abordagens Humanistas e 

Fenomenológicas; Teoria e Técnicas Psicoterápicas na Abordagem Cognitivo-

Comportamental; Ludoterapia; Aconselhamento Psicológico; Fundamentos de Terapia 

Familiar - Abordagem Sistêmica; Tópicos sobre Psicologia na Contemporaneidade - a Clínica 

Ampliada; e Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica. 

A área escolar também se destaca com a presença de cinco disciplinas voltadas para 

esse ramo nas IES I e III, quatro disciplinas na IES II e três disciplinas nas IES IV. Entre as 

disciplinas da área escolar destacam-se: Psicologia da Aprendizagem, Psicologia Educacional, 

Educação Inclusiva, Psicomotricidade, Psicopedagogia e Problemas de Aprendizagem, para 
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citar algumas. As áreas de desenvolvimento, social comunitária e saúde também se 

destacaram com uma média de quatro disciplinas por curso. 

Na área de pesquisa, pôde-se identificar a presença de seis disciplinas nas IES I e II e 

quatro disciplinas na IES III e IV, tais como Introdução à Metodologia Científica, Métodos e 

Técnicas de Pesquisa em Psicologia, Trabalho de Conclusão de Curso, entre outras. Na área 

de avaliação psicológica, foi possível constatar a presença de quatro disciplinas na IES II, três 

disciplinas nas IES I e III e duas na IES IV, como em Técnica de Exame Psicológico I, 

Técnica de Exame Psicológico II e Psicodiagnóstico.  

Tabela 7 

Classificação das disciplinas por áreas da Psicologia 

 

IES I IES II IES III IES IV 

Clínica 7 9 10 10 

Neurociência 1 0 0 0 

Pesquisa 6 6 4 4 

Desenvolvimento 4 3 4 4 

Políticas Públicas 1 2 2 2 

Avaliação Psicológica 3 4 3 2 

Escolar 5 4 5 3 

Trabalho e Organizações 3 2 3 2 

Social e Comunitária 4 4 4 3 

Jurídica 2 1 1 0 

Geral 2 1 1 3 

Hospitalar 0 1 1 0 

História 1 1 1 1 

Saúde 4 3 3 3 

Não se aplica 22 28 22 26 

 

Na área do Trabalho e Organizações, foi possível identificar três disciplinas nas IES I 

e III e duas nas IES II e IV. As áreas de Psicologia Jurídica e História da Psicologia não 

passaram de duas disciplinas. 
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Portanto, a predominância de uma formação voltada para clínica ainda pode ser 

visualizada na formação dos psicólogos devido a grande presença de disciplinas voltadas para 

essa área. Nos anos 1980, em clássica pesquisa realizada pelo CFP, Gomide (1988), ao 

analisar os níveis de conhecimentos e habilidades adquiridos durante a graduação dos 

psicólogos, constatou que 66% dos participantes da pesquisa indicaram a área clínica como 

sendo a área de atuação em que foram melhor preparados durante o seu curso de graduação. 

No Piauí, a predominância da clínica nos cursos também se destaca na fala dos 

entrevistados, como o Docente IV: “o peso para uma demanda clínica é muito grande, é muito 

forte, a cultura clínica da Psicologia no Piauí é uma coisa que me chama muita atenção”. 

Outro aspecto relevante identificado nas ementas das disciplinas foi a presença de 

discussões sobre a realidade brasileira e piauiense, onde se visualizam os dados na Figura 6. 

Identificou-se que apenas cinco disciplinas nas instituições III e IV e quatro disciplinas nas 

IES I e II abordam, em suas ementas, aspectos da realidade brasileira. Entre as disciplinas que 

destacam a realidade brasileira, tem-se na IES I “Introdução à Sociologia”, “Psicologia Social 

II”, “Políticas Públicas e Sociais do Brasil” e “Psicologia Escolar I”. Na IES II, tem-se 

“Fundamentos Antropológicos”, “Políticas Sociais do Brasil”, “Psicologia e Saúde Pública” e 

“Estágio básico VII: Prática em Saúde Mental”. Na IES III: “História da Psicologia”, 

“Políticas Sociais do Brasil”, “Psicologia Social II”, “Saúde Pública”, e “Técnica de Exame 

Psicológico II”. E na IES IV: “História e Epistemologia da Psicologia”, “Psicologia Social I”, 

“Saúde Mental”, “Psicologia Comunitária” e “Saúde Coletiva”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Figura 6. Disciplinas que tratam de temas relacionados à realidade brasileira e piauiense  

Entre as disciplinas que mencionam o contexto piauiense, tem-se somente uma em 

cada IES: na IES I, tem-se a disciplina de “Políticas Públicas e Sociais do Brasil” que possui 

na sua ementa “Análise dos programas sociais no contexto brasileiro e piauiense”; na IES II, 

em “Fundamentos Antropológicos” ao citar “Aspectos antropológicos do piauiense”; na IES 

III, em “Psicologia social II” possui na sua ementa “temas de pesquisa da realidade 

piauiense”; e, na IES IV, a disciplina “Psicologia Social I” menciona na sua ementa 

“Problemas sócio-culturais e econômicos contemporâneos. Enfoques nacionais, regionais e 

locais”.    

Portanto, a preocupação com a realidade nacional e local ainda é pouco contemplada 

nos conteúdos das disciplinas dos cursos no Piauí. No estudo anteriormente referido, Gomide 

(1988) constata que 52% dos psicólogos tiveram conhecimentos insuficientes sobre a 

realidade socioeconômica na qual o psicólogo atua e também pouco aprendeu sobre o papel 

social deste profissional. Com conteúdos mínimos voltados para a questão da realidade social 

brasileira, pode-se afirmar que os cursos de Psicologia do Piauí ainda têm muito o que 

avançar para alcançar uma perspectiva mais comprometida socialmente. 
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 Tendo em vista essas informações gerais sobre os cursos de Psicologia no estado e 

seus conteúdos curriculares, discutir-se-á nos próximos tópicos a presença das políticas 

sociais na formação do psicólogo no Piauí.  

 

3.2 Políticas sociais na formação do psicólogo no Piauí 

Nesta sessão, será feita a análise das políticas sociais na formação do psicólogo no 

Piauí seguindo três grandes blocos: Fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos; Ênfases 

e disciplinas; e Prática Profissional. 

Inicialmente, abordar-se-ão os Fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos dos 

cursos, de modo a discutir a presença das políticas sociais no perfil do egresso, no processo 

formativo e nas competências e habilidades dos cursos. Em seguida, analisar-se-ão as ênfases 

e disciplinas através da discussão das políticas sociais nas ênfases e matriz curricular. E 

finalmente, a análise será encerrada com a discussão da Prática profissional, com destaque aos 

estágios, pesquisa e extensão voltados às políticas sociais.  

  

3.2.1 Fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos voltados às políticas sociais 

Neste primeiro bloco de análise, será discutida a presença das políticas sociais no 

perfil do egresso, no processo formativo e nas competências e habilidades dos cursos, 

identificando que perfil profissional as IES pretendem formar e de que maneira as políticas 

sociais são contempladas nesses perfis. Além disso, apresentar-se-á em quais concepções se 

baseiam essas formações, quais perspectivas científicas e pedagógicas são utilizadas na 

formação e como se define o processo formativo desse curso para se alcançar o perfil do 

egresso esperado. Algumas questões que norteiam essa discussão são: como os cursos de 

Psicologia estabelecem o perfil do egresso? O processo formativo é propício ao ensino das 
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políticas sociais? Quais habilidades e competências são previstas nos cursos? E como as 

políticas sociais estão presentes nessas habilidades e competências?  

 

3.2.1.1 Perfil do egresso 

O perfil do egresso refere-se ao tipo de profissional em Psicologia que a instituição 

pretende formar. Considera-se o perfil um elemento essencial na construção das demais 

estruturas da formação já que se pressupõe que seja a partir dele que irão ser delineadas as 

propostas curriculares, as ênfases, entre outros aspectos importantes da formação. No perfil do 

egresso traçado pelas IES também é possível identificar as concepções, tanto de homem 

quanto de formação, que cada uma possui e verificar nuances pertinentes a essas formações. 

Assim, visou-se, nesta sessão, caracterizar o perfil de egresso que cada IES apresenta e 

identificar elementos relacionados às políticas sociais nestes perfis.  

Para melhor visualizar o perfil das IES, identificou-se características em comum que 

os cursos apresentam em seus perfis. Entre estas características, destacaram-se: o foco de cada 

perfil, as políticas sociais, a realidade/transformação social, a interdisciplinaridade e a ênfase 

na atuação individual/coletiva. 

Na Tabela 9, aponta-se que o foco do perfil da IES I é a saúde e o psicólogo é 

concebido como um profissional agente de saúde. A menção à saúde é citada em vários 

trechos do PPC, como por exemplo, ao afirmar que “o objetivo principal do curso é a 

formação de profissionais na área da Psicologia, para o exercício de suas funções no campo 

da Saúde Pública e Privada, em nível primário, secundário, terciário e institucional, nas 

diversas áreas que compõem a profissão” (PPC IES I, p.13). 

No PPC da IES I, ainda se afirma que o perfil do egresso contempla uma trajetória 

acadêmica que capacite o aluno para solucionar diferentes demandas no campo da promoção 

de saúde, em vários níveis. De acordo com o PPC, o profissional deverá estar preparado, 
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técnica e eticamente, para relacionar-se com sua prática profissional, considerando a dinâmica 

das interações pessoais e de grupos, tanto no contexto dos estabelecimentos clínicos e 

hospitalares quanto no contexto mais amplo de gerenciamento dessas unidades. Além destes 

aspectos, o conceito de saúde e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

são considerados no PPC como elementos fundamentais a serem enfatizados, objetivando 

articular os princípios da formação educacional e o campo de atuação na área da saúde.  

Para além desta concepção, o PPC ressalta a perspectiva psicossocial e holística para a 

realização de atividades de promoção da saúde em diversos contextos institucionais, 

ampliando de maneira significativa a prática clássica existente nos âmbitos educacional, 

organizacional, comunitário e clínico e desenvolvendo novas compreensões científicas e 

técnicas, sensíveis à realidade local. 

As políticas sociais foram identificadas no perfil do egresso da IES I por citar a saúde 

pública como campo de atuação, por enfatizar a importância do conhecimento dos princípios 

do SUS na formação e, também, ao deixar explícito no PPC que “se faz necessário oferecer, 

ao mercado de trabalho, profissionais com perfil voltado para as questões humanísticas e 

político-sociais, possuidores de competência técnica, domínio cognitivo e habilidades 

voltadas para atuação que privilegiem a interdisciplinaridade” (PPC IES I, p.8). A saúde 

mental também é citada ao configurar um perfil profissional voltado para medidas de 

prevenção, promoção e tratamento psicossocial em saúde mental, nos mais diferenciados 

contextos institucionais e comunitários, atento para a pesquisa e intervenção. 

Ainda no perfil do curso da IES I, assim como nas demais IES, como se visualiza na 

Tabela 8, é ressaltado o compromisso de uma atuação voltada para a transformação social. De 

acordo com o PPC da IES I, pretende-se formar profissionais capazes de se envolverem e 

atuarem de forma efetiva, comprometida e ética, no sentido de contribuir para as 
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transformações sociais almejadas e para atenderem de forma global às necessidades da 

população.  

Tabela 8  

Características gerais do perfil do egresso das IES 
 

Características IES I IES III IES IV 

Foco 
Saúde Saúde e Educação Saúde 

Coletiva/clínica 

Políticas sociais 

Atuação na Saúde 

Pública; 

Princípios do SUS; 

Perfil voltado para as 

questões 

humanísticas e 

político-sociais 

Inserção no contexto 

das políticas públicas 

de saúde e educação; 

Atuação no SUS 

Saúde Coletiva; 

Visão comprometida 

com as demandas 

sociais 

Realidade/ 

Transformação social 

Compreensão da 

realidade social, 

cultural e econômica 

do seu meio, 

dirigindo sua atuação 

para a transformação 

da realidade em 

benefício da 

sociedade 

Aproximação da 

formação dos 

psicólogos à 

realidade nacional 

Compromisso com 

os processos de 

transformação social 

que visam à melhoria 

das condições para a 

sociedade 

Interdisciplinaridade 

Atuação que 

privilegie a 

interdisciplinaridade 

Atuação 

interdisciplinar 

Atuação 

interdisciplinar 

Atuação 

individual/coletiva 

Profissional 

preparado técnica e 

eticamente para 

Intervenção 

específica junto a 

indivíduos, grupos e 

Prioridade na 

formação ao 

atendimento a um 
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relacionar-se com 

sua prática 

profissional, 

considerando a 

dinâmica das 

interações pessoais e 

de grupos 

instituições. maior número de 

pessoas e 

desenvolvimento de 

trabalhos com 

grupos, instituições e 

comunidades 

 

 

Já na IES III, o foco do perfil do egresso vai além da saúde e está também na 

educação. Segundo o PPC desta instituição, o psicólogo deve se inserir no contexto das 

políticas públicas de saúde e educação, utilizando conhecimentos de atenção integral numa 

atuação interdisciplinar para que a sociedade tenha as condições necessárias e adequadas para 

existir, para produzir e se reproduzir, para que predomine neste conjunto o desenvolvimento 

biopsicossocial. 

A prática do psicólogo formado na IES III, como profissional de saúde e/ou de 

educação, pretende se caracterizar pela aplicação dos conhecimentos psicológicos no sentido 

de uma intervenção específica junto a indivíduos, grupos e instituições, com o objetivo de 

autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, grupal e institucional, em uma postura de 

promoção da saúde e da educação.  

As concepções de saúde e educação que norteiam a formação em Psicologia nesta IES 

estão relacionadas à integralidade da saúde e à educação como liberdade para aprender, 

pretendendo aproximar a formação dos psicólogos à realidade nacional e formar psicólogos 

críticos em relação à sociedade brasileira. 

O perfil profissional na IES III é entendido, assim, como um profissional capacitado 

teórica e tecnicamente, com sólida visão das linhas filosóficas e ideológicas que sustentam os 

conhecimentos em Psicologia e em condições de avaliar criticamente novos conhecimentos e 
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práticas que surgem neste campo do saber. Além disso, o egresso dever ser capaz, responsável 

e ético, levando em conta a interseção de vários aspectos relacionados à sociedade 

contemporânea bem como às necessidades regionais e locais. 

Segundo o PPC, o perfil da IES III visa preparar um profissional com ampla 

possibilidade de inserção e intervenção no vasto campo de atuação da Psicologia, atento aos 

processos e movimentos sociais, capaz de propor ações de saúde e educação em uma 

sociedade complexa em constante transformação. Também deve ser engajado em atuações 

junto a entidades da sociedade, tais como organizações de bairro, sindicatos, empresas, 

escolas, serviços do SUS, entre outros. Observa-se, portanto, nesta IES, a ênfase na atuação 

nas políticas públicas de saúde e educação, sendo o SUS citado como um local de atuação.  

Na IES IV, o foco do perfil do egresso está na saúde coletiva e na clínica, como se 

visualiza na Tabela 8. O objetivo geral deste curso é formar psicólogos aptos ao exercício 

profissional competente, ético, com visão comprometida com as demandas sociais. Embora o 

currículo contemple a formação de um psicólogo pluralista, que possa atender às demandas 

reais e mais urgentes da população regional e brasileira, as políticas sociais não são citadas 

diretamente no perfil. 

Segundo o PPC da IES IV, o perfil do egresso é um profissional que será capaz de 

promover a saúde, integrando teoria e prática, perpassadas pelo compromisso ético. Também 

nesta IES, almeja-se um perfil de egresso no qual o psicólogo “terá capacidade de equacionar 

problemas e buscar soluções exigidas pela sociedade; pela visão atualizada de mundo e, em 

particular, pela consciência dos problemas nacionais e da região, que possibilita a 

compreensão do meio social, político, econômico e cultural onde vive; pela tomada de decisão 

em um mundo diversificado e interdependente; pela capacidade de atuar em equipes 

interdisciplinares, internalizando valores, responsabilidade social e ética profissional” (PPC 

IES IV, p.15). 
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O curso da IES IV oferece o perfil de Formação de Psicólogo, tendo como concepção 

a valorização do desenvolvimento humano e social, por meio de um processo que busca 

proporcionar aos acadêmicos, além da aquisição de saberes específicos, um conhecimento 

sobre o papel social desse profissional e sobre a realidade regional e brasileira na qual se 

encontra inserido. É enfatizada, no PPC desta IES, a necessidade de reconhecer as 

particularidades regionais de modo a evitar a importação de um “modelo” de homem. Como 

consequência, propõe preparar um profissional comprometido com a comunidade, capaz de 

propor, principalmente, ações preventivas e de promoção da saúde mental nos variados 

campos de atuação e ações de caráter interventivo. 

Segundo o PPC, o aluno, ao término do curso na IES IV, estará habilitado a exercer 

sua profissão em diversos campos de atuação do psicólogo, mas acima de tudo, estará apto a 

identificar as especificidades desses campos e a buscar conhecimentos complementares que 

venham a qualificar sua atuação. Há uma prioridade, nessa formação, ao atendimento a um 

maior número de pessoas, desenvolvendo trabalhos com grupos, instituições e comunidades. 

Finalmente, constata-se que todos os perfis possuem relação, direta ou indireta, com as 

políticas sociais. Nas IES I e III, as políticas sociais são mencionadas claramente nos PPC. Na 

IES I, por exemplo, ao propor uma formação voltada para questões político-sociais e 

humanísticas e ao citar o conhecimento do SUS como fundamental nessa formação. Na IES 

III, ao direcionar o perfil às políticas públicas de saúde e educação e também ao citar o SUS 

como um local de atuação do psicólogo. Na IES IV, indiretamente relaciona-se as políticas 

sociais ao objetivo de ter compromisso com as demandas sociais e voltar-se para a saúde 

coletiva. 

Também se identificou que o perfil do egresso das três instituições analisadas possuem 

algumas características em comum, como o destaque ao conhecimento da realidade nacional e 

à transformação social, a promoção da saúde e a preocupação com uma atuação 
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interdisciplinar, voltada para grupos, comunidades e instituições, indo além da perspectiva 

individualista de atuação.  

Os perfis do egresso, em todas as IES, apresentam, de certa forma, ideias inovadoras. 

A implantação tardia desses cursos pode ser um indicador da tentativa de construção de uma 

formação diferenciada, mais condizente com a realidade local. No entanto, o modo como 

ocorre a estruturação dessas formações para se alcançar esse perfil almejado, é uma questão 

pertinente a ser verificada, visando avaliar a articulação entre os pressupostos teóricos, 

filosóficos e pedagógicos e sua operacionalização, seja no processo formativo do curso, na 

organização da estrutura curricular e até mesmo no dia-a-dia vivido em sala de aula.  

No próximo tópico, será discutido o processo formativo de cada IES. Por esta análise, 

é possível entender que concepções de formação os cursos possuem, em que pressupostos 

norteiam essa formação e que experiências e vivências buscam proporcionar aos alunos para 

se alcançar o perfil almejado.  

 

3.2.1.2 Processo formativo 

Quanto ao processo formativo, também foi possível verificar algumas semelhanças 

entre as três IES analisadas. Todas, em geral, propõem uma formação generalista, abrangente 

e pluralista, com teoria e prática articuladas, baseada em uma aprendizagem crítica. Também 

enfatizam a educação para a cidadania, a formação científica, práticas profissionais 

comprometidas com a realidade sociocultural do local e uma relação da Psicologia com outras 

ciências ou outros cursos, como se observa na Tabela 9. 
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Tabela 9 

Características do processo formativo das IES  

IES I IES II IES III 

Formação pluralista Formação generalista 
Formação pluralista e 

generalista 

Articulação teoria e prática Integração teoria e prática Integração teoria e prática 

Aprendizagem crítica 
Formação crítica, 

investigativa e criativa 

Formação interdisciplinar 

com enfoque crítico, 

científico e reflexivo 

Educação para a cidadania 

e participação social 

Formação de uma 

consciência política de 

cidadania 

Desenvolvimento de uma 

consciência de cidadania e 

valorização da dignidade 

humana 

Indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão 

Incentivo à autonomia para 

a produção de 

conhecimentos avançados 

em pesquisa e de novas 

práticas 

Iniciação do aluno na 

pesquisa e produção 

científica 

Práticas profissionais 

comprometidas com a 

realidade sociocultural do 

local 

Inserção dos estudantes em 

cenários da prática 

profissional na realidade 

local 

Preocupação com os 

fenômenos psicossociais 

nos diversos campos de 

atuação 

Articulação da graduação 

em Psicologia com outros 

cursos da área de Saúde 

Interação da Psicologia 

com outras ciências 

Diferentes referenciais 

teóricos para o estudo do 

fenômeno psicológico 

 

No PPC da IES I, identificou-se que o processo formativo é pautado por uma 

formação abrangente e pluralista, fundamentada em pilares epistemológicos e teóricos 
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visando à consolidação de práticas profissionais comprometidas com a realidade sociocultural 

do local onde está inserido. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é mencionada na proposta 

curricular. O curso também apresenta uma perspectiva de aliar, desde o primeiro semestre, a 

teoria às atividades práticas, de forma a desenvolver, na sua quase totalidade de disciplinas, 

uma perspectiva de leitura e interpretação crítica da realidade social, devidamente articulada 

com a proposta dos Seminários Integradores (1° bloco) e Estágios Básicos do Curso. Além 

disso, estabelece que, nas disciplinas obrigatórias, os professores, ao construírem seus planos 

de curso, devem indicar que pelo menos 25% das atividades sejam realizadas extra-classe.  

Segundo o PPC da IES I, a pluralidade das orientações teóricas e metodológicas que 

caracteriza o universo do saber psicológico é apresentada ao aluno para conduzi-lo a um 

aprendizado crítico dos saberes. Isto faz com que as inter-relações entre os aspectos teóricos, 

metodológicos e técnicos tenham um direcionamento voltado para uma práxis profissional 

reflexiva em seus pressupostos epistemológicos. 

Enfatiza-se também, nesta formação, uma visão de educar para a cidadania e para a 

participação plena na sociedade; o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos; a valorização 

das dimensões éticas e humanísticas e a articulação da graduação em Psicologia com outros 

cursos da área de Saúde, de forma a garantir, desde a formação, um espírito de trabalho 

colaborativo, em equipe multiprofissional. 

Na IES III, o processo formativo também se baseia em uma formação generalista, que 

evita a especialização precoce. Segundo o PPC desta instituição, o curso oferece uma 

formação comprometida com a competência profissional em sintonia com a aprendizagem 

baseada na integração teoria-prática. Propõe exercitar a prática reflexiva como processo de 

investigação da ação, articulada à inserção dos estudantes em cenários da prática profissional 
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na realidade local e promovendo o desenvolvimento de habilidades, criatividade e autonomia 

para a atuação profissional.  

Na IES III, o currículo busca situar a Psicologia no conjunto de conhecimentos sobre o 

homem, através da interação desta com outras ciências. Além dos conhecimentos oferecidos 

pelos conteúdos administrados no curso, o que garante o exercício legal da profissão, a IES III 

se propõe a oferecer ferramentas necessárias para formar um profissional capaz de buscar um 

aperfeiçoamento contínuo, a fim de manter-se atualizado e competitivo diante da 

modernização da Psicologia e sua contemporaneidade. 

O curso de Psicologia da IES III ainda apresenta, como finalidade básica, o 

desenvolvimento de rigoroso tratamento teórico, histórico e metodológico da formação do 

profissional, com vistas a sua atuação e inserção no contexto social local, regional e nacional.  

O processo formativo também enfatiza a formação de uma consciência política de 

cidadania, pautada em compromisso com a realidade social, no sentido de promover a 

qualidade de vida da população. Incentiva a autonomia para a produção de conhecimentos 

avançados em pesquisa; para novas práticas, através de consciência crítica, investigativa e 

criativa; e a fundamentação da atuação profissional em princípios éticos. 

O processo formativo da IES IV caracteriza-se por uma formação pluralista e 

generalista, preparando para uma atuação multiprofissional por meio de uma formação 

interdisciplinar com enfoque crítico, científico e reflexivo. 

O curso da IES IV procura desenvolver uma consciência de cidadania e valorização da 

dignidade humana nas diferentes áreas abordadas ao longo dos eixos longitudinais que 

compõem a grade curricular, por considerá-las indispensáveis para a construção e 

transformação, tanto do sujeito quanto das relações sociais. 

O currículo da IES IV contempla disciplinas que buscam apresentar ao aluno, de 

forma consistente e aprofundada, uma visão das principais teorias psicológicas e dos 
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diferentes campos de atuação profissional. A forma como está organizado o curso, segundo o 

PPC, abandona a ideia meramente conteudista, presente no modelo de currículo mínimo, para 

apresentar um curso vivo, orgânico, articulado por disciplinas que em cada semestre se 

ocupam de integralizar os conhecimentos. 

O currículo da IES IV também compreende a transmissão de conhecimentos que não 

têm exclusivamente fins terapêuticos ou curativos, mas, principalmente, fins preventivos e 

que gerem maior autoconhecimento e desenvolvimento de pessoas e grupos, proporcionando 

melhoria na qualidade de vida. Pretende-se fomentar no futuro psicólogo a preocupação com 

os fenômenos psicossociais nos diversos campos de atuação, priorizando o atendimento a um 

maior número de pessoas e desenvolvendo trabalhos com grupos, instituições e comunidades. 

Visa-se, também, oferecer condições para que o aluno atue de forma interdisciplinar 

ou em equipes multiprofissionais, o que exige conhecimentos gerais de diferentes áreas, 

necessários ao tipo de intervenção que realizará. São abordados, durante o curso, diferentes 

referenciais teóricos para o estudo do fenômeno psicológico, incluindo a análise de suas 

interfaces com os fenômenos biológicos, sociais e culturais. 

O currículo é direcionado para uma integração constante entre a teoria e a prática 

profissional, através de um conjunto de atividades previstas nas práticas disciplinares e nos 

estágios básicos. Outro ponto importante relativo ao curso de Psicologia da IES IV diz 

respeito à iniciação do aluno na pesquisa e produção científica. 

Desta maneira, pode-se constatar que muitos dos aspectos identificados no processo 

formativo dos cursos seguem as ideias que permearam as discussões e a consolidação das 

Diretrizes, tais como a superação do especialismo precoce, a articulação entre teoria e prática 

e o compromisso com a realidade nacional. Os pressupostos das Diretrizes são, assim, 

incorporados aos discursos presentes nos PPC das instituições do Piauí estudadas. 
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Verifica-se também que os processos formativos pretendidos por essas IES são 

importantes para o campo das políticas sociais, sobretudo ao citar uma educação voltada para 

cidadania e participação em sociedade, a articulação da graduação com outros cursos da saúde 

bem como com outras ciências e o uso de enfoque crítico, científico e reflexivo. Em uma área 

como as políticas sociais, que requer uma atuação interdisciplinar, torna-se interessante iniciar 

o diálogo com outros cursos desde a graduação. A articulação entre teoria e prática e uma 

formação científica também são indispensáveis para a preparação da atuação em qualquer 

área da Psicologia, quiçá para um campo emergente como as políticas sociais, para o qual se 

faz necessária a construção de referenciais e metodologias de trabalho para o desempenho 

nesses espaços.    

No tópico seguinte, abordar-se-ão as competências e habilidades de cada curso e a 

relação entre estas e as políticas sociais. 

 

3.2.1.3 Competências e habilidades 

As competências e as habilidades são o eixo de estruturação das Diretrizes 

Curriculares, já que é a partir do desenvolvimento das mesmas que se operacionaliza a 

formação. 

As competências e habilidades básicas e específicas das três instituições analisadas 

possuem grandes semelhanças com as estipuladas pelas Diretrizes Curriculares. No curso das 

instituições I e IV, por exemplo, as competências e habilidades gerais e específicas são 

idênticas àquelas das Diretrizes Curriculares, com o mesmo texto. Identifica-se que não há 

referência específica às políticas sociais. Questiona-se, portanto, como cursos que pretendem 

formar um profissional voltado para questões políticas e sociais e para atender às demandas 

da população não apresentam nenhuma competência e habilidade relacionadas às políticas. 
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Constata-se que existe a intenção declarada do PPC de formar um egresso preocupado com as 

políticas sociais, mas isso não foi operacionalizado nas competências e habilidades do curso.  

Mesmo não citando diretamente as políticas sociais, as competências e habilidades que 

estes cursos pretendem desenvolver, de modo geral, apresentam requisitos importantes para 

uma formação coerente com tais políticas, como analisar o campo de atuação profissional e 

seus desafios contemporâneos; analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas 

dimensões institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus 

agentes sociais; atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos 

processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar; saber buscar e usar o conhecimento 

científico necessário à atuação profissional, assim como gerar conhecimento a partir da 

prática profissional; para citar algumas das competências determinadas pelas Diretrizes e 

reproduzidas no PPC das IES analisadas. 

No curso da instituição III, apesar das competências básicas seguirem o modelo das 

Diretrizes, há pequenas modificações no texto e inclusão de um item que trata da 

compreensão dos fenômenos sociais: “compreender e analisar criticamente os fenômenos 

sociais, econômicos, culturais e políticos da vida do país, do Nordeste e do Piauí, 

fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão”. As habilidades básicas também são 

idênticas às das Diretrizes, bem como as competências e habilidades específicas.  

Tendo em vista os aspectos analisados até então, a partir do próximo tópico, se 

discutirá a operacionalização dos fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos nas suas 

ênfases e matriz curriculares.  
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3.2.2 Ênfases e disciplinas voltadas às políticas sociais 

Nesta sessão, discutir-se-á, portanto, a presença das políticas sociais nas ênfases e 

matriz curriculares, especialmente nas disciplinas, analisando os conteúdos que os cursos 

apresentam relacionados à temática e quais disciplinas contemplam estas discussões.  

 

3.2.2.1 Ênfases curriculares 

Segundo as Diretrizes, a ênfase é um conjunto delimitado e articulado de 

competências e habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e 

estágios em algum domínio da Psicologia. As Diretrizes determinam que cada curso deve 

oferecer, no mínimo, duas ênfases, de modo que o aluno possa optar por uma delas.  

  Verifica-se, na IES I, a existência de cinco ênfases, com oferta de estágios 

supervisionados em “Psicologia social comunitária”, “Psicologia escolar”, “Psicologia 

Clínica”, “Psicologia da saúde” e “Psicologia do trabalho” nos dois últimos semestres. De 

acordo com o PPC, todos os alunos devem cursar esses estágios, sem opção por escolha, 

verificando assim uma posição que vai contra o funcionamento das ênfases determinado pelas 

Diretrizes. 

Na IES III, o núcleo comum compreende até o quinto período e, a partir do sexto, as 

disciplinas de aprofundamento são comuns na formação nas duas ênfases, com duas 

disciplinas voltadas para cada ênfase, por semestre. Segundo o PPC, este procedimento 

permite que os acadêmicos cursem, paralelamente, disciplinas obrigatórias comuns e aquelas 

pertinentes as duas ênfases. A escolha da ênfase se dá no nono período e, conforme 

regulamentado no PPC, nos casos em que mais da metade dos alunos matriculados no 9º 

período se interessem pela mesma ênfase, serão utilizados critérios de seleção. 
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Além dos estágios supervisionados das ênfases na IES III (Psicologia e processos de 

prevenção em saúde e Psicologia e processos educativos), também são disponibilizados 

estágios nas áreas da Psicologia comunitária, organizacional e do trabalho e clínica. 

Na IES IV, a ênfase funciona de acordo com as Diretrizes, no qual o aluno opta na 

matrícula das disciplinas do sétimo semestre, por uma das duas ênfases. Desta forma, os 

alunos cursam disciplinas específicas em cada ênfase.  

Como pode ser observado, cada IES possui um modo de funcionamento diferente em 

relação às ênfases curriculares, mas de maneira geral, pôde-se constatar que estas mantêm a 

tradição de áreas de atuação em Psicologia. Esse modelo de organização não considera a 

definição da ênfase a partir da natureza dos fenômenos e procedimentos que o psicólogo 

utiliza nos processos de intervenção, como Bastos (2002) propõe, mas ainda ligados em áreas 

e locais de estágios. 

Assim, de certa forma, a compreensão inadequada do que seriam as ênfases pode 

acentuar um problema histórico existente na Psicologia: a separação entre áreas/abordagens e 

a perpetuação dos especialismos. 

Na entrevista com o docente da IES IV, destacou-se a crítica à separação das ênfases 

de clínica e saúde coletiva, ao ressaltar que “as ênfases de clínica e saúde coletiva não 

deveriam estar como dois campos separados, pois as duas se complementam e os alunos 

precisam saber manejá-las e não haver essa subdivisão e eles optarem em uma em detrimento 

de outra” (Docente IV).  

Ferreira Neto (2011) chama a atenção para o perigo da segmentação, por vezes 

competitiva e iatrogênica, entre os diferentes campos que atravessam a organização dos 

cursos de Psicologia. Em um campo de trabalho como o das políticas públicas, por exemplo, 

que requerem atuações mais plurais, interdisciplinares e diversificadas, seria um desserviço 

uma formação que segmenta e antagoniza os campos da Psicologia. 
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Verifica-se, na Tabela 10, as ênfases que possuem relação com as políticas sociais, 

sublinhadas. Na IES I, das cinco ênfases existentes, apenas a ênfase “Psicologia e processos 

de prevenção e promoção da saúde” foi identificada como estando relacionada às políticas 

sociais. A justificativa presente no PPC pela escolha dessa ênfase refere-se ao crescimento do 

mercado de trabalho nessa área, a grande inserção de profissionais nos Programas de Saúde da 

Família (PSF), Programas de Atenção Integral à Família (PAIF), Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), além de CAPS, residências terapêuticas e unidades básicas de 

saúde, na capital e no interior. Além disso, é citado no PPC que os alunos desse curso têm se 

mostrado mobilizados com atividades de campo e de pesquisa que privilegiam intervenções 

no contexto social-comunitário, bem como com a idealização e organização de eventos nessa 

área.  

Tabela 10 

Ênfases voltadas às políticas sociais 

 

IES 
Quantidade de 

ênfases 

Ênfases 

IES I 5 

Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da 

Saúde  

Psicologia e Processos Clínicos  

Psicologia e Processos de Investigação Científica  

Psicologia e Processos de Avaliação Diagnóstica 

Psicologia e Processos Educativos 

IES II 

 
3 

Psicologia Clínica 

Psicologia Escolar 

Psicologia Organizacional 

IES III 

 
2 

Processos de Prevenção e Promoção de Saúde  

Processos Educativos 

IES IV 2 
Psicologia Clínica  

Psicologia e Saúde Coletiva 

 



100 
 

Na IES II, como não foi possível analisar o PPC, não se tem dados suficientes para 

constatar a vinculação de alguma das ênfases às políticas sociais. 

Já na IES III, as duas ênfases demonstram ter relação com as políticas públicas. No 

PPC, a escolha das mesmas é justificada pela necessidade de formar profissionais habilitados 

a atuar em diferentes programas das áreas de saúde e educação, com o objetivo de melhoria 

dos indicadores de saúde e qualidade de vida da comunidade. Entre os programas que o PPC 

indica para preparação para atuação do psicólogo, destacam-se os programas de atendimentos 

específicos aos portadores do vírus HIV; programas de prevenção em DST/AIDS; programas 

de saúde da criança e do adolescente; programa de atendimento a mulher; programa de 

atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais; programa de saúde do idoso; 

programas de atendimento e ressocialização; programa de recreação e reforço escolar para 

crianças e adolescentes; programas de reabilitação e reinserção social de pessoas portadoras 

de deficiências; atividades socioeducativas em meio aberto junto ao adolescente infrator. 

Ainda destaca-se como foco da formação, na ênfase, a promoção da saúde na comunidade 

com ênfase em atividades de prevenção que possam reduzir a vulnerabilidade individual, 

social e programática da população. 

Na IES IV, as ênfases foram definidas, segundo o PPC, também pelas necessidades da 

região que o curso se destina a atender, tendo em vista a carência de serviços de saúde mental. 

Assim, o curso estabeleceu como ênfases a clínica e a saúde coletiva. Destaca-se, no PPC, que 

a ênfase em Psicologia Clínica não se traduz meramente em práticas de consultório privado, 

sendo compreendida como um importante instrumental para ação profissional. Esta ênfase 

propõe concentração em competências para atuação profissional com referenciais teóricos 

coerentes e fundamentados nos princípios científicos e éticos dos processos clínicos, tais 

como psicodiagnóstico e psicoterapia. 
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Já a ênfase em saúde coletiva articula-se com os processos de prevenção e promoção 

da saúde, voltando-se para o desenvolvimento destes aspectos junto a comunidades, grupos ou 

instituições. Estimula os processos de organização e autogestão dos mesmos, visando ações 

de caráter preventivo. Verifica-se que esta ênfase apesar de não citar políticas sociais, 

indiretamente se relaciona as mesmas pelo foco em prevenção e promoção da saúde em 

contexto comunitário. 

Desta maneira, observa-se a relação de algumas ênfases dos cursos de Psicologia do 

Piauí com as políticas sociais, principalmente aquelas voltadas para “processos de prevenção 

e promoção da saúde” (IES I e III) e “saúde coletiva” (IES IV). A escolha de ênfases nessa 

área é justificada pelo crescimento do mercado de trabalho na área de políticas sociais ou a 

carência de profissionais na região na área de saúde mental, por exemplo.  

É válido ressaltar que existe um predomínio de ênfases voltadas à saúde nas IES do 

Piauí: “Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Sáude” na IES I, “Processos de 

Prevenção e Promoção de Saúde” na IES III e “Psicologia e Saúde Coletiva” na IES IV. Isto 

pode estar relacionado ao fato de o Piauí ser considerado um estado referência na área da 

saúde, mas também coaduna com uma tendência nacional confirmada por Cruces (2009), que 

identificou que as ênfases mais oferecidas em 60 IES analisadas foram as de saúde (40).   

Apesar da grande quantidade de ênfases na área da saúde, verifica-se que a ênfase em 

clínica também é forte nas IES do Piauí, marcando presença em três: na IES , “Psicologia e 

Processos Clínicos” e IES II e IV, “Psicologia Clínica”. A ênfase voltada para os processos 

educativos e escolar também se apresenta nas IES I (Psicologia e Processos Educativos), II 

(Psicologia escolar) e III (Processos Educativos). 

Tendo em vista as ênfases delimitadas pelos cursos de Psicologia do Piauí, no próximo 

tópico se discutirá a presença das políticas sociais nas disciplinas destes cursos e como as 

políticas sociais se apresentam na matriz curricular.  
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3.2.2.2 Políticas sociais nas disciplinas 

Ao se examinar mais detidamente a matriz curricular, foi possível identificar três 

disciplinas voltadas para as políticas sociais na IES I; cinco, nas IES II e III e oito disciplinas 

na IES IV, conforme se visualiza na Tabela 11.  

Tabela 11 

Disciplinas relacionadas às Políticas Sociais 

     
IES Disciplinas Período 

Carga 

Horária 
Momento 

IES I 

Políticas Públicas e Sociais do Brasil  

Psicologia Jurídica 

Psicologia Familiar 

6 

8 

8 

60h 

45h 

60h 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum 

IES II 

Psicologia Social 

Políticas Sociais do Brasil  

Psicologia e Saúde Pública 

Educação para Saúde  

Psicologia Jurídica 

3 

4 

7 

8 

9 

72h 

36h 

72h 

72h 

36h 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum  

IES III 

Fundamentos da Sociologia 

Políticas Sociais do Brasil 

Saúde Pública 

Psicopatologia Geral I  

Psicologia e Saúde 

1 

2 

5 

5 

6 

60h 

60h 

60h 

60h 

60h 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum 

Núcleo Comum  

IES IV 

Psicologia Social II 

Psicologia do Desenvolvimento IV  

Saúde Mental  

Saúde Coletiva 

Seminário Prática Psicológica I 

Seminário Prática Psicológica II 

Psicologia e Saúde Mental Coletiva 

Seminário Prática Psicológica III 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

9 

10 

60h 

60h 

60h 

60h 

60h 

60h 

60h 

60h 

Núcleo Comum 

 Núcleo Comum 

 Núcleo Comum 

 Ênfase 

 Ênfase 

 Ênfase 

 Ênfase 

 Ênfase 
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Na Tabela 11, verifica-se que as IES I, II e III possuem a disciplina “Políticas Sociais 

do Brasil” que, em todas as instituições, apresenta conteúdos que fundamentam o conceito de 

políticas sociais, contextualiza a história das políticas sociais no Brasil, traz a discussão de 

Estado e seguridade social, assim como sobre a inserção do psicólogo nas políticas sociais. 

Portanto, destaca-se esta disciplina como base para entender as políticas sociais nesses cursos, 

como pode se observar no ementário da IES I: “Políticas Públicas: noções conceituais e 

contextualização. Políticas Públicas no âmbito da Seguridade Social: Assistência Social, 

Previdência e Saúde. A gestão democrática das Políticas Públicas no Brasil. Análise dos 

programas sociais no contexto brasileiro e piauiense. A atuação do psicólogo no contexto das 

políticas públicas.” Ressalta-se, neste ementário, a menção à análise dos programas sociais no 

contexto brasileiro e piauiense, demonstrando preocupação com a realidade nacional e local. 

Outro fato de destaque nas disciplinas que possuem conteúdos voltados às políticas 

sociais é que a grande maioria está relacionada à saúde: Psicologia e Saúde Pública, Educação 

para Saúde (IES II); Saúde pública, Psicopatologia Geral I, Psicologia e Saúde (IES III); 

Saúde Mental, Saúde Coletiva, Psicologia e Saúde Mental Coletiva (IES IV).   

Os conteúdos dessas disciplinas podem ser visualizados nas suas ementas. Na 

disciplina “Psicologia e Saúde Pública” (IES II), tem-se: “Contexto de nascimento das 

políticas sociais. Estado Brasileiro e Políticas Públicas: processos históricos e avanços. 

Seguridade social: assistência social, previdência, saúde. O SUS como expressão material da 

Política Pública de Saúde, História e Evolução. Saúde Individual e Saúde coletiva; Saúde x 

Doença; modelo e processo de organização dos Serviços de Saúde; políticas setoriais no 

campo da saúde. A Política de Assistência Social; o SUAS. A inserção do psicólogo no 

campo das políticas públicas”.  

A disciplina “Educação para Saúde” (IES II) apresenta como ementário: “A 

construção social do saber sobre saúde e doença. Atores e determinantes sócio-econômicos da 
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prevenção e promoção em saúde. Indicadores avaliativos em saúde. Metodologia e tecnologia 

para a educação em saúde: estratégias de inserção, mobilização e intervenção nas 

comunidades”. 

 A disciplina “Saúde pública” (IES III) tem como ementário: “Origem e evolução da 

saúde pública. Saúde Pública no Brasil: Reforma Sanitária e Psiquiátrica. Promoção da saúde, 

educação e cidadania. Psicologia da saúde e a atuação do psicólogo na saúde pública”. 

 A disciplina “Psicopatologia geral I” (IES III) foi considerada com conteúdos voltados 

para as políticas sociais por possuir na sua ementa “reforma psiquiátrica e rede de serviços em 

saúde mental”. A disciplina “Psicologia e Saúde” (IES III) apresenta no seu ementário: 

“Conceituação de Psicologia da Saúde; enfoques teóricos e metodológicos. Fundamentos e 

abordagens psicológicas de promoção, prevenção e reabilitação em saúde. Atuação do 

psicólogo na Instituição de saúde”. 

No ementário da disciplina “Saúde Mental” (IES IV) cita-se: “Os movimentos de luta 

antimanicomial no mundo e no Brasil. As contribuições da psiquiatria, da psicanálise e da 

Psicologia social no campo da Saúde Mental. A Saúde Mental e os modelos comunitários de 

atendimento psicológico. A intervenção psicológica no contexto interdisciplinar”.  

Já a disciplina “Saúde Coletiva” (IES IV) tem como ementário “A gestão da Saúde no 

Brasil. O Sistema Único de Saúde (SUS) e o Programa de Saúde da Família (PSF). Atenção 

integral em saúde coletiva. A atuação dos profissionais nas políticas públicas de saúde. Temas 

atuais em saúde coletiva” e a disciplina “Psicologia e Saúde Mental Coletiva” (IES IV) tem: 

“Campos de atuação do Psicólogo no processo de regionalização da atenção à saúde. A 

psicologia nos diferentes níveis de atenção à saúde. A construção de programas e projetos de 

atuação do psicólogo em saúde coletiva”.   

Outro elemento da matriz curricular da instituição IV, relacionado à ênfase de saúde 

coletiva, que tem relação com políticas sociais foram os “Seminários Prática Psicológica I, II 
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e III” que apresentam como ementa: “Discussão teórica de grandes temas da psicologia na 

contemporaneidade, relacionando-os às especificidades dos campos de atuação dos Estágios 

em Psicologia (conforme a ênfase escolhida pelo aluno)”. 

A presença de conteúdos de políticas sociais em disciplinas de saúde pode ser 

entendida historicamente, já que foram nas políticas de saúde que os psicólogos mais se 

envolveram politicamente, com participação ativa na reforma sanitária e psiquiátrica, sendo 

esta política a que primeiro se estruturou de acordo com os princípios instituídos na 

constituição de 1988, na forma de Sistema Único de Saúde. Assim, foi nas políticas de saúde 

que os psicólogos começaram a atuar de modo mais efetivo, o que explica serem estas as que 

mais aparecem na formação do psicólogo nos cursos do Piauí. Não se pode também esquecer 

que a Psicologia é considerada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) uma profissão da 

saúde
27

 e está enquadrada em diversas universidades dentro deste campo, como na IES I. A 

relação Psicologia/Saúde é, portanto, antiga, principalmente no campo da saúde mental. No 

entanto, é importante também reconhecer que, dentro da área Saúde, existe um espectro 

amplo de conteúdos e práticas que não estão necessariamente implicados com as políticas 

sociais. 

Se por um lado, existe uma série de disciplinas que abordam as políticas sociais de 

saúde, por outro, não há disciplinas voltadas diretamente às políticas de assistência social. 

Este campo é citado, apenas, como conteúdo em uma disciplina de Saúde Pública na IES II e, 

de forma geral, na disciplina de Políticas Sociais do Brasil (IES I, II e III). O fato da 

implantação do SUAS ser mais recente do que a implantação do SUS pode justificar a 

existência de poucos conteúdos voltados para as políticas de assistência social oficialmente 

nos PPC. No entanto, é válido questionar este aspecto tendo em vista que a assistência social é 

a área das políticas sociais em que os psicólogos estão mais se inserindo, atualmente. 

                                                             
27 “Embora para o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do 

Pessoal da Educação Superior (CAPES) a Psicologia pertence ao campo das Ciências Humanas” (CARVALHO, 

2007, p.56). 
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Discussões críticas sobre a organização da política da assistência social, a proteção social 

básica e proteção social especial e as diretrizes dos CRAS e CREAS são, portanto, essenciais 

na formação do psicólogo.  

Quanto às políticas públicas voltadas para Educação, também não foram identificadas 

em disciplinas das instituições pesquisadas, mesmo sendo o perfil do curso da IES III voltado 

à atuação nas políticas públicas de educação. As políticas públicas para idosos foram 

identificadas apenas na disciplina “Psicologia do Desenvolvimento IV”, na IES IV, ao citar no 

seu ementário “apresentação das políticas públicas e intervenções sociais aplicadas à 

população idosa através de estudos de casos e observação de dados da realidade”. 

As demais disciplinas identificadas que contemplam conteúdos voltados às políticas 

sociais, embora em menor proporção, foram “Psicologia social” (nas IES I e IV), “Psicologia 

jurídica” (IES I e II), “Psicologia familiar” (IES I) e “Fundamentos de sociologia” (IES III), 

tendo como ementas, respectivamente: “os psicólogos como mediadores da política social”, 

“psicologia política”, “Psicologia jurídica e políticas públicas no campo da reinserção social 

de reclusos”, “Psicologia jurídica e políticas públicas no campo da reinserção social de 

reclusos”, “Trabalho do psicólogo nos programas de atenção a família”, “A cidadania e os 

movimentos sociais”. 

Analisando as particularidades de cada instituição, verifica-se que, na IES I, todas as 

disciplinas voltadas para as políticas sociais pertencem ao núcleo comum e se encontram no 

sexto e oitavo período do curso, ou seja, apesar de existirem poucas disciplinas, estas ainda se 

concentram no momento final da grade curricular. Não há uma linearidade quanto à presença 

das políticas sociais nessa formação. Mesmo o curso possuindo ênfase relacionada às políticas 

sociais e de enfatizar, em todo o seu PPC, a preocupação em promover uma formação voltada 

para as políticas sociais e conhecimento do SUS como imprescindível nessa formação, não há, 

por exemplo, disciplina que cite o SUS em seu ementário.  
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Em entrevista com docente da IES I, o mesmo afirma que é insatisfatória a presença 

das políticas sociais nesse curso:  

Falta uma formação política na sociedade brasileira em geral, falta uma acepção de 

base, que deveria começar no ensino fundamental e médio. Mas, mesmo sendo 

ainda insatisfatória a presença das políticas sociais no curso de Psicologia, há um 

início de mudanças e de preocupação da Psicologia quanto a esse tema, refletindo 

alterações no seu currículo. (Docente I)  

Já na IES II, das cinco disciplinas relacionadas às políticas sociais, todas pertencem ao 

núcleo comum e estão diluídas ao longo do curso, desde o terceiro e quarto período, passando 

pelo sétimo, oitavo e nono período. 

No entanto, um dos apontamentos relevantes mencionados pelo docente que ministra 

as disciplinas voltadas para as políticas sociais nesta IES é que, apesar de haver a inserção de 

disciplinas que tratem das políticas sociais no curso, falta interligação entre as mesmas. Ele 

cita que:  

As disciplinas, por exemplo, Políticas Sociais no Brasil, Saúde Pública, Educação 

para Saúde e aquelas do núcleo básico, como Psicologia Social, Psicologia Sócio-

histórica e Psicologia Comunitária, dão a oportunidade aos alunos de desenhar o 

olhar para o trabalho na política social. No entanto, todos os outros professores 

deveriam trabalhar mais nesse intuito e isso não ocorre, havendo referência às 

políticas sociais apenas nestas disciplinas específicas. (Docente II)  

Na IES III, as cinco disciplinas relacionadas às políticas sociais também pertencem ao 

núcleo comum, possuem 60h e estão presentes no primeiro, segundo, quinto e sexto período. 

O docente entrevistado desta IES indica que a disciplina de Políticas Sociais no Brasil, por 

exemplo, se encontra no momento propedêutico da formação, enfatiza o caráter da 

fundamentação teórica dessa disciplina na compreensão do que são as políticas sociais e 
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ressalta que “através de um conhecimento fundamentado sobre as políticas é possível uma 

prática mais estruturada e a construção de melhores psicólogos” (Docente III).  

Na IES IV, identificou-se três disciplinas referentes ao núcleo comum e cinco 

disciplinas de ênfase que se relacionam às políticas sociais. É válido destacar que quem faz a 

opção pela ênfase de clínica só tem acesso às três disciplinas do núcleo comum desse curso 

relacionadas à política social.  

O coordenador dessa IES afirma que se busca distribuir as principais políticas públicas 

(educação, saúde, idoso e criança) em temas nas disciplinas. Contudo, o que se verifica nas 

ementas, são poucas referências, voltadas apenas às políticas da saúde e do idoso (que aparece 

na disciplina de desenvolvimento), sendo que as demais políticas públicas não estão 

contempladas oficialmente no PPC. O docente desta IES também afirma que o currículo não 

fornece grandes subsídios para os alunos trabalharem no campo das políticas sociais: “Os 

alunos aqui, eles vão ver políticas sociais nesse curso nas disciplinas de maneira muito 

fragmentada, de maneira muito específica” (Docente IV).  

Outro aspecto criticado neste curso é a falta de uma discussão de base sobre as 

políticas sociais, tais como a discussão da formação do estado brasileiro, do surgimento das 

políticas sociais, da contradição capital/trabalho, da questão social. Tais discussões, segundo o 

docente, “são realizadas por tabela, em disciplinas como Psicologia comunitária” (Docente 

IV). 

Nascimento (2011), ao analisar a formação desta IES voltada para o SUS, ressalta que, 

apesar do PPC apresentar concepções que se aproximem da proposta do SUS, o documento 

não se refere de maneira explícita e nem se embasa no SUS em sua articulação e elaboração. 

Embora o curso tenha como objetivo geral formar profissionais comprometidos com as 

demandas sociais, pouco menciona as políticas sociais existentes hoje no Brasil para lidar 

com a questão social. 
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Bock e Gianfaldoni (2010), ao examinarem a presença dos direitos humanos na 

formação do psicólogo, afirmam que a educação em direitos humanos implica acesso ao saber 

acumulado e também crítica, reflexão permanente e ação. Significa mais do que conteúdos 

disciplinares, mas um currículo de formação de Psicologia entendido de maneira ampla, como 

conjunto de experiências a que educadores e educandos se expõem. Da mesma maneira, a 

educação em políticas sociais também implica crítica, reflexão e ação, mais do que conteúdos 

disciplinares. Portanto, somente a presença de disciplinas não é suficiente para uma formação 

em políticas sociais. 

Também é importante reconhecer que não se pode avaliar a dimensão que as políticas 

sociais têm na formação apenas pela quantidade de disciplinas que têm conteúdo voltado as 

mesmas no seu ementário, já que o real conteúdo ministrado em sala de aula vai variar de 

professor para professor. Tanto pode ocorrer de, em uma disciplina assim classificada, não ser 

trabalhada esta questão, quanto o contrário, no caso de um professor discutir as políticas 

sociais em sala de aula mesmo quando não previsto pela ementa da disciplina. Como se 

percebe na IES III, por exemplo, a não existência de conteúdos relacionados às políticas de 

assistência social oficialmente no PPC, mas o coordenador e docente desta IES revelaram 

parcerias com os CRAS ou citaram a discussão sobre SUAS em disciplinas que ministram. 

Assim, fatores como dificuldades institucionais, peculiaridades do corpo discente e 

envolvimento do professor com a disciplina e com os alunos podem influenciar na 

operacionalização dos conteúdos das disciplinas, podendo ocorrer tanto a eliminação quanto a 

complementação de conteúdos previstos nas ementas. No entanto, para a compreensão de tais 

influências na formação, se faz necessária a realização de novas pesquisas, já que foge ao 

escopo do presente estudo. 

Pode-se verificar, portanto, neste tópico, que os cursos de Psicologia do Piauí possuem 

disciplinas voltadas às políticas sociais. Entretanto, estas disciplinas não são centrais na 
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formação e há lacunas de conteúdos nas mesmas. Também se verifica que não há uma 

linearidade no ensino das políticas sociais, ocorrendo, na prática, uma fragmentação desse 

ensino.  

Mesmo se constatando a presença das políticas sociais em disciplinas dos cursos de 

Psicologia do Piauí, questiona-se que dimensão elas tomam na formação com um todo. Mais 

questionamentos podem ser assim suscitados: como as políticas sociais são trabalhadas em 

sala de aula nessas disciplinas? Qual o interesse dos alunos por esses assuntos? E em termos 

de prática, como os cursos de Psicologia do Piauí estão trabalhando as políticas sociais?  

No tópico seguinte, discutir-se-á o eixo da prática profissional, ou seja, a presença das 

políticas sociais nas atividades práticas que os cursos propõem, especialmente nos estágios.  

  

3.2.3 Prática profissional e políticas sociais 

Neste último eixo de análise, a presença das políticas sociais nos estágios básicos e 

específicos e a pesquisa e extensão voltadas às políticas sociais são o destaque.  

 

3.2.3.1 Políticas sociais em estágios 

As DCN trabalham com um princípio de que a prática é algo que deve acompanhar 

todo o processo de formação e o estágio, apenas um momento em que se culmina o processo, 

colocando o aluno diante de demandas profissionais mais completas (Bastos, 2002). 

Na perspectiva do processo formativo das IES do Piauí, a preocupação com a prática 

profissional e a articulação entre teoria e atuação é evidente. No entanto, ao se verificar os 

conteúdos da matriz curricular dos cursos, verificou-se que as atividades práticas se 

restringiam aos estágios. 

Desse modo, apenas em alguns estágios básicos e específicos foi possível constatar a 

oportunidade do contato e aquisição de vivências e experiências com a prática nas políticas 
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sociais. Como se visualiza na Tabela 12, identificou-se a presença das políticas sociais em três 

estágios básicos na IES I, dois estágios na IES II e III e um estágio básico na IES IV.  

Tabela 12 

Estágios básicos voltados às políticas sociais 

IES Estágio Período 

Carga 

Horária Momento 

IES I 

 

 

 

Estágio Básico III - Políticas Públicas de Saúde  

Estágio Básico IV - Educação em Saúde  

Estágio Básico V - Psicologia Jurídica 

 

6 

7 

8 

 

60h 

60h 

60h 

 

N. Comum  

N. Comum  

N. Comum 

 

IES II 

 

 

Estágio Básico VI - Práticas em Psicologia 

Comunitária  

Estágio Básico VII - Prática em Saúde Mental 

 

6 

7 

 

36h 

36h 

 

N. Comum  

N. Comum 

 

IES III 

 

 

Estágio Supervisionado Básico II - Interações 

Sociais  

Estágio Supervisionado Comunitário 

 

5 

6 

 

75h 

150h 

 

N. Comum  

N. Comum 

 

IES IV Estágio Básico III  6 60h N. Comum 

 

O ementário do “Estágio Básico III – Políticas Públicas de Saúde” da IES I possui 

várias referências às políticas sociais como se verifica aqui: “Visitas a instituições de 

promoção de saúde (saúde coletiva e saúde mental). Visitas a serviços públicos de saúde. 

Saúde Individual e Saúde Coletiva. Atenção Básica em Saúde. Questões da prevenção 

primária, secundária e terciária. Programas Nacionais do Ministério da Saúde; Intervenções 

individuais e grupais. Vivências (Observação Participante) nos Programas de Saúde. 

Elaboração de projetos de intervenção em equipe (extensão).” Além disso, apresenta como 

possíveis locais de realização: CAPS, Residências Terapêuticas, Hospitais Psiquiátricos, 

Fundação da Paz, Centro Social Lineu Araújo, Centros de Reabilitação Psicossocial, 

Presídios, Abrigos Masculino e Feminino, Projeto Sentinela, Casa de Metara e Zabelê, 



112 
 

Delegacia de Mulheres e Programa Saúde da Família. Verifica-se, portanto, que a maioria dos 

locais indicados para a prática está relacionada às políticas sociais. 

Em “Estágio Básico IV – Educação em Saúde” da IES I, o ementário é voltado para: 

“atividades supervisionadas de intervenção comunitária, de fundo educativo com vistas à 

prevenção e promoção de saúde psicossocial. Metodologia e tecnologia para a educação em 

saúde: estratégias de inserção, mobilização e intervenção nas comunidades.” Também 

apresenta locais de atuação voltados para as políticas sociais: Centros Sociais e Comunitários, 

ONGs, APAEs, PSF, Escolas Públicas, Unidades Básicas de Saúde, CRAS, Programa de 

Atenção Integral à Família, CEREST. 

O “Estágio Básico V – Psicologia Jurídica”, também da IES I, tem como ementário: 

“Atuação no sistema jurídico (defensorias, delegacias, varas da infância e juventude, de 

família, criminal, centros de educação de meninos e meninas, penitenciárias, manicômios 

judiciários) e no terceiro setor (serviços de assistência a vítimas de violência, grupos de defesa 

de direitos humanos). Elaboração de projetos de implantação de serviços, avaliação dos 

serviços. Questões éticas da Psicologia e do Direito”. 

Desta forma, na IES I, os alunos tem contato com o contexto das políticas sociais no 

sexto, sétimo e oitavo período, seja através de visitas a instituições públicas de saúde, 

vivência em locais diretamente voltados às políticas sociais, com atuação mais direcionada às 

comunidades ou no ramo jurídico.  

No “Estágio Básico VI: Práticas em Psicologia Comunitária” na IES II, seu ementário 

é voltado para: “Realização de diagnóstico da comunidade que será assistida. Identificação de 

demandas e recursos a serem utilizados. Realização de reuniões comunitárias. Planejamento e 

organização de intervenção na comunidade. Trabalho participativo. Avaliação do processo”. 

Trata-se de um estágio comunitário e o docente afirma que ele é realizado no campo das 

políticas públicas. E no “Estágio Básico VII: Prática Em Saúde Mental”, também da IES II, 
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seu ementário tem como conteúdo: “Políticas de Saúde Mental no Brasil. Movimento da Luta 

Antimanicomial. A Atuação do Psicólogo no Campo da Saúde Mental. Práticas em Saúde 

Mental em Serviços Substitutivos de Atenção à Saúde Mental”. Assim, nesta IES, há o 

contato dos alunos, no sexto e sétimo período, com as políticas sociais de saúde mental e com 

o foco comunitário. 

 Na IES III, o “Estágio Supervisionado Básico II” tem como ementa: “Planejamento, 

execução e avaliação de atividades de observação das interações sociais em ambientes de 

promoção de saúde e educação (instituições, comunidades e famílias)”. Já o “Estágio 

Supervisionado Comunitário”, apresenta no seu ementário: “Intervenções e saúde 

comunitária. Pesquisas atuais em Psicologia comunitária. Ética e atuação em equipes 

multidisciplinares. Prática de intervenção comunitária em instituições. Diagnóstico 

institucional. Planejamento, execução e avaliação de atividades de intervenção comunitária.” 

Nesta IES, o contato com as políticas sociais se dá no quinto e sexto período, por meio de 

estágio básico e estágio supervisionado comunitário. 

Na IES IV, o “Estágio básico III” foi mencionado nas entrevistas como sendo 

realizado em campos voltados para as políticas sociais, apesar do seu ementário ser bem 

amplo e não se referir especificamente a políticas sociais: “construção e detalhamento de um 

projeto de intervenção em grupos, no campo psicológico. E na identificação dos fenômenos 

sociais e grupais a partir de diferentes contextos, bem como identificação das necessidades de 

intervenções”. 

Já em relação aos estágios supervisionados específicos, que estão ligados às ênfases 

curriculares, verifica-se na Tabela 13 que a IES I possui dois estágios relacionados às políticas 

sociais, a IES III, somente um estágio e a IES IV possui três estágios. Na IES II, não foi 

identificado estágio específico direcionado às políticas sociais. 
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Tabela 13 

Estágios supervisionados específicos voltados para as políticas sociais 

IES Estágio Período 

Carga 

Horária Momento 

IES I 

 

 

Estágio Supervisionado em Psicologia Social 

Comunitária  

Estágio Supervisionado em Psicologia da Saúde 

 

9 

10 

 

155h 

155h 

 

Ênfase 

Ênfase 

 

IES III 

 

Estágio Supervisionado em Serviços de Saúde 

 

8 

 

150h 

 

Ênfase 

 

IES IV 

 

 

Estágio Profissional em Psicologia I Ênfase II  

Estágio Profissional em Psicologia II Ênfase II  

Estágio Profissional em Psicologia III Ênfase II 

 

8 

9 

10 

 

180h 

210 h 

210h 

 

Ênfase 

Ênfase 

Ênfase 

 

 

Assim, no “Estágio Supervisionado em Psicologia Social Comunitária” da IES I, seu 

ementário é voltado para: “Conceitos e categorias da psicologia comunitária. Análise 

institucional e comunitária. Análise psicossocial das desigualdades sociais. Intervenções 

psicossociais. Leitura sócio-cultural dos fenômenos grupais, institucionais e comunitários. 

Grupo Operativo. Estratégias de intervenções grupais. Noções básicas de saúde coletiva: 

promoção à saúde. Ética na atuação do psicólogo comunitário.” Como locais de estágio, tem-

se: atenção primária, comunidades, PSF, PAIF, CRAS, entre outros. 

No “Estágio Supervisionado em Psicologia da Saúde”, foi verificado no ementário: 

“Planejamento, execução e avaliação de atividades que envolvam procedimentos de 

diagnóstico, intervenção e avaliação das áreas preventivas e terapêuticas em hospitais, 

unidades de saúde e ambulatórios. Aperfeiçoamento de atitudes pessoais e profissionais, 

necessárias ao exercício profissional. Ética na atuação do psicólogo da saúde”. São 

mencionados como possíveis campos de estágio: hospitais da rede pública e privada (HGV, 

Nattan Portela, Urocentro, São Marcos, Santa Maria, São Paulo) e postos de saúde. 
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 Na IES III, o “Estágio Supervisionado em Serviços de Saúde” tem como ementa: 

“Planejamento, execução e avaliação de atividades que envolvam procedimentos de 

diagnóstico, intervenção e avaliação de áreas preventivas e terapêuticas em hospitais, 

unidades de saúde e ambulatórios”. 

Sobre os estágios supervisionados, a IES IV apresenta no PPC o objetivo de integrar o 

conjunto dos conhecimentos básicos e dos conhecimentos complementares com as 

especificidades dos campos de atuação profissional. E menciona como locais de estágios, 

preferencialmente, a Clínica Escola de Psicologia – CEP e outros contextos, desde os 

tradicionais como empresas, escolas e clínicas, até os de inserção mais recente, como junto a 

movimentos sociais, creches, associações de bairro, populações marginalizadas, grupos 

esportivos, dentre outros. 

 O “Estágio profissional em Psicologia I ênfase II”, em Saúde Coletiva, tem inserção 

prioritária nas comunidades, instituições e contextos rurais. O “Estágio profissional em 

Psicologia II ênfase II” seria a implementação do projeto de estágio desenvolvido no “Estágio 

Profissional I”, com execução de atividades de maior complexidade. A ênfase em Saúde 

Coletiva é realizada preferencialmente com intervenção em contexto de organizações da 

sociedade organizada: associações, ONG, serviços públicos de saúde, entidades de classe e 

afins. 

O “Estágio profissional em Psicologia III ênfase II” tem como ementa a 

“Reformulação e avaliação do projeto desenvolvido em Estágio Profissional em Psicologia II. 

Atividades desenvolvidas com supervisão acadêmica e também, preferencialmente, local. 

Realização de atividades em nível grupal: a coordenação e dinâmica de grupos; a psicoterapia 

grupal. Estágio realizado no SAP, Hospitais, PSF e entidades afins”. 

Percebe-se, assim, que todas as IES proporcionam práticas no contexto das políticas 

sociais, sendo que a IES I apresenta a maior quantidade e a IES II oferece a menor. Quanto 
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aos locais de estágio mencionados pelas IES, destacam-se: PSF, PAIF, hospitais, 

ambulatórios, Unidades Básicas de Saúde, ONG’s, serviços públicos de saúde, entidades de 

classe, comunidades, CRAS, entre outros. 

Outro aspecto relevante que se destacou nas entrevistas a respeito dos estágios foi o 

relato dos docentes sobre a preferência dos alunos na escolha das ênfases e estágios voltados 

para clínica e a pouca quantidade de alunos com interesse nas políticas sociais. Os docentes 

apontam que os alunos estranham e questionam a relação das políticas sociais com a 

Psicologia. Na IES IV, por exemplo, que possui ênfase em saúde coletiva e clínica, o docente 

IV afirma que a maioria dos alunos escolhe a ênfase clínica, como se observa na fala abaixo:  

É discrepante, a gente tem, por exemplo, uma disciplina de ênfase em saúde 

coletiva com seis alunos e a de clínica tem trinta e poucos alunos, quarenta alunos. 

Aí você vê o peso enorme da diferença. E aí, os alunos que escolhem a ênfase em 

saúde coletiva vêm por exclusão, porque eles não querem clínica, mas não por 

escolha, mas por exclusão. (Docente IV)  

Como demonstram outros estudos, o interesse dos alunos está mais voltado para a 

clínica, tornando-se a área em que a maioria dos alunos escolhe para fazer o estágio final do 

curso (Dimenstein, 1998). Então, pode se afirmar que o campo das políticas sociais não é 

atraente para os alunos e, como justificativa para isso, pressupõe-se que as políticas sociais 

ainda se apresentam de maneira insuficiente ou desconectada na matriz curricular, não 

estimulando o aluno a aprofundar os estudos nessa área. Por outro lado, se confirma mais uma 

vez o peso da clínica nessas formações. 

 

3.2.3.2 Políticas sociais em pesquisa e extensão 

Nos projetos pedagógicos dos cursos, não foram identificadas referências a projetos de 

pesquisa e extensão. Nas entrevistas, foi possível constatar o pouco desenvolvimento destes 
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projetos em todas as IES, com exceção da IES IV, onde já ocorre uma melhor estruturação 

nesse campo. 

Assim, quanto à presença das políticas sociais em pesquisa e extensão nos cursos de 

psicologia do Piauí, foi possível identificar um projeto de extensão voltado para as políticas 

sociais na IES I (violência contra a mulher), na IES II (voltados para idosos), na IES III (em 

comunidades) e na IES IV (Observatório em saúde coletiva). Com relação à pesquisa, 

somente a IES IV apresentou envolvimento, apresentando quatro projetos com temáticas 

sobre educação pública, políticas públicas voltadas às pessoas com necessidades especiais, 

políticas da assistência social e políticas de saúde mental. 

Entre as dificuldades para realização de pesquisa e extensão apresentadas pelos 

docentes, se destacaram as estruturais, como sobrecarga de trabalho dos professores ou falta 

de incentivo das IES. Afirmou o Docente da IES I: “Infelizmente a pesquisa e a extensão não 

é o forte da (IES), não é o forte da (IES) como um todo, não é um problema da Psicologia, 

dependem da iniciativa de um ou outro professor”. 

 Além dessas dificuldades, um dos docentes criticou o modo como são realizados esses 

projetos, como por exemplo quando a extensão se volta para levar um projeto pronto em vez 

de construí-lo com a comunidade, a pesquisa não se reflete no ensino ou são mais voltadas 

para levantamento de indicadores do que para pesquisas de intervenção, refletindo mais uma 

demanda da universidade do que uma demanda social local.  

Assim, verifica-se ainda um tímido desenvolvimento de pesquisa nas IES do Piauí e 

muitos desafios ainda se apresentam para a concretização de uma articulação plena entre 

ensino, pesquisa e extensão. Ressalta-se a importância de que isso seja feito no campo das 

políticas sociais uma vez que, de acordo com Yamamoto e Oliveira (2010), é um campo que 

exige a criação de novos conhecimentos, com uma mudança na postura que marca 

historicamente a atuação dos psicólogos. 
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4 Algumas considerações sobre as políticas sociais na formação graduada do psicólogo 

no Piauí 

A Psicologia vive um momento de transição, um período peculiar no qual se percebe 

uma mudança no perfil da profissão. Entre outros fatores que marcam essa mudança, 

destacam-se a sobreposição do número de profissionais assalariados ao de profissionais 

liberais e o crescimento acentuado de psicólogos que se inserem no campo das políticas 

sociais. Este último aspecto traz novos desafios a sua atuação e formação como a abordagem 

das sequelas da questão social, a interlocução com outras ciências/disciplinas e o 

questionamento sobre os modelos tradicionais de explicação dos fenômenos psicológicos. 

A formação graduada do psicólogo, enquanto momento de preparação dos 

profissionais para atuação nas políticas sociais, foi a pauta de discussão desta pesquisa, que 

constatou dados não alvissareiros sobre o tema.  

Com o intuito de investigar a presença das políticas sociais na formação do psicólogo 

no Piauí, esse estudo se deparou com dificuldades históricas sobre a formação do psicólogo 

no país que ainda necessitam ser superadas. Entre essas dificuldades, destacam-se a falta de 

articulação entre teoria e prática, o tecnicismo na formação, a pouca abordagem da realidade 

social brasileira, o pouco embasamento epistemológico e histórico nos cursos, a clássica 

divisão entre áreas de atuação e abordagens psicológicas, o predomínio da área clínica, entre 

outros aspectos já bastante criticados na literatura. 

Com essa pesquisa, constata-se que os cursos de Psicologia do Piauí adquiriram uma 

nova roupagem com as DCN, mas no fundo não houve uma transformação substantiva nas 

suas estruturas. Pode se afirmar que as Diretrizes Curriculares, enquanto marco histórico de 

mudança na formação do psicólogo, trouxeram mudanças mais ‘nomenclaturais’ do que 

estruturais para a formação. Os cursos, em geral, continuam enfrentando os mesmos dilemas e 

problemas de cinquenta anos atrás, época em que foi regulamentada a profissão e formação. 
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Entretanto, é válido reconhecer que houve alguns avanços, mas estes acabam se situando mais 

no nível do discurso do que da prática.  

Nesse sentido, considera-se a necessidade de reformulações curriculares entendendo 

que estas não são suficientes para a superação das dificuldades identificadas na formação do 

psicólogo – por mais vanguardistas ou inovadoras que sejam as propostas curriculares, se não 

houver meios materiais ou pessoais de operacionalizá-las, não se alcançarão as finalidades 

almejadas.  

Verifica-se que já existe uma preocupação com as políticas sociais na formação dos 

psicólogos no Piauí ao se identificar a presença das mesmas no perfil do egresso, nas 

disciplinas, ênfases e estágios. Todavia, essa presença ainda não é concebida como 

satisfatória.  

Ao mesmo tempo em que se identificaram perfis profissionais que reconhecem a 

importância do estudo do SUS ou que pretendem formar psicólogos voltados às políticas 

sociais, não se percebeu uma coerência na operacionalização dessa intenção na matriz 

curricular. Observou-se que as disciplinas direcionadas às políticas sociais são periféricas, 

com lacunas de conteúdos e desarticuladas, não seguindo uma linearidade no currículo ou 

conexão entre elas. Além disso, identificou-se que as políticas sociais de saúde são as que 

mais se destacam nos cursos de Psicologia do Piauí e as demais políticas, como as da 

assistência social por exemplo, são pouco contempladas oficialmente nos PPC dessas 

formações.  

Paralelamente, destacou-se a presença marcante de disciplinas e ênfases voltadas à 

clínica, que se destaca como preferência dos alunos. Constata-se, assim, a força da tradição 

clínica na formação do psicólogo no Piauí. 

Importante ressaltar que existe o reconhecimento, por parte dos que elaboraram os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, da demanda do mercado de trabalho para atuação do 
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psicólogo no contexto das políticas sociais e, para atender e essa demanda, incluíram 

disciplinas e estágios direcionados às políticas sociais nos perfis e nas propostas curriculares. 

No entanto, as questões de base, de como formar um psicólogo para atuar nas políticas sociais 

ou qual seria a formação mais adequada a este trabalho, parecem ter sido pouco discutidas nos 

cursos, que ainda estão longe de uma proposição dessa natureza. 

Apesar de considerarmos um avanço a presença das políticas sociais na atual formação 

do psicólogo piauiense, ao se comparar com as propostas curriculares anteriores, esta 

presença não é ainda a necessária, nem mesmo a suficiente, para o reconhecimento das 

políticas sociais como campo de atuação para a Psicologia. Muito há no que se avançar em 

relação à abordagem das políticas sociais na formação do psicólogo. 

Assim, é válido ressaltar que uma formação que pretenda abordar as políticas sociais 

necessita ir além de conteúdos informacionais sobre as mesmas. Necessita, sobretudo, 

desenvolver o conceito de políticas sociais, entendidas enquanto espaço de expressão das lutas 

de classes, enquanto respostas às sequelas da questão social – precisam, enfim, serem 

debatidas mais profundamente em suas raízes históricas, no seu processo de construção, bem 

como nas suas limitações. Acrescenta-se que o ensino das políticas sociais exige, 

necessariamente, a busca da interlocução de diferentes campos do conhecimento humano 

(filosofia, história, sociologia, assistência social) e o estabelecimento de zonas de intersecção 

entre esses conhecimentos e a Psicologia. 

Além disso, demanda-se a incorporação da análise e da abordagem dos problemas 

sociais em novas dimensões, diferentes das tradicionalmente utilizadas. A articulação da 

dimensão política na formação acadêmica dos psicólogos é outro desafio a ser perseguido 

numa formação que se pretende voltar às políticas sociais, assim como a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, que é vislumbrada como um meio de contribuir com a construção 

de novos saberes e práticas.  
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Entre tantos desafios a serem enfrentados na formação dos psicólogos, não podemos 

deixar de reconhecer que as políticas sociais se inserem como mais um entre outros campos 

que concorrem por um espaço na conturbada heterogeneidade e pluralidade teórica e 

metodológica do campo psicológico que, de uma forma ou de outra, os cursos tentam 

abranger nos seus currículos. Porém, mesmo com a abrangência de temas e conteúdos que os 

cursos de Psicologia tenham que abarcar, acredita-se que uma formação generalista seja capaz 

de formar psicólogos competentes para atuar nas políticas sociais, desde que desenvolva uma 

base teórica consistente e forneça subsídios para a construção de uma postura profissional que 

não se resuma a reproduzir modelos prontos, mas que incite uma postura crítica e criativa.  

Apesar da formação voltada às políticas sociais se destacar, atualmente, como tema de 

estudos e debate da categoria profissional (Azevedo et al., 2011; Guareschi et al., 2009; 

Macedo & Dimenstein, 2011), se reconhece a necessidade de realização de mais pesquisas 

que tenham como finalidade a produção de reflexões sobre o ensino das políticas sociais, a 

aprendizagem dos alunos nesse âmbito, as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula, 

sobre as necessidades dos egressos ao se depararem com o campo de trabalho, entre outras 

problemáticas que venham contribuir com a superação do descompasso entre a formação e a 

realidade do mercado de trabalho.   

Cabe, por fim, refletirmos como um contexto marcado pela pobreza e desigualdade 

social, a exemplo do Piauí, onde se encontra um dos piores PIB do Brasil, pode conceber uma 

formação que pouco aborda essa realidade e que continua reproduzindo o ideário clínico. A 

quem e a que a Psicologia no Piauí está servindo? 

Novos horizontes à formação do psicólogo piauiense se fazem necessários diante da 

realidade vivida no estado, como uma formação que leve em consideração, mais seriamente, o 

seu contexto social; uma formação que debata de modo efetivo as políticas sociais; uma 
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formação em prol da construção de uma Psicologia mais crítica e engajada com a 

emancipação humana.  

Enquanto a formação do psicólogo continuar seguindo um modelo clínico e 

marginalizar as discussões direcionadas às políticas sociais, será incongruente exigir um 

profissional com uma atuação coerente com as propostas das políticas sociais, apto a 

contribuir com os desafios que estão embutidos nas políticas sociais, a reconhecer o 

enfrentamento da questão social e adotar a perspectiva de superação do capitalismo. Reforça-

se a ideia de Mello (1996) sobre a importância de se formar profissionais suficientemente 

maleáveis e criativos para exercerem bem a profissão, mesmo em condições inéditas. E, 

sobretudo, ressalta-se a importância de uma formação voltada para a promoção da cidadania e 

para a preparação de profissionais engajados com a construção de uma sociedade mais justa. 
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Apêndice 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

     Prezado (a) Senhor (a)   

Esta pesquisa é sobre “As políticas sociais na formação graduada do psicólogo do 

Piauí” e está sendo desenvolvida por Clarissa de Andrade e Silva, aluna do Programa de Pós-

Graduação (Mestrado) em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a 

orientação do Prof. Dr. Oswaldo Hajime Yamamoto. 

O objetivo geral do estudo é investigar a presença das políticas sociais na formação 

graduada do psicólogo do Piauí; e os objetivos específicos realizar levantamento sobre 

características gerais dos cursos de psicologia do Piauí, analisar como as políticas sociais são 

concebidas nos projetos pedagógicos dos cursos de psicologia do Piauí, identificar a presença 

do tema políticas sociais nas atuais propostas curriculares dos cursos de psicologia. 

Solicitamos a sua colaboração para participar de uma entrevista individual, como 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

psicologia, bem como publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, 

seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, 

previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 
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Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

               ___________________________________________ 

                    Assinatura do Participante da Pesquisa  

                          ou Responsável Legal      

                                                             

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) 

pesquisador (a) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Endereço (Setor de Trabalho): UFRN - CCHLA - Pós-Graduação em Psicologia – Campus       

Universitário - Lagoa Nova - Natal/RN - 59078-970. Telefone: (86) 8824-2213 ou (84) 9647-

2418 

 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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Tópicos para entrevista semiestruturada com coordenadores e professores: 

Biografia do entrevistado:  

Conte sua história de formação e história profissional. Onde se formou? Em que ano? Possui 

especialização, mestrado, doutorado? É coordenador há quanto tempo? Ministra disciplinas? 

Quais? Qual o vínculo com a instituição (professor efetivo, substituto, etc)?  

(Perguntas a serem feitas caso não seja encontrado o currículo lattes dos coordenadores e 

professores). 

Implantação do curso: 

Como foi o processo de implantação do curso? Quais as justificativas e demandas para 

criação do mesmo? Quantas reformulações curriculares já existiram no curso? 

Construção do projeto pedagógico atual: 

Como foi o processo de produção do PPC? Quem foram os participantes dessa produção e em 

que condições o projeto foi elaborado?  

Concepções do projeto pedagógico: 

Qual a concepção de proposta pedagógica, da educação e do currículo? Bases filosóficas, 

conceituais, políticas e metodológicas que definem o projeto e a formação. 

Relação ensino, pesquisa e extensão: 

Quais os projetos de pesquisa e extensão existentes na instituição? Como se dá a relação com 

o ensino? Existem núcleos de pesquisa e financiamentos para mesma? 

Políticas sociais na formação: 
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Qual a presença das políticas sociais nessa formação? Existem disciplinas, estágios, pesquisa 

e extensão voltados para essa área? Que professores ministram essas disciplinas? Como as 

políticas sociais são trabalhadas? Que referencias são utilizados? Qual a receptividade dos 

alunos para as disciplinas, pesquisas ou extensão nessa área? Que concepção se tem de 

políticas sociais? Como é vista a relação da psicologia com as políticas sociais?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


