
 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA E FORMAÇÃO GENERALISTA: DO CURRÍCULO MÍNIMO ÀS 

DIRETRIZES CURRICULARES 

 

Sarah Ruth Ferreira Fernandes 

 

 

 

 

 

Natal 

2016



 
 

Sarah Ruth Ferreira Fernandes 

 

 

 

PSICOLOGIA E FORMAÇÃO GENERALISTA: DO CURRÍCULO MÍNIMO ÀS 

DIRETRIZES CURRICULARES 

 

 

 

Dissertação elaborada sob a orientação do Prof. 

Dr. Oswaldo Hajime Yamamoto e coorientação do 

Prof. Dr. Pablo de Sousa Seixas e apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como requisito à obtenção do título de mestre em 

Psicologia. 

 

 

 

 

 

Natal 

2016 



 
 

     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - 

CCHLA 

 

  Fernandes, Sarah Ruth Ferreira.  

   Psicologia e formação generalista : do currículo mínimo às 
diretrizes curriculares / Sarah Ruth Ferreira Fernandes. - 2016.  

   150 f.: il.  

 

   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia, 2016.  
   Orientador: Prof. Dr. Oswaldo Hajime Yamamoto.  

   Coorientador: Prof. Dr. Pablo de Sousa Seixas.  

 

 

   1. Psicologia. 2. Competência (Autoridade legal). 3. 

Psicólogos - Formação. 4. Currículos. I. Yamamoto, Oswaldo 

Hajime. II. Seixas, Pablo de Sousa. III. Título.  
 

RN/UF/BS-CCHLA                                      CDU 159.9 

 

 

 

  



 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

 

A dissertação "Psicologia e formação generalista: do currículo mínimo às diretrizes 

curriculares", elaborada por Sarah Ruth Ferreira Fernandes, foi considerada aprovada por todos 

os membros da Banca Examinadora e aceita pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

como requisito parcial à obtenção do título de MESTRE EM PSICOLOGIA.  

 

Natal, RN, 29 de julho de 2016.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. Oswaldo Hajime Yamamoto (UFRN) (Presidente da banca)  

Prof. Dr. Osterne Nonato Maia Filho (UECE) (Examinador Externo)  

Profª. Dra. Isabel Maria Farias Fernandes de Oliveira (UFRN) (Examinador Interno) 

 

 

 

 

Natal 

2016 



 
 

 

Agradecimentos 

Aos docentes entrevistados nesse estudo, pela recepção atenciosa e sincera disposição 

em contribuir com os estudos sobre a formação em Psicologia. 

Ao professor Oswaldo. Por todas as orientações que geraram mais questões do que 

respostas, as quais contribuíram para meu amadurecimento. Muito obrigada! 

A Pablo, coorientador e cúmplice nisso tudo. Pelo incentivo, orientações, gibis e filmes 

e por ter percebido potencial em mim. Agradeço todas as cobranças e todo o carinho. 

A Isa, Osterne e Marilda Facci, a honra de poder dizer que vocês acompanharam esse 

trabalho. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia e ao Departamento de Psicologia, 

Cilene, Lizianne, Régina e Jane, que fazem tudo funcionar. Obrigada demais! E aos docentes, 

pela dedicação e real investimento nos estudantes. Agradeço especialmente a Rosângela 

Francischini, Marlos Bezerra, Herculano Campos e Jorge Falcão, aos encontros e debates. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela 

concessão da bolsa de estudos. 

Ao professor Antônio Cabral, por me receber nas disciplinas e cursos de Políticas 

Educacionais. 

Às professoras Maria da Apresentação e Joyce, com quem aprendi muito e de quem 

recebi tanto incentivo na experiência de estágio em docência. 

Ao Grupo de Pesquisa Marxismo e Educação (GPME), que tem sido como um segundo 

lar – quem me acompanhou nos momentos finais de escrita sabe que essa frase tem sentido 

literal! À professora Ilana, pela bravura que inspira. A Fêfa, às respostas para minhas perguntas 

mal feitas. À Andressa, pelo apoio desde a época da IC. 

A Ana Ludmila, Joyce e Keyla. Que mulheres! Estudar a Ontologia com vocês não tem 

sido só instigante, é também divertido! Obrigada por contribuírem com meu crescimento. 

A Arthemis, Lorena, Erlanne, Letícia, Allana, Eleni, Shirllane e Renata, que foram apoio 

para todos os momentos e continuarão sendo. Amo vocês! 



 
 

A Maurício, George, Dandara, Daniele e Thamires. Desde a graduação e agora mestres! 

Às amigas e amigos que conheci na pós, especialmente Carol Vidal. Obrigada por 

oferecer ajudas (e doces!) em qualquer tempo e por sediar nossos encontros e ensaios. A Luana 

Amaral e a Fernandinha Avelino. 

A Allanis, pela companhia na biblioteca e nas pausas para o café, por elaborar planos 

mirabolantes comigo e por me fazer acreditar que ia dar certo.  A Fábio, pelas playlists que 

espantam todos os males e por me acompanhar nos momentos finais da escrita. 

A Amanda, Leli, Madson e Lito, com quem compartilho as melhores piadas internas. 

Aos meus irmãos. Samuel, pelo suporte afetivo – e técnico! Lucas, pelas conversas com 

chá nos fins de noite e por compartilhar planos. Você me inspira coragem! 

Aos meus sobrinhos, Miguel e Maria Luísa, por aparecerem para brincar com a tia 

Sarah. 

À minha mãe, minha melhor amiga, amor da minha vida. Obrigada pela dedicação 

integral e por compreender meu percurso. Ao meu pai, por confiar em mim, mais do que eu 

mesma. Obrigada por todo esforço em me ajudar. Amo vocês com força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 

Lista de Siglas .................................................................................................................. ix 

Resumo ............................................................................................................................ xi 

Abstract ........................................................................................................................... xii 

Introdução ....................................................................................................................... 13 

1. Psicologia científica, Psicologia no Brasil e Currículo Mínimo ............................. 20 

1.1 Notas sobre trabalho parcelado e a Psicologia ....................................................... 20 

1.2. Divisão social do trabalho intelectual e a ciência ................................................. 23 

1.3. Inserção da Psicologia científica no Brasil e Psicologias aplicadas ..................... 25 

1.4. Currículo mínimo e a questão da formação generalista em Psicologia ................ 29 

1.5. Críticas à formação: a fase diagnóstica da Psicologia brasileira .......................... 31 

2. Generalismo e Diretrizes Curriculares para a Psicologia ........................................... 36 

2.3. Algumas notas sobre áreas da Psicologia ............................................................. 39 

2.4. As DCN da Psicologia e a questão da formação generalista ................................ 41 

2.5. Trabalho, educação superior e formação generalista ............................................ 45 

2.5.1. “Mudanças no mundo”: respostas do Capital à sua crise e as consequências 

para o mundo do trabalho ....................................................................................... 46 

2.5.2. Concepções do Banco Mundial para a educação superior ........................... 49 

2.5.3. LDB e os ajustes neoliberais: entendendo alguns pontos para as diretrizes 

curriculares da Psicologia ....................................................................................... 52 

3. A Pesquisa .................................................................................................................. 55 

3.1. Objetivos ..............................................................................................................55 

3.2. Método .................................................................................................................55 

3.2.1. Participantes ..................................................................................................56 

3.2.2. Coleta ........................................................................................................... 57 

3.2.3. Materiais: O Projeto Pedagógico de curso: o que é esse documento e o que ele 

pode dizer sobre formação generalista ..............................................................57 

3.2.4. Procedimentos ...............................................................................................59 

4. Concepções e estratégias de Formação Generalista ................................................... 63 

4.1. Referências à noção de formação generalista nos PPCs ......................................64 

4.2. Elaboração do currículo generalista .....................................................................66 

4.2.1. Matrizes curriculares .....................................................................................67 



 
 

4.3. Diversidade e Integração: definições para a formação generalista ......................77 

4.3.1. Diversidade teórico-metodológica e integração ............................................78 

4.3.2. Integração de disciplinas teóricas ..................................................................80 

4.3.3. Diversidade de campos de atuação ................................................................89 

4.3.4. Integração teoria-prática ..............................................................................106 

4.5. Competências .....................................................................................................112 

4.6. Ênfases curriculares ...........................................................................................116 

4.6.1. Elaboração das ênfases ................................................................................116 

5. Considerações finais: formação generalista como formação humana ...................... 124 

6. Referências ............................................................................................................... 136 

Apêndice ....................................................................................................................... 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Lista de Siglas 

 

ABEP - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia  

ABP - Associação Brasileira de Psicólogos  

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento  

BM – Banco Mundial 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

CEEPSI - Comissão de Especialistas em Ensino da Psicologia 

CFE - Conselho Federal de Educação  

CFP - Conselho Federal de Psicologia  

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CONEP - Conselho Nacional de Entidades Estudantis da Psicologia 

CRAS – Centro de Referência em Assistência Social 

CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social 

CRPs - Conselhos Regionais de Psicologia 

DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais  

ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

IES – Instituições de Ensino Superior  

IPA - Instituto de Psicologia Aplicada  

ISOP - Instituto de Seleção e Orientação Profissional  

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

MEC – Ministério da Educação  

NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

ONG – Organização Não Governamental 

PPC - Projetos Pedagógicos de Curso  

SPSP - Sociedade de Psicologia de São Paulo  



x 
 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

SUS – Sistema Único de Saúde  

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Resumo 

Desde a regulamentação como profissão no Brasil, a formação em Psicologia se constrói em 

torno da ideia de um curso generalista. A mudança de Currículo Mínimo para Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) abrangeu vários debates, a formação generalista permaneceu 

como um consenso, mas com novos sentidos. O objetivo deste trabalho foi investigar as 

concepções e estratégias atuais de formação generalista nos cursos de Psicologia da cidade de 

Natal-RN. Foram analisados os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), matrizes curriculares e 

entrevistas com os coordenadores dos cursos e docentes que participaram da criação do 

currículo. A pesquisa contou com quatro cursos participantes, sendo que três forneceram seus 

PPCs e os quatro participaram por meio de entrevistas. Os dados foram agrupados em categorias 

criadas a posteriori. Foi constatado um discurso uniforme em torno da defesa de uma formação 

generalista. Os currículos são conteudistas, mostram uma predominância da área clínica e pouca 

ênfase no estudo de fundamentos filosóficos e históricos, relacionam formação generalista a 

um currículo diversificado nas teorias e campos de atuação profissional, buscando uma 

integração de disciplinas por meio de atividades e experiências práticas. Relacionam pesquisa 

e integração curricular, mas os incentivos na maioria dos cursos são parcos. O discurso de 

competências está presente, ainda que se tenha pouca clareza sobre sua concretização. Os cursos 

comparam ênfases curriculares à áreas da Psicologia, o que torna o termo controverso, 

revelando uma compreensão dicotômica entre formação generalista e especialista. Assim, a 

predominância de um conteudismo voltado para a prática profissional tem separado teoria e 

prática e obscurecido uma concepção crítica de formação como formação humana, filosófica, 

histórica e científica. 

Palavras-chave: generalismo; competências; formação do psicólogo; currículo; ênfases 

curriculares.  
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Abstract 

Since its regulation as a profession in Brazil, training in Psychology has been built over the idea 

of a generalist course. The change from Minimum Curriculum to National Curricular 

Guidelines (NCG) included a series of discussions and generalist training remained a 

consensus, but with new meanings. The objective of this study was to investigate the concepts 

and current strategies on generalist training in psychology courses in the city of Natal-RN. 

Therefore, we analyzed the Pedagogical Projects of the Courses (PPCs) and conducted 

interviews with coordinators and professors who participated in the creation of the curriculum. 

The research included four participating courses, of which three provided their PPCs and the 

four courses participated in interviews. Data was grouped into categories created a posteriori. 

We noticed a uniform discourse around the defense of a generalist training. The curricula are 

conteudists, show predominance of the clinical area and have little emphasis on the study of 

philosophical and historical foundations, generalist training is related to a diverse curriculum 

in theories and professional fields, seeking for integration of disciplines through activities and 

varied practical experience. The courses connect research and curriculum integration, but the 

incentives in most courses are meager. The competencies discourse is present, although it has 

not clarity about how to implement it. The courses compare curricular emphases with areas of 

psychology, which makes the term controversial, revealing a dichotomous understanding 

between generalist and specialist training. Thus, the predominance of a conteudism related to a 

professional training have generated a separation between theory and practice and obscures the 

critical conception of generalist training as a human, philosophical, historical and scientific 

formation. 

Keywords: generalism; competencies; psychologist training; curriculum; curricula emphasis. 
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Introdução 

A formação generalista é um consenso nos debates sobre formação em Psicologia.  A 

resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de Psicologia, 

embora não explicite o termo, foi construída com base nas várias discussões que defendiam o 

caráter generalista, como é o caso das documentadas nas publicações do Conselho Federal de 

Psicologia – CFP (1988, 1992a e 1994) e da Comissão de Especialistas em Ensino da Psicologia 

– CEEPSI (Borges, Bastos & Khoury, 1995). 

 De forma geral, busca-se definir formação generalista como aquela formação que 

apresenta a diversidade teórico-metodológica e de campos profissionais da Psicologia, mas que 

possibilita um sólido preparo científico e crítico do psicólogo, ou seja, não resulta em 

superficialismos (Bastos, 2002). Apesar dessa definição, é possível encontrar diversas 

acepções, até mesmo abrangendo debates distintos. Portanto, que concepções acerca de 

generalismo podemos encontrar? No que, concretamente, consiste essa ideia? O que garante 

que a formação nessas diversidades não caia em informações fragmentadas e que ofereça um 

preparo mínimo para o profissional? Como se configurou essa ideia nos debates sobre formação 

em Psicologia? 

Na Psicologia, esse debate possui origens distintas. Uma delas se relaciona ao 

desenvolvimento de áreas de aplicação prática junto a demandas variadas. Antes de a Psicologia 

se tornar um campo específico de aplicação e profissão, as atividades de aplicação da Psicologia 

eram exercidas por profissionais como pedagogos e médicos, que cursaram uma especialização 

na área. No Brasil, a aplicação da Psicologia foi requerida primeiro em escolas e indústrias e 

consistia na realização de testes (Yamamoto, 1987; Gomes, 2003), mas foi o posterior 

crescimento da atenção ao sofrimento mental através da prática clínica psicoterapêutica que, 

mais tarde, projetou a Psicologia como profissão. O interessante é que, até o final da Segunda 
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Guerra Mundial, a “doença mental” não era assunto dos profissionais que trabalhavam com a 

Psicologia, mas da Medicina, especificamente de uma de suas especializações: a psiquiatria 

(Cruces, 2006). 

Cruces (2006) menciona que o trabalho de psicólogos nos Estados Unidos junto a 

crianças com dificuldade de aprendizagem começa a se aproximar de demandas clínicas desses 

sujeitos. A posterior inserção em hospitais psiquiátricos desse tipo de serviço aproximou 

psicólogos a médicos que trabalhavam com a Psicologia. A prática clínica, aos poucos, foi 

fazendo parte do rol de atividades dos psicólogos. 

Como a psicologia se proliferou no campo da psicoterapia, junto à Medicina e 

trabalhando com a noção de “doença mental”, sua atuação se assemelhava a uma especialização 

da Medicina. Ou seja, o psicólogo seria um “especialista” em demandas clínicas. 

Consequentemente, questões da Medicina começam a reverberar na Psicologia. Uma delas é a 

questão da formação generalista.  

Entre o século XVIII e XIX o ofício médico era generalista, no sentido de que o 

conhecimento dele deveria abranger todo o indivíduo. A concepção era fundamentada em um 

modelo multifatorial de reconhecimento de doença, ou seja, que compreendia a doença como 

resultado de causas diversas (espirituais, comunitárias, biológicas). No entanto, à medida que a 

visão positivista se desenvolve, essa concepção vai sendo desconsiderada pela Medicina 

(Beltrame, 2006; Ferreira, 2006). Umas das principais consequências dessa mudança é a 

fragmentação do olhar sobre a realidade, que passa a ser entendida a partir das diferentes 

especializações. 

No século XX, um estudo produzido pelo médico americano Abraham Flexner viabiliza 

um processo de reformas na formação médica (Lampert, 2002; Pagliosa & Da Ros, 2008). O 
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chamado Relatório Flexner, publicado nos EUA em 1910, resultou em alterações no ensino e 

na prática, derivando em um modelo de formação com ênfase na formação científica e centrado 

no reconhecimento de causas unifatoriais de doença. Nesse cenário, o perfil especialista se torna 

mais requerido, tendo seu apogeu entre as décadas de 1930 a 1950. A especialização é tão 

intensa que a compartimentalização segundo a área do corpo ou tratamento de doença se reflete 

na organização dos currículos em disciplinas separadas de acordo com órgãos e partes do corpo 

humano. Críticas ao modelo que passa a privilegiar a especialização tomam relevância na 

década de 1950 nos EUA, influenciando a América Latina e o Brasil tendo como cerne dos 

debates a separação entre medicina curativa e preventiva. Com isso, foram lançadas as bases 

para uma “medicina integral” ou abordagem “holística”, retornando a noção de um modelo 

generalista de formação. Na década de 1970 os debates avançavam, reconhecendo o caráter 

histórico, político e ideológico do currículo (Lampert, 2002).  

Devido a Psicologia ter se desenvolvido junto ao modelo médico, os movimentos 

internos à Medicina influenciaram os debates sobre formação em Psicologia nos EUA, se 

espraiando pela América Latina e Brasil. Por esse motivo, alguns movimentos históricos da 

formação em Psicologia se assemelham aos movimentos ocorridos na Medicina. 

Considera-se que as primeiras preocupações com a formação em Psicologia começaram 

a surgir na primeira metade do século XX nos EUA. Ocorreram encontros para discutir a 

formação e em 1949, na Boulder Conference on Graduate Education in Clinical Psychilogy, 

foi criado o primeiro modelo de formação. O Scientific-practitioner model (modelo científico-

profissional), é baseado no pressuposto de que o psicólogo deve ser profissional e pesquisador. 

Além disso, pressupunha para esse profissional uma noção médica de atendimento (o próprio 

termo practitioner se refere ao profissional liberal médico) (Cruces, 2006). Esse modelo foi 

pensado para o psicólogo clínico, perfil no qual a Psicologia tinha se expandido, e enfatizava o 
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paradigma de ciência positivista (Dana, 1966). Por esse enfoque, a crítica ao modelo defendia 

uma proposta generalista, buscando superar um tecnicismo e visões fragmentadas sobre a 

realidade. Para a Psicologia, a proposta generalista também teria de contemplar treinamento 

para o profissional-pesquisador, abrangendo também outras áreas de aplicação e outros 

paradigmas científicos como a Fenomenologia e a Psicanálise (Dana, 1966). 

De acordo com o Decreto-Lei nº 4.119/1962 de 27 de agosto, ficou estabelecido que 

deveria existir um curso único, com três possibilidades de habilitação (bacharel, licenciado e 

profissional), cujos conteúdos básicos conferiam o título de bacharel/pesquisador (Bernardes, 

2004) – já se vê que a ideia de generalismo na Psicologia envolvia a formação científica e em 

pesquisa. As outras habilitações eram concedidas mediante integralização de disciplinas 

específicas e, no caso da formação profissional, conclusão de estágio. 

Mais tarde, debates em torno da criação de um modelo de formação para a Psicologia 

na América Latina adiciona outra ideia de formação generalista. Por influência do que ocorria 

nos EUA, na América Latina inicia uma série de encontros para pensar num modelo de 

formação. Em 1974, na cidade de Bogota, Colômbia, a Primera Conferencia Latinoamericana 

sobre Entrenamiento em Psicología, gerou um novo modelo de formação. O denominado 

modelo de Bogotá segue o modelo científico-profissional desenvolvido na conferência de 

Boulder, mas avalia outras questões, como a necessidade de abranger os diversos campos de 

aplicação da Psicologia. A ideia de contemplar os diversos campos de atuação, mas gerando, 

ao final de cinco anos, um diploma único de Psicólogo (e não de “psicólogo clínico”, ou 

“psicólogo escolar”) vincula-se à noção de formação generalista (Cruces, 2006). Nesse mesmo 

modelo, no entando, também era possível concentrar estudos em uma ou mais áreas, as final do 

curso. Além do mais, conforme indica Gallegos (2010), nesse modelo, os currículos deveriam 
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promover a compreensão dos fundamentos filosóficos dos diferentes enfoques da Psicologia, 

vinculando um pluralismo à ideia de formação generalista. 

 Na década de 1970, a profissão e a formação começam a ser alvo de debates no Brasil. 

A concentração de profissionais atuando como profissional liberal no modelo clínico 

psicoterápico indicou saturação nesse campo de trabalho e inserção em outros campos, para os 

quais as perspectivas individualistas mostraram seus limites frente aos problemas sociais. Esse 

contexto gera uma movimentação em torno de críticas à maneira de atendimento oferecida por 

esse profissional, majoritariamente acrítica e individualizante, mostrando a insuficiência da 

formação diante de problemas sociais. Soma-se a essa questão a atuação quase exclusiva junto 

às camadas média e alta da população (Mello, 1975; Botomé, 1979). 

A formação também passou a ser mais questionada. O aluno escolhia a área clínica 

porque o curso que ele teve o preparou principalmente para a clínica? Estudos posteriores 

identificaram que a área de atuação clínica era a escolha predominante dos psicólogos. Até 

aqueles que atuavam nas áreas industrial/organizacional, escolar/educacional e na emergente 

Psicologia Comunitária realizavam atividades como o psicodiagnóstico e a psicoterapia. Ou 

seja, ainda que o currículo tivesse a intenção de formar igualmente para a atuação nas outras 

áreas, os estudantes se sentiam mais preparados para atuar clinicamente, posto que até em locais 

onde não cabiam atividades desse tipo eram as atividades clínicas que eles exerciam.  

Atribuiu-se a escolha pela área clínica e suas atividades à própria formação, pois o aluno 

recém ingressante acabava encontrando um curso que apenas reforçava esse senso-comum, 

impedindo-o de enxergar os fenômenos através de fundamentos teórico-metodológicos que 

proporcionassem uma abordagem não individualista. Segundo Carvalho (1984), esse cenário 

era resultado de uma formação que privilegiava formar um psicólogo reprodutor de técnicas. 

Então, nesse ponto, a preocupação dizia respeito à tese de que a formação não estava sendo 
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generalista devido ao tecnicismo. Portanto, o Currículo Mínimo foi alvo de críticas que 

apontavam uma fragmentação dos conhecimentos em conteúdos, que por serem, em tese, muito 

teóricos, pouco práticos e pouco integrados, não faziam sentido para compreender a realidade 

e ultrapassar o modelo tecnicista e reprodutivista. 

Entretanto, as tentativas de mudanças no currículo mínimo até o começo dos anos 90 

não passaram de mudanças superficiais, apenas alterando disciplinas (Barbosa, 2007). Uma 

mobilização nacional em torno de mudanças mais factuais no currículo ocorreu no contexto de 

reforma educacional brasileira do final da década de 1990. Nesse período, as principais 

entidades da Psicologia, representantes de cursos e discentes participaram de discussões para a 

construção de Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia. A ideia de formação 

generalista era defendida nos principais debates e foi reforçada, de forma a estar presentes em 

todas as decisões das entidades, como bem exemplificado na Carta de Serra Negra e outras 

publicações (CFP, 1992b; Duran, 1994; Japur, 1994; Nico & Kovac, 2003). 

Em 2004, após anos de discussões e embates de propostas, saiu a resolução que fixa as 

Diretrizes Curriculares para a formação de psicólogos e substitui o Currículo Mínimo. Não 

somente as Diretrizes foram construídas em torno de debates que defendiam uma formação 

generalista, como também, segundo revela estudos mais atuais (Seixas, 2014), os cursos do 

Brasil apresentam essa formação nos fundamentos de seus Projetos Pedagógicos. A ideia de 

formação generalista passa a compreender, neste novo cenário, uma série de conceitos que os 

cursos estão tentando desenvolver, como as ênfases curriculares, desenvolvimento de 

competências e estágios básicos. 

Frente a tantas questões que pretendem promover uma formação generalista, a presente 

pesquisa visou investigar como os cursos concebem e realizam esta formação. 
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A dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro, denominado “Psicologia 

científica, Psicologia no Brasil e Currículo Mínimo”, delineamos aspectos da noção de 

generalismo contemporâneos à regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil e ao 

funcionamento do currículo mínimo. Indicamos também que o período foi fértil de discussões 

acerca da profissão e da formação em Psicologia, o que também agrega novos debates em torno 

da formação generalista. 

No segundo capítulo, “Generalismo e Diretrizes Curriculares para a Psicologia”, 

indicamos as questões debatidas até a definição das DCN para a Psicologia e seu formato final. 

O capítulo também apresenta o contexto de reformas nas políticas educacionais como resposta 

à reestruturação do capital frente à sua crise e as consequências desse cenário para o trabalho. 

No terceiro capítulo apresentamos os objetivos e o caminho metodológico tomado nesse 

estudo, além de uma breve caracterização dos participantes e procedimento de análise dos 

dados. 

O quarto capítulo, “Concepções e estratégias de formação generalista”, consiste nos 

resultados e análise dos dados. Indicamos as principais categorias que emergiram dos dados, 

identificando as principais concepções de generalismo e como os cursos tentam operacionalizar 

uma formação generalista. 

Por fim, nas Considerações Finais, retomamos os principais dados e apontamos algumas 

reflexões que a análise suscita, a fim de pensar possibilidades para a formação generalista. 
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CAPÍTULO I 

1. Psicologia científica, Psicologia no Brasil e Currículo Mínimo  

 

1.1 Notas sobre trabalho parcelado e a Psicologia  

A sociedade capitalista não é a primeira a dividir o trabalho. Mas nessa sociedade, a 

divisão do trabalho realizou uma relação social totalmente diferente das anteriores, de compra 

e venda de força de trabalho em uma aparente “liberdade” do trabalhador. 

Uma primeira divisão consiste em trabalho “manual” e trabalho “intelectual”. O 

trabalho intelectual será diferenciado em vários campos, criando os especialistas. E o trabalho 

manual será parcelado sistematicamente em operações limitadas (Braverman, 1987).  Essa 

sociedade realizou o parcelamento dos processos necessários para fazer um produto em muitas 

operações, realizadas por diferentes trabalhadores. 

Diferente de divisões anteriores nas quais, por exemplo, um ferreiro e um marceneiro 

participavam da construção de um produto do começo ao fim, no capitalismo, os trabalhadores 

são responsáveis por uma única etapa na produção de centenas de produtos.  

Para o trabalhador, que diante dessa divisão, fica com a execução do trabalho, a 

atividade que exerce não tem uma intencionalidade em si, se encerra na produção do produto. 

Um clássico exemplo é o Carlitos em Tempos Modernos apertando parafusos. Ao apertar 

parafusos, por exemplo, o trabalhador não está exercendo uma intenção por meio de sua 

atividade, seu objetivo último é vender sua força de trabalho para garantir sua sobrevivência. 

Isso demonstra a condição de trabalhador como destituído dos meios de produção. Os interesses 

do capitalista são diferentes dos seus – o capitalista quer garantir que o seu modo de produzir 

se reproduza. 
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Essa atividade se concentrava nas cidades e produzia um volume grande de produtos 

(mercadorias) de forma rápida, criando uma competição, a qual a produção do campo não 

conseguiu acompanhar. Cresce, então, um contraste entre a cidade e o campo (Yamamoto, 

1987), ao ponto de a sobrevivência do campo depender da cidade. O trabalhador, para 

sobreviver, já que seus meios de produção são aniquilados por outro modo de produzir, tinha 

que vender sua força de trabalho para os manufatureiros. 

Assim, o trabalho passa a ser um meio para o trabalhador sobreviver dentro do Capital, 

que consistirá em atividades pré-fixadas e impostas que formarão o trabalho parcelado. 

Com a necessidade crescente para produzir excedentes, mais cresce o número de 

trabalhadores nesse perfil, em detrimento do número de pessoas trabalhando no método antigo. 

Diante de tamanho crescimento e da necessidade de ampliação do modo capitalista, é 

desenvolvida a racionalização desse trabalho. Esse procedimento pode ser definido pelos 

princípios de dissociação do processo de trabalho; separação entre concepção e execução; e 

monopólio do conhecimento para controlar o processo de trabalho e seu modo de execução 

(Braverman, 1987). 

A configuração do trabalho nas manufaturas e posteriormente na indústria tornou 

possível que um grande número de trabalhadores fosse empregado por um único capitalista 

(Braverman, 1987). Isso resulta na necessidade de gerência do trabalho, atividade que o 

capitalista repassa a outros trabalhadores, criando uma hierarquização entre os trabalhadores. 

A necessidade de maior controle do trabalho é criada nesse contexto. A ideologia liberal, 

fundada na noção de liberdade individual e igualdade de oportunidades, foi imprescindível para 

legitimar as desigualdades produzidas pela divisão social do trabalho, pois as diferenças de 

ocupações e condições de vida são aceitas como responsabilidade individual (Campos, 2010). 
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Ou seja, a ideologia liberal solidifica o consenso de que, uma vez que as condições são iguais 

para todos e os sujeitos são livres, cabe a eles edificar melhores oportunidades. Essa noção 

escamoteia o todo social, no qual, como mencionamos, as diferenças não são naturais, são 

construídas e constroem a sociedade. 

Como vimos anteriormente, a manufatura e a indústria são compostas por trabalhadores 

parcelares. Os trabalhadores, portanto, são separados conforme suas atividades, e depois são 

reagrupados e classificados. A atividade mais bem executada pelo trabalhador somava-se às 

outras dos outros trabalhadores. Assim, o trabalhador, com as deficiências que possuísse, 

transformado em trabalhador parcial, se torna uma parte perfeita na soma com outros 

trabalhadores parciais no trabalho coletivo (Braverman, 1987; Iamamoto, 1992; Yamamoto, 

1987).  

A Psicologia científica tem suas raízes nesse tipo de institucionalização do trabalhador 

coletivo. As primeiras atividades se dedicavam a mensurar e quantificar os “fatos da 

consciência”, como a aptidão do indivíduo para alguma tarefa (Campos, 2010).  

Campos (2010) equipara esse papel da Psicologia científica na quantificação, isto é, da 

necessidade de medidas e previsão, própria da modernidade, à elaboração dos conceitos de 

“normal” e “patológico”, com os quais o psicólogo irá trabalhar. 

A noção de homem normal favorece, mais tarde, o uso de psicoterapias pela Psicologia 

clínica (Dimenstein, 2000; Yamamoto, 1987). A atividade, considerada como uma técnica 

(mais ligada à conduta individual, história pessoal, tendo o indivíduo e não o organismo como 

objeto) se afasta da dicotomia saúde-doença e se aproxima da normal-patológico (Azzi, 2010). 

Passa a ser reproduzida, se expandindo mais ainda no pós-segunda Guerra Mundial para lidar 
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com as questões dos indivíduos “normais”, mas que não se adequam às solicitações para 

ascender ou se adaptar à sociedade. 

Na seção seguinte veremos mais elementos sobre o desenvolvimento da Psicologia, 

principalmente no Brasil. Por ora, buscamos indicar a base material sobre a qual a Psicologia, 

enquanto profissão e ciência, se faz possível. A seguir indicamos algumas questões em torno 

das especialidades do conhecimento. 

 

1.2. Divisão social do trabalho intelectual e a ciência 

 

No último século, foi possível contemplar o resultado do saber especializado nos 

avanços tecnológicos que ele promoveu. Dialeticamente, cresceram o pauperismo, a fome, as 

doenças, expondo os problemas sociais modernos. Questões epistemológicas indicaram que a 

moderna ciência valorizou as disciplinas que ofereciam a “exatidão” das ciências naturais. No 

entanto, para a compreensão dos problemas sociais, a tendência em seguir um modelo 

positivista resultou em uma visão deformada, pois prescindia-se de análises históricas e 

políticas. 

Muitas são as críticas aos equívocos positivistas que fragmentam o saber, as quais as 

ciências sociais tentam responder, com a questão da complexidade, da holística, da visão 

sistêmica e ecológica e da interdisciplinaridade. Trata-se de uma preocupação relacionada aos 

denominados “especialismos”, isto é, às compartimentalizações que provoca uma cisão do 

entendimento sobre o humano em dimensões apartadas (social, biológica, psicológica). 

A divisão capitalista do trabalho, além de submeter todos os campos à atividades 

manuais ou intelectuais, provoca deformações, pois em busca de uma “objetividade científica” 
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os campos se transformam em ciências autônomas e acabam por substituir a investigação das 

reais conexões causais na vida social (que são históricas e sociais) por análises que se voltam 

apenas para dentro da própria disciplina autônoma. 

Hüning e Guareschi (2005), entendem o desenvolvimento de especialidades e 

especialistas como fruto da lógica de que existe objetos particulares concernentes a 

determinados saberes. Os problemas decorridos dessa forma organizativa se referem à 

fragmentação do ser humano entre individual e social, e a privatização dos aspectos da vida, 

em que cada especialidade (Psicologia, História – a disciplina, não o fator concreto; Sociologia, 

etc.) domina um ramo privativo da realidade, resultando muito mais em uma tentativa de 

garantir uma exclusividade de saber e de prática e não perder nichos de mercado, do que um 

real projeto em torno de um aprimoramento de ações e avanço de conhecimentos em uma área. 

A forma especializada de desenvolvimento do conhecimento e ações é a condição na 

qual historicamente o conhecimento tem crescido. Ou seja, o desenvolvimento pela via das 

especialidades não diz respeito diretamente ao problema da fragmentação do conhecimento. O 

conhecimento especializado só é fragmentação quando perde o ponto de vista da totalidade 

social (Sass, 2015). O que tem que ser observado são os objetivos subjacentes a esse 

desenvolvimento, pois o que o fato concreto nos mostra é que o conhecimento e a ciência têm 

sido apropriados por uma elite em detrimento de outros trabalhadores. 
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1.3. Inserção da Psicologia científica no Brasil e Psicologias aplicadas 

 

O desenvolvimento da Psicologia científica tem início quando se consolida, no final do 

século XIX, na Alemanha, França e Estados Unidos, enquanto uma ciência positivista, voltada 

para a psicofísica, que alcançou aceite no rol das ciências autônomas modernas. 

A Psicologia científica chega ao país por meio de estudiosos autodidatas e intelectuais 

que estudaram no exterior, em países onde a Psicologia já era reconhecida como ciência 

emergente. A partir disso, foi considerada saber útil para dar sustentação científica a fazeres de 

outros campos de conhecimento e atuação, como a Medicina e a Educação (Antunes, 2004; 

Massimi, 1990). 

Com a disseminação desses saberes psicológicos, o interesse de outros profissionais 

pelo campo cresce, possibilitando o convite a estudiosos estrangeiros dessa ciência para 

ministrar cursos breves e disciplinas. A vinda de estudiosos estrangeiros de Psicologia estava 

relacionada à demanda de Psicologia aplicada, como a montagem de laboratórios 

experimentais, ligados às Escolas Normais1, e para atender a um mercado de interface com a 

Medicina e Educação (Cruces, 2006).  

Pessotti (1988) identifica essa etapa de penetração da Psicologia no Brasil, entre os anos 

de 1833-1934, como “institucional”, pois o espaço da Psicologia se limitava ao interior das 

instituições. Já nesse período é percebida a aplicabilidade dos saberes psicológicos. Gomes 

(2003) defende a tese de que a aplicação da Psicologia, diferente do que se pode pensar, não é 

fruto direto do desenvolvimento do saber, derivando uma aplicação. É, na verdade, o 

                                                           
1 As Escolas Normais eram instituições secundaristas para preparação de docentes. Em meados do século XX as 

Escolas Normais enfatizaram uma pedagogia experimental, ligada a aplicação de testes. Essas instituições 

anexavam laboratórios experimentais que foram espaços de vasta penetração da Psicologia (Centofanti, 2006). 
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movimento contrário: os diferentes problemas (por exemplo, relativos a dificuldades escolares, 

métodos de trabalho, “delinquência” e criminalidade, atendimento clínico a crianças) eram 

submetidos às técnicas psicológicas que já existiam. Essa situação contribuiu para que a 

Psicologia ficasse cada vez mais conhecida por um caráter de conhecimento aplicado e também 

pela diversidade de demandas com as quais poderia lidar. 

Alguns centros de formação de especialistas em Psicologia também contribuíram para 

a propagação dessa disciplina e foram de grande relevância, mais a frente, para a consolidação 

da profissão. Dentre esses, dois nomes se destacam na influência das instituições de formação 

em Psicologia que viriam depois. Um deles é o psicólogo polonês Waclaw Radecki. Radecki 

chegou a inaugurar o laboratório de Psicologia na Colônia de Psicopatas do Hospital do 

Engenho de Dentro, em 1923 no Rio de Janeiro. Por pressão corporativista médica, o 

laboratório foi fechado em poucos dias de funcionamento. A passagem de Radecki foi breve, 

mas ele foi referência para acadêmicos que influenciaram a proposta de formação graduada em 

Psicologia, como seu discípulo Nilton Campos. 

Outro nome é do psicólogo espanhol Emilio Mira y Lopéz. Em 1947, o psicólogo foi 

convidado pela Fundação Getúlio Vargas para formar um instituto de orientação profissional, 

que ficou conhecido como Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP). O ISOP 

formou profissionais, fez pesquisas, desenvolveu testes psicológicos e divulgou suas produções. 

Autores como Mancebo (1999) e Martins (2015) indicam que a proposta desse instituto, por ser 

mais pragmático do que a formação teórica que havia em faculdades, convergia com as 

intenções desenvolvimentistas do contexto sócio-político brasileiro e, por isso, foi muito 

influente na proposta de currículo do curso de graduação em Psicologia que seria aprovada em 

1962.  
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A existência do ISOP e a atuação de Mira y Lopez é, com efeito, importante para pensar 

como se organizou a profissão. O tipo de formação do instituto era criticado por acadêmicos, 

como Nilton Santos e Lourenço Filho (Bernardes, 2004), que estariam preocupados com o 

desenvolvimento teórico e cientifico da Psicologia. Mancebo (1999) em seu estudo sobre o 

cenário pré-regulamentação no Rio de Janeiro, salienta a oposição entre a proposta de formação 

de Mira y Lopez e a concepção de Nilton Campos. A postura acadêmica e epistemológica desse 

último chegava a ser alvo de críticas por aqueles que requeriam formação mais “prática”. Tendo 

essa oposição como cenário, a criação do primeiro curso universitário de Psicologia, em 1953, 

na PUC-Rio é fruto de uma proposta que tenta abranger a preocupação dos acadêmicos de suprir 

deficiências teóricas, e, ao mesmo tempo, assimila as práticas desenvolvidas no ISOP. A 

articulação desse novo curso, bem como a criação do Instituto de Psicologia Aplicada (IPA), 

foi realizada por Hanns Ludwig Lippmann com apoio de Nilton Campos, e resultou num 

sucesso, pois reuniu o foco nos estudos teóricos e atendeu às demandas por profissionalização. 

Como bem lembra Bernardes (2004), embora pareça que essa oposição seja responsável 

pelo entendimento dicotomizado que ainda existe em relação a teoria e prática, na verdade os 

acadêmicos representantes de uma “Psicologia teórica” defendiam uma “cientificidade” e 

“objetividade” da Psicologia, ou seja, eles também defendiam uma “Psicologia aplicada”. Além 

disso, documentos que antecederam e foram base para a lei de regulamentação da profissão e 

publicações bem divulgadas do período eram fundamentados na noção de aplicabilidade da 

disciplina. Concordando com Bernardes (2004) e com Campos (2014), pode-se entender que a 

grande influência na regulamentação da profissão por parte dos grupos da época era a 

reinvindicação por um saber utilitário. O importante e útil era ensinar a fazer coisas. Esse era 

(ainda é!), como diz Bernardes, o “espírito da época”.   
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Com efeito, a importância da aplicabilidade estava patente nas demandas políticas e 

econômicas do período e era mediada pela urgência do gerenciamento científico dos processos 

de trabalho na nova fase do Capital (Braverman, 1987). Nesse contexto, o Brasil passava por 

um processo de industrialização que fez o Estado recorrer a uma guinada desenvolvimentista. 

As universidades não escapavam do pragmatismo dos saberes aplicados, tanto que seu papel 

era compreendido como o de prover a nação de técnicos especializados para acompanhar o 

ritmo da industrialização e para suprir a mão-de-obra para as recém-chegadas multinacionais 

(Martins, 2009). 

Assim, quando a Psicologia chega às universidades, se estabelece “nessa concepção 

aplicativa, que, mais tarde, viria a ser consolidada nas três áreas tradicionalmente instituídas: 

clínica, escolar e do trabalho” (Bernardes, 2004, p.93). A existência de profissionais de outros 

campos (pedagogos, médicos, engenheiros, militares) trabalhando com a Psicologia Aplicada 

foi uma importante influência para a Psicologia passar de uma etapa “institucional” para uma 

etapa universitária” (Pessotti, 1988), pois o reconhecimento crescente da aplicabilidade vai 

contribuir para que a Psicologia se separe de campos com os quais fazia interface, como a 

Filosofia, a Medicina e as Ciências Sociais.  

Uma vez que se tinha “aplicação prática”; profissionais trabalhando com esse saber; e 

independência em relação às outras disciplinas, a pressão em nome da regulamentação – para 

que fossem assegurados os direitos de exercício profissional e que se padronizasse a formação 

no país – se fortalecia. Quando o Conselho Federal de Educação (CFE) atendeu a tal solicitação, 

convocou os cursos, institutos e entidades da Psicologia para discutir e elaborar uma proposta 

de formação de psicólogos.  

Como resultado das discussões, se obteve um modelo de currículo que, segundo Esch e 

Vilela (2001), correspondeu a uma combinação de duas principais propostas: recomendações 
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atribuídas a Waclaw Radecki e uma outra que se referia a recomendações de Mira y Lopez. Os 

autores compararam os três modelos de currículo e observaram, dentre outros aspectos, que do 

programa de Radecki para o de Mira y Lopez, multiplicavam-se as subáreas de aplicação, 

produzindo uma fragmentação e enfatizando conteúdos voltados para a intervenção.  

 

1.4. Currículo mínimo e a questão da formação generalista em Psicologia 

 

No momento em que a profissão estava para ser regulamentada no Brasil, havia a 

preocupação com o modo como o curso ia ser oferecido: se em vários cursos, de acordo com a 

área de aplicação, ou como um curso só, dito generalista, que previsse a possibilidade de 

distintos especialistas (Cruces, 2008). A primeira proposta concreta, como mencionamos, foi a 

de Mira y López, que consistia em uma formação teórica propedêutica e uma escolha por uma 

entre as três áreas clássicas.   

Deve-se lembrar que a função dos psicologistas, antes mesmo da regulamentação da 

profissão de psicólogo, era basicamente, a mesma – medir, avaliar, diagnosticar, tratar e dar um 

prognóstico – independente de atuação na indústria, escola ou clínicas. A prática terapêutica, 

no entanto, envolveu algumas resistências.  

A atividade se tornou privativa e generalizada entre psiquiatras e psicólogos com a 

influência e popularização da Psicanálise (Cruces, 2006). Mas no Brasil, houve um embate com 

a categoria médica em torno do exercício da psicoterapia. Essa categoria pressionou o governo 

a não aceitar a proposta de formação em que seria permitido ao psicólogo o exercício da 

psicoterapia. Preocupados que estavam em garantir essa fatia da clientela, visavam manter a 

exclusividade da atividade no campo médico. Após um primeiro veto, a Associação Brasileira 
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de Psicólogos (ABP) e a Sociedade de Psicologia de São Paulo (SPSP) elaboraram uma nova 

proposta na qual o termo “psicoterapia” foi substituído por prática de “aconselhamento e 

ajustamento”. A proposta, então, passou e foi levada para outras discussões, vindo a ser 

aprovada em 27 de agosto de 1962. 

A Lei nº 4.119 regulamenta a profissão de psicólogo e, no mesmo ano, o Conselho 

Federal de Educação emite o parecer nº 403 que fixa o Currículo Mínimo de formação. O 

Currículo Mínimo determinava três possibilidades de habilitações, quais sejam, bacharelado, 

licenciatura e psicólogo.  

Para ter diploma de bacharel o aluno tinha que cursar um conjunto de matérias fixas 

(Fisiologia, Estatística, Psicologia Geral e Experimental, Psicologia do desenvolvimento, 

Psicologia da Personalidade, Psicologia Social e Psicopatologia Geral) em quatro anos letivos. 

Segundo o Parecer nº 292 de 14 de novembro do Conselho Federal de Educação, para exercer 

o magistério, além dessas, o aluno teria que cursar ainda disciplinas pedagógicas listadas em 

resolução própria. O diploma de Psicólogo era obtido em cinco anos letivos. O aluno tinha que 

cursar todas as disciplinas fixas que conferiam os outros diplomas mais cinco matérias 

específicas: Técnicas de Exame Profissional e Aconselhamento Psicológico; Ética Profissional 

e mais três, que os alunos escolheriam dentre outro conjunto de disciplinas (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), além de cursar um ano de estágio supervisionado. Ou 

seja, ao diplomado Psicólogo, era conferido os direitos das três habilitações. 

No Capítulo III, artigo 13, parágrafo primeiro, da lei que regulamenta a profissão, a 

menção aos direitos conferidos ao psicólogo diz respeito às funções privativas desse 

profissional; estas se referem a execução de métodos e técnicas que podem ser utilizadas com 
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os objetivos de diagnóstico psicológico; orientação e seleção profissional; orientação 

psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento.  

Como se pode observar, a lei confere direitos de atuação abrangente. São funções ao 

diplomado psicólogo, não sendo identificadas por área ou campo de atuação. Logo, o 

pressuposto do currículo mínimo também era, por assim dizer, “genérico” na formação inicial, 

tendo em vista que será escolhida uma especialidade de atuação depois (por meio das disciplinas 

optativas e do estágio). Nessa linha, Carvalho e Sampaio (1997) defendem que os currículos de 

Psicologia foram elaborados sob a noção de formação generalista, porque são voltados para a 

formação científico-metodológica e para o desenvolvimento de habilidades técnicas gerais e 

isso sem designar áreas específicas de atuação. 

No entanto, essa compreensão é controversa, pois no 4º ano o aluno já designava certa 

“especialização” ao escolher disciplinas mais voltadas para uma área. Além disso, era indicado 

um caráter tecnicista e reprodutivista do curso, que deixava evidente o afastamento de uma 

formação teórica e científica que permitisse afirmar uma preparação “generalista”. A partir da 

década de 1970, quando aumenta o número de cursos de Psicologia, estudos sobre a profissão 

e formação em Psicologia indicaram que a formação que se pretendia generalista não estava tão 

perto de cumprir com esse princípio. O que afirmavam esses debates? O que se relaciona à essas 

questões de formação generalista? 

 

1.5. Críticas à formação: a fase diagnóstica da Psicologia brasileira 

  

A regulamentação da profissão aliada à reforma educacional de 1968, implantada 

durante a ditadura civil-militar, deu viabilidade à expansão do número de cursos. Essa 
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expansão, para os cursos de Psicologia e para os demais, integralizou o grande processo de 

privatização da educação superior no país (Martins, 2009). Segundo dados do e-MEC2, só entre 

as décadas de 1960 e 1970, quando a reforma estava apenas apresentando seus primeiros efeitos, 

houve um incremento de 250% no número de cursos de Psicologia no Brasil (Coelho-Lima, 

2013). 

Com esse crescimento, a preocupação com a profissão começa a aparecer nos estudos 

sobre a Psicologia. O trabalho de Mello (1975), identificado como pioneiro no assunto, 

apresenta dados sobre o trabalho dos psicólogos na cidade de São Paulo referentes aos locais 

de atuação e suas atividades. A autora identifica uma discrepância entre as principais áreas de 

atuação (clínica, escola, indústria e ensino), sendo a clínica a área que atraia mais psicólogos. 

 A ocupação liberal autônoma havia se tornado característica da profissão, ponto que 

Botomé (1979) aborda ao mesmo tempo em que questiona qual população teria condições de 

pagar pelos serviços. Ambos os autores consideraram que o enfoque que a profissão havia 

tomado refletia o papel que o profissional desse campo vinha desempenhando para a sociedade, 

qual seja, amplamente voltado para a população mais abastada. 

No mesmo sentido de papel ou função do psicólogo, Campos (2010) assinala que a 

apropriação do saber psicológico pelo Capital engendra um profissional cuja função, muitas 

vezes, escamoteou desigualdades socioeconômicas dos indivíduos, apresentando as 

dificuldades que eles tinham como psicológicas e, portanto, naturalizando-as. Segundo a autora, 

                                                           
2 O e-MEC é um sistema eletrônico do Ministério de Educação, criado para que se possa acompanhar os processos 

de regulamentação e credenciamento da educação superior no Brasil. As instituições de educação superior 

solicitam através do e-MEC autorização para abertura de cursos, renovação e reconhecimento de cursos, entre 

outros processos. O usuário pode consultar dados e acompanhar os processos em andamento. Recuperado de: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=136&Itemid=782  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=136&Itemid=782
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a Psicologia começa a visualizar essa marca na sua história e, consequentemente, passa a buscar 

novos modelos para se pensar e fazer a Psicologia, bem como para formar psicólogos. 

Prosseguindo nessas pesquisas, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), realiza uma 

série de estudos, envolvendo levantamentos em âmbito nacional (CFP, 1988, 1992a e 1994). 

Os dados nacionais corroboraram a preferência pela área clínica, quer na escolha principal de 

atuação; na escolha em combinação com outra área de atuação; ou mesmo quando o psicólogo 

atuava em outra área, mas realizava atividades características da clínica. 

Então, a autocrítica da Psicologia quanto às atividades que mais serviam para não 

compreender a realidade social, levou questões à formação que objetivavam outro papel social, 

que se comprometesse mais com a população. Essa nova forma de pensar a profissão estava 

vinculada a um contexto de efervescência de lutas sociais e políticas no Brasil e no mundo. 

Assim, debates mais politizados tiveram espaço nas discussões sobre formação em Psicologia, 

criticando o modelo ultrapassado, fragmentado, positivista e tecnicista de lidar com os assuntos 

que requeriam o serviço do psicólogo. 

As mudanças curriculares ocorridas na década de 1970, no entanto, não representaram 

grandes mudanças, muitas vezes não passando de uma introdução de uma disciplina e retirada 

de outra (Rocha Jr. 1999). Porém as discussões continuaram, ainda que discretamente na década 

de 1980, e começaram a inflamar no início da década de 1990, quando a Psicologia realiza 

eventos, reuniões importantes e publicações voltadas para pensar o modelo de formação que 

fosse mais adequado ao psicólogo. 

No primeiro semestre de 1992, o CFP e os Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) 

deram início a um processo de discussões sobre formação em Psicologia em todas as regiões 

do país. Em cada região houve participação de representantes dos cursos, além de estudantes e 
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profissionais. Cada encontro regional tinha o objetivo de levantar dificuldades e propostas de 

ação. Esses levantamentos seriam sintetizados com a finalidade de contribuir para um encontro 

nacional, na cidade de Serra Negra-SP, que aconteceu no mesmo ano. O evento serviu para 

discutir a formação em Psicologia nacionalmente, conseguindo reunir 98 dos 103 cursos de 

Psicologia existentes à época (Japur, 1994). Por esse motivo, é considerado um marco histórico 

para a formação em Psicologia, devido a ampla participação das agências formadoras e 

articulação entre as entidades da área, reunindo princípios para a formação no documento 

chamado Carta de Serra Negra. Esses princípios podem ser resumidos da seguinte forma: 

desenvolver a consciência política e cidadania, compromisso com a realidade social e a 

qualidade de vida; desenvolver atitude crítica e de produção de conhecimento; formação básica 

pluralista, fundamentada na discussão epistemológica; atuação profissional baseada em 

princípios éticos; interdisciplinaridade; concepção de homem, considerando sua integralidade 

e na dinâmica de suas condições concretas de existência (Jonsson & Holanda, 2011). 

Em 1994 aconteceu outro evento no mesmo sentido, o Congresso Constituinte da 

Psicologia, em Campos do Jordão-SP. Nesse congresso foram elaboradas, reunidas e aprovadas 

teses sobre formação em Psicologia. De acordo com Rocha Jr. (1999), as discussões sobre 

formação profissional não tiveram condições de avançar muito, mas resultaram em duas 

principais resoluções imediatas: a necessidade de desenvolver formação científica e que 

valoriza a interdisciplinaridade, e o comprometimento com uma formação generalista no 

sentido de contemplar diversas abordagens e áreas. 

No mesmo ano, o MEC convoca uma Comissão de Especialistas em Ensino da 

Psicologia (CEEPSI), que reúne o conteúdo dessas teses, mais os princípios da Carta de Serra 

Negra e ainda as indicações presentes nas publicações do CFP, e publica um documento de 

princípios e sugestões de como operacionalizá-los. Os princípios são:  uma formação básica, 
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sólida e pluralista; uma formação generalista; uma formação interdisciplinar; preparar o 

psicólogo para uma atuação multiprofissional; assegurar uma formação científica crítica, 

reflexiva; permitir uma efetiva integração teoria-prática; compromisso com o atendimento das 

demandas sociais; o compromisso ético deve permear todo o currículo; romper o modelo de 

formação tecnicista; precisar as terminalidades dos cursos de Psicologia (Borges, Bastos & 

Khoury, 1995).  

Os princípios reunidos parecem juntar “consensos” entre os atores que discutiram sobre 

a formação, mas a forma como são entendidos cada um desses princípios, bem como o que se 

deve fazer para que se possa, efetivamente, objetivá-los, talvez represente mais divergências do 

que se escreve nesse documento. A sugestão de operacionalização da formação generalista 

consiste basicamente que os cursos considerem um equilíbrio maior entre as disciplinas 

profissionalizantes, fazendo uso, para isso, de uma oferta de disciplinas optativas e 

oportunidades de estágio variadas. Vale destacar que a forma como a noção de formação 

generalista estava sendo abordada passa a relacionar diretamente à concretização desse 

princípio às experiências profissionalizantes.  

No ano seguinte a publicação desse documento, a Lei de Diretrizes e Bases da educação 

brasileira é aprovada, o que pressiona os cursos e a CEEPSI a tomar decisões. Os debates sobre 

a formação seguem, deixando claro algumas divergências entre setores da representatividade 

da Psicologia, como se verá na seção seguinte. 
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CAPÍTULO II 

 

 2. Generalismo e Diretrizes Curriculares para a Psicologia 

 

A Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) representou uma reorganização da educação brasileira. Para o ensino superior, 

a principal mudança conferida por essa lei foi a exigência que os cursos abandonassem o 

currículo mínimo e pensassem diretrizes curriculares. O pressuposto dessa mudança era 

conferir flexibilização aos currículos, para permitir que, munidos de maior autonomia, os 

cursos tivessem liberdade e oportunidade de criar currículos inovadores (Yamamoto, 2000). 

A mudança do currículo mínimo para diretrizes deveria começar com a instalação de 

uma comissão de especialistas de ensino em cada um dos campos de formação. Antes mesmo 

da aprovação da LDB, o MEC nomeou as comissões. A Comissão de Especialista de Ensino 

em Psicologia (CEEPSI) foi criada em 1994. No ano seguinte, a comissão, baseada nos debates 

que já existiam sobre formação do psicólogo, apresentou os parâmetros para balizar a 

construção das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 

Diante disso, o CFP e os Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) começaram a se 

movimentar para reunir outras entidades representativas da Psicologia a participarem da 

elaboração de propostas para a formação. A ideia era realizar um grande fórum que reunisse as 

propostas e seus debates. Assim, foi realizado em 1997 o Fórum Nacional de Formação em 

Psicologia em Ribeirão Preto-SP (anteriormente, houveram etapas regionais para produzir 

propostas de formação). 
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A CEEPSI decide consultar as entidades e os grandes debates sobre formação para 

definir uma proposta de diretrizes e, em 1999, divulga uma minuta das DCN. Ainda que a 

comissão afirmasse ter se baseado nas sugestões das entidades e nas discussões sobre a 

formação, recebeu críticas alegando que a proposta não convergia com as discussões das 

entidades (Seixas, 2014).  

A minuta de 1999 não foi homologada e a CEEPSI reformulou o texto que em 2001 foi 

aberto para discussão com os representantes da Psicologia brasileira. A comissão tinha a 

proposta de que os cursos ofertassem diferentes habilitações de formação (bacharelado, 

licenciatura e formação de psicólogo) e que o currículo constasse de duas partes: um Núcleo 

Comum e Ênfases Curriculares. 

A proposta chegou a ser aprovada pelo MEC, mas devido à resistência do grupo 

contrário à proposta, esta foi levada a público mais uma vez, até que a comissão sugeriu que as 

entidades de apoio e de oposição se reunissem para redigir uma proposta final (Silva, 2010; 

Seixas, 2014; Campos, 2014). De acordo com Campos (2014), a Associação Brasileira de 

Ensino de Psicologia (ABEP), o CFP e o Conselho Nacional de Entidades Estudantis da 

Psicologia (CONEP) alegaram que a proposta, baseada na oferta de três habilitações, criava 

perfis fragmentados que minavam a ideia de formação cientista-profissional, pois deixava 

aberto à escolha do aluno por um dos perfis.  

Outra alegação se referiu ao conceito de ênfases curriculares. Essa noção estaria pondo 

em xeque o consenso sobre uma formação generalista, pois definia a atuação do psicólogo pelas 

áreas de aplicação (Bock, 2002; Silva, 2015). Ou seja, segundo esses grupos, estava em jogo o 

conhecimento da Psicologia como um todo e de todas as suas possibilidades enquanto ciência 

e profissão. As ênfases curriculares poderiam identificar os cursos conforme uma área 

específica da Psicologia, gerando nichos específicos de formação. Por exemplo, as agências 
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formadoras, visando a clientela que opta por um curso de psicologia clínica, não iria apostar em 

outras Psicologias (Bock, 2002).  

Em respostas às críticas contra a proposta, a comissão de especialistas elaborou uma 

explicação às ênfases curriculares e perfis de formação (Bastos, 2002). Segundo a comissão, 

essas duas instâncias primavam pela formação generalista, no sentido de garantir um 

profissional-cientista e no sentido de generalizar as possibilidades de inserção do psicólogo nos 

contextos de trabalho. Isso seria possível por meio do desenvolvimento de competências básicas 

que todo psicólogo precisa ter.  

As mencionadas competências seriam um mecanismo que tenta superar a ideia de 

transmissão de conteúdos. A principal crítica desse mecanismo ao modelo de transmissão 

consiste na análise de que esse modelo engessa as possibilidades de atuação do profissional. 

Em um mundo em que as mudanças são cada vez mais aceleradas, seria necessário um outro 

conceito que oferecesse aprendizados permanentes – dos aspectos mais valorizados pela 

profissão –, mas básicos, para que o profissional em formação estivesse aberto para uma 

formação contínua. Essa noção de competências, um importante princípio advindo das reformas 

nas políticas educacionais em curso nesse período, foi atrelada às discussões que vinham sendo 

desenvolvidas na formação em Psicologia desde a década de 1970. 

As opiniões, embora divididas, mostravam consenso em relação à formação generalista, 

no entanto, uma discordava da outra a respeito dos mecanismos para a oferta desse tipo de 

formação. A questão das competências não pareceu suficientemente debatida entre os grupos 

representantes das propostas, concentrando-se principalmente na questão das ênfases e dos 

perfis de formação. O acordo entre essas instâncias resultou na Resolução nº 08/2004 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Psicologia. Ficou resolvido que o currículo de Psicologia deveria oferecer uma única titulação: 



39 
 

Formação de psicólogo, assim foi acordado, visto que, dentre os perfis, esse poderia ser o mais 

“rigoroso”, envolvendo não só a formação para a prática, mas também a pesquisa e o ensino 

(Yamamoto, 2012). A ideia de ênfases curriculares permaneceu e continuou a render críticas 

que acusavam que o formato não conferia formação generalista.  

A seguir, trazemos algumas notas para pensar a questão das áreas da Psicologia e sua 

relação com as ênfases curriculares. Depois vamos especificar o formato das DCN, e questões 

relativas às reformas educacionais do período. 

 

2.3. Algumas notas sobre áreas da Psicologia 

 

A Psicologia é habitualmente descrita em função de suas áreas. As áreas podem ser 

definidas como conjuntos de ações e vinculações teórico-metodológicas a que os psicólogos se 

afiliam. Segundo Gondim, Bastos e Peixoto (2010), a nomenclatura remete a territórios de ação, 

por isso vem sendo definida mais pelo local de trabalho do que pelo exercício profissional e 

referenciais teóricos, e tem servido para reunir os profissionais, professores e alunos com 

identificações comuns.  

No currículo mínimo, a diversidade que a Psicologia apresentava foi atendida elencando 

atividades que os psicólogos poderiam exercer, que nada mais eram do que os locais onde já 

havia o trabalho de psicologistas (escolas, indústrias e clínicas). Esses territórios são, ainda 

hoje, considerados “áreas clássicas” da Psicologia.  

Para Botomé (1988), embora se tenha convencionado a definição das áreas, o objeto de 

intervenção profissional não se reduz a determinismos como "pertencer a uma área". Dessa 

forma, torna-se complicado uma delimitação por área. 
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Atualmente, a Psicologia chegou à uma imensa diversidade de campos, teorias e ações. 

Nas DCN, a referências às áreas foi evitada. Isso, como vimos, derivou-se das discussões em 

torno da preocupação com uma “especialização precoce”. No entanto, a criação das ênfases 

curriculares foi apontada como uma referência às áreas e segue sendo um tema polêmico, a 

ponto de haver cursos que, mesmo diante das exigências das DCN, se recusam a serem 

identificados por ênfases curriculares. 

Gondim et. al. (2010) indicam uma questão interessante sobre o tema. Os autores 

realizaram um levantamento sobre campos de atuação dos psicólogos, e apontaram a 

predominância da área clínica. Porém, se identifica que os psicólogos assumem vínculos 

diferentes, tendo inserção em áreas distintas. No entanto, o estudo aponta que as atividades 

realizadas por esses profissionais, ainda que em áreas distintas, são, basicamente, as mesmas, 

por exemplo, atividades terapêuticas, quer no equipamento de Assistência Social, na escola ou 

no consultório particular.  O dado permite, então, questionar se faz ainda algum sentido dizer 

que a noção de áreas consiste em reunir psicólogos que tenham práticas comuns.  

Essa questão nos faz pensar na ideia de preparação para o mercado de trabalho. Ainda 

que se queira optar por uma área após o curso da graduação, vemos que o psicólogo assume 

vínculos de trabalhos diversos. Muito provavelmente essa é uma realidade mais ligada à 

necessidade de complementação de salário do que propriamente uma “escolha”. Essa questão 

está presente na formação, pois há a intenção, através da formação generalista, de que o aluno 

tenha várias possibilidades de se inserir no mercado de trabalho. O que permite que ele possa 

vir a atuar em locais diferentes, se for o caso. 

Como a noção de áreas está quase sempre atrelada ao local de atuação, uma preocupação 

nos debates sobre formação generalista consistia em ultrapassar a ideia de preparo com breves 

experiências em diferentes campos de atuação. A noção de competências e habilidades, trazida 
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com as reformas educacionais, serviu, então, para selecionar, em vez de áreas, um repertório 

básico de capacidades, parecendo cumprir com a ideia de garantir ao futuro profissional saber 

pensar e agir frente às mais diversas situações.  

 

2.4. As DCN da Psicologia e a questão da formação generalista 

 

As DCN têm a função de orientar os cursos na construção dos currículos. 

Diferentemente do currículo mínimo, que limitava os cursos a um quadro de disciplinas, um 

dos pilares das DCN é a flexibilização, que oportuniza aos cursos pensar seu currículo conforme 

as especificidades e demandas da região na qual se situa, de acordo com a vocação (sua estrutura 

e corpo docente), além de dar abertura para potenciais inovações curriculares (Barbosa, 2007). 

Ao mesmo tempo, as DCN oferecem um padrão para a formação do profissional, mencionando 

competências esperadas para o psicólogo e eixos a partir dos quais os cursos devam desenvolver 

seu currículo (Seixas, 2014). 

Como dito na seção anterior, as DCN preveem a formação do psicólogo para a atuação 

profissional, para a pesquisa e para o ensino. Segundo o Decreto-Lei nº 9.394/96 de 20 de 

dezembro, os compromissos básicos que os cursos devem levar em conta no contexto das DCN 

são: garantir uma formação baseada no compromisso de construir o conhecimento científico da 

Psicologia; garantir a diversidade de perspectivas e os múltiplos referencias para conhecer o 

fenômeno psicológico em sua complexidade; assegurar a compreensão crítica dos fenômenos 

econômicos, culturais, políticos; ser voltado para atender as demandas sociais; e assegurar 

formação ética e educação permanente (ou seja, a graduação é só o começo da formação, que 

deve ser contínua). 
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Para garantir um padrão de formação no país, deve existir um Núcleo Comum de 

competências, habilidades e conhecimentos bem amplos esperados da atuação de psicólogos, 

que, por serem amplos, os capacitam a atuar em distintos locais e conforme diferentes 

demandas. Por exemplo: analisar o campo de atuação profissional e seus desafios; analisar o 

contexto de atuação em suas dimensões institucional e organizacional; identificar e analisar 

necessidade de natureza psicológica; diagnosticar; elaborar projetos; planejar; entre outros 

(Resolução nº 08 de 07 de maio, 2004).  

Já para garantir que os cursos oportunizem a escolha do aluno por um domínio 

específico da Psicologia, deve haver um momento no curso em que o aluno escolha entre 

ênfases curriculares, que será um espaço de concentração de estudos e de prática relativos a 

alguma especificidade da Psicologia. Mesmo assim as ênfases não podem se tornar uma 

especialização na graduação. Os cursos devem oferecer pelo menos duas ênfases, cuja oferta 

fica a critério da própria agência formadora, mas nas DCN existem sugestões que os cursos 

podem seguir, basicamente relacionadas a fenômenos e processos psicológicos (e não a áreas 

da Psicologia). 

As DCN também fazem recomendações a respeito dos estágios que os cursos devem 

oferecer. No currículo mínimo o estágio ficava reservado para o final do curso, dando aos 

currículos uma perspectiva linear de que a atuação prática é a culminância de toda a parte teórica 

do curso. Essa separação da teoria e da prática foi objeto dos debates sobre a formação e as 

posições a respeito do tema foram bem variadas, mas a proposta aprovada das DCN 

compreendeu que a indissolução da teoria-prática poderia ser resolvida com a noção de que o 

lugar da prática não é só o final do curso. Assim, os cursos devem ter estágios básicos (têm 

como função integrar as competências e habilidades do núcleo comum) ao longo de toda a 
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graduação e estágios específicos (têm como função integrar competências e habilidades da 

ênfase curricular). 

Para fornecer uma direção para os cursos montarem suas competências, as DCN 

descrevem eixos estruturantes para os currículos. Os eixos estão relacionados com a ideia de 

contemplar a diversidade da Psicologia. De acordo com o artigo 5º da Resolução nº 8/2004 de 

07 de maio, as DCN recomendam que os cursos construam e organizem as competências, 

habilidades e conhecimentos em torno dos eixos: 

 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) Fenômenos e processos psicológicos, que constituem 

classicamente objeto de investigação e atuação no domínio da 

Psicologia, de forma a propiciar amplo conhecimento de suas 
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características, questões conceituais e modelos explicativos 

construídos no campo, assim como seu desenvolvimento recente; 

e) 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; 

f) 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. 

 

Embora esse tenha sido o texto aprovado das DCN, a discussão sobre essas diretrizes irem 

contra o princípio de formação generalista permanecia, principalmente por causa das ênfases 

curriculares. E a noção de competências, que possui uma definição complicada, devido sua 

“polissemia” (Sá & Paixão, 2013), recebe críticas quanto ao seu significado perante o papel que 

a universidade exerce atualmente na sociedade capitalista. Para Facci e Fírbida (2014), o 

enfoque da formação em Psicologia nas competências e habilidades confere menos valor a um 

conhecimento aprofundado e mais valor a uma prática utilitária, que, em última instância, 

atende às necessidades do Capital. 

Bernardes (2006) fez uma crítica bastante categórica. Para o autor, a formação em 

Psicologia no Brasil, desde seus primórdios, jamais foi uma formação generalista. Ao contrário, 

foi, desde sempre, marcada por ser uma formação fragmentada, reducionista, liberal, 

individualizante e com especialização precoce. Esse cenário, conforme o autor, é herança da 
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Psicologia Aplicada, responsável, em grande parte, pela fragmentação da Psicologia em várias 

áreas (escolar, clínica, organizacional, etc.), o que repercute diretamente na formação, cheia de 

disciplinas que não se conectam. O autor teme que essa fragmentação se renove com a ideia de 

ênfases curriculares, pois se não fica claro que os fenômenos não pertencem a áreas específicas, 

a mudança trazida pelas DCN pode não passar de uma substituição do nome “Psicologia 

clínica” por “Psicologia e processos clínicos”, por exemplo. O que significaria a mesma 

especialização precoce que se apontava no currículo mínimo. 

Como se pode perceber, formação generalista, ainda que represente um consenso nos 

debates sobre a formação, carece de debates e esclarecimentos, pois envolve compreensões 

distintas acerca do tema, umas mais internas à Psicologia e outras mais abrangentes. A questão 

precisa ser confrontada também com o cenário das mudanças mundiais atuais. 

  

2.5. Trabalho, educação superior e formação generalista  

  

A crise do modelo acumulativo capitalista faz com que seus representantes tenham que 

elaborar estratégias para manter a competitividade e crescimento no mercado. Tais estratégias 

resultaram nas profundas mudanças que o mundo passa desde meados da década de 1970, e que 

estão na base das transformações das políticas nos Estados do globo. 

Dessa forma, são elaboradas novas maneiras de fazer e pensar o trabalho, e 

consequentemente, a formação para o trabalho. Essas novas maneiras, distintas das que 

existiam, foram capazes de “justificar” a criação de novas bases legais, que, por sua vez, 

legitimam as diversas políticas públicas nos governos dos países desenvolvidos, 

subdesenvolvidos e “em desenvolvimento” baseadas no ideário neoliberal. 
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No caso da educação, novas formas de reger o sistema de ensino e a formação para o 

trabalho foram acordadas entre os países. Obviamente o cumprimento dessas reformas não se 

deu para todos os países equitativamente, ainda que propagadas dessa forma. Contudo, será 

focada a apresentação desse cenário e as mudanças ocorridas nas políticas de ensino superior 

para o Brasil, relacionando com o tema da pesquisa. 

 

2.5.1. “Mudanças no mundo”: respostas do Capital à sua crise e as consequências para o 

mundo do trabalho 

 

Nas últimas décadas do século passado, vários países ajustaram suas políticas públicas 

justificando-as com o discurso de profundas mudanças pelas quais o mundo estava passando. 

É comum afirmar que o avanço técnico-científico e comunicacional deixou o mundo mais 

interligado, globalizado e “mais dinâmico” e, ao mesmo tempo, instável, imprevisível. Dessa 

forma, os países precisavam viabilizar mudanças no que diz respeito ao mundo do trabalho, que 

acompanhassem esse novo cenário.  

Nosso pressuposto, concordando com autores como Antunes (2000) e Harvey (2013), é 

de que os ajustes nas políticas, acordados entre os países, são respostas do próprio Capital à sua 

crise, “justificadas” a partir de ideias neoliberais. 

De fato, o avanço técnico-científico mudou o mundo, mas as transformações ocorridas 

não se deveram só a novas tecnologias (Antunes, 2000). Antes dessas reformas, o mundo 

enfrentava uma forte crise, fruto do próprio modelo acumulativo do capitalismo. Esse cenário 

forçou uma organização do Capital em torno de estratégias para se manter em crescimento. 
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De acordo com Netto & Braz (2011), esse processo, denominado Reestruturação 

Produtiva, se define por uma profunda mudança do modo anterior de acumulação (mais 

rígido), o fordismo, para um modelo mais flexível baseado no padrão toyotista3 desenvolvido 

no Japão. Isso não significa que a acumulação rígida tenha desaparecido por completo 

(Antunes, 2000; Harvey, 2013). Os dois modos coexistem, mas o investimento na produção 

flexível foi tão vasto, que as consequências para o mundo se tornaram irreversíveis, como a 

mundialização do Capital, fazendo aparecer massivos monopólios transnacionais (Harvey, 

2013).  

Vai se tornando claro que algumas mudanças são necessárias para a sobrevivência do 

Capital. Por exemplo, a permanência de grandes indústrias nos países de origem do 

empresariado mundial perde espaço para a execução de etapas do processo de produção (busca 

de matéria prima, montagem) em países onde o preço de mão-de-obra é menor e/ou exista 

menos direitos trabalhistas, mantendo-se no país de origem só trabalhos mais gerenciais e de 

inovação, como marketing e produção criativa (Netto & Braz, 2011).  

As necessidades geradas a partir desse processo são diferentes das necessidades 

anteriores para a continuação desse modo de produção. Foram implementadas novas medidas, 

como a inserção da microeletrônica, relações da indústria com o sistema financeiro, a 

qualificação da mão-de-obra e o enfoque na pesquisa, entre outras (Catani, Oliveira & Dourado, 

2001), fazendo com que a questão da produção de conhecimento e da formação do trabalhador 

tomasse importância nos interesses da classe dominante. 

Como mudaram os padrões no modo de produção, o trabalhador exigido pelo fordismo-

taylorismo já não era mais suficiente. Novos padrões, como a necessidade de inovação e 

                                                           
3 Para uma definição acerca desse padrão produtivo e como foi a apropriação do mesmo pelo capital 

ocidental, ver Antunes (2000). 
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criatividade (organizacional, comercial e tecnológica) foram colocados como essenciais ao 

novo mundo do trabalho. 

Essa ideia é essencial para as mudanças que se injetariam nos países, pois legitima a 

introdução de padrões mercadológicos nestas esferas e, afinal, na vida das pessoas. Sua essência 

é um modelo de desenvolvimento neoliberal, que, em rápidas palavras, permite ao mercado se 

libertar mais das amarras governamentais dos países e circular livremente, tendo a seu favor o 

aval legal. 

Segundo Netto e Braz (2011), as novas necessidades do capital possuem três grandes 

implicações para o trabalho: 1) as atividades requeridas pelo trabalhador são mais amplas e 

completas, ao contrário da extrema especificidade de tarefa do fordismo; 2) a força de trabalho 

requerida é qualificada e polivalente; e 3) o controle da força de trabalho é realizada de forma 

mais branda, explorando o trabalhador, mas colocando-o como um “participante” da empresa, 

onde a “comunicação” é imprescindível. 

Para Antunes (2000), "O 'trabalho polivalente', 'multifuncional', 'qualificado', 

combinado com uma estrutura mais horizontalizada e integrada entre diversas empresas, 

inclusive nas empresas terceirizadas, tem como finalidade a redução do tempo de trabalho" 

(Antunes, 2000, p.52). 

No setor empresarial, torna-se comum se falar em requerer novos perfis profissionais. 

Os novos perfis profissionais indicam polivalência para o trabalhador e flexibilidade – termo 

transferido do modelo de produção para a educação – da formação (Catani, et. al., 2001; Fronza, 

2009). 

De acordo com Harvey (2013), as mudanças no mundo do trabalho, em vez de assegurar 

melhores formas de trabalho, significou novas formas de submissão para o trabalho, 
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baseadas em empregos parciais, vínculos temporários, subcontratação, crescimento da 

atividade autônoma. Essas são as reais evidências de mudanças no mundo do trabalho.  

Portanto, podemos resumir, como nas palavras de Netto e Braz (2011), que todas essas 

mudanças criam “condições renovadas para a exploração da força de trabalho”. A precarização 

é um exemplo de ônus para o trabalhador e resulta em trabalho parcial (para pagar menos e o 

trabalhador ter que trabalhar mais, assumindo outros vínculos, por exemplo); e várias quebras 

de garantias sociais.  

Diante dessa situação, como a educação superior se adapta à essas mudanças? 

 

2.5.2. Concepções do Banco Mundial para a educação superior 

 

Para adaptar a educação às transformações da economia, um importante marco foi a 

Conferência Educação para todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia em 1990, patrocinada 

pelo Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização das 

Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO) e presidida pela Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI. Nessa Conferência foi lançada uma nova 

pedagogia, que se justificou a partir das mudanças (econômicas, políticas e sociais) ocorridas 

mundialmente, implicando em reformas educacionais. 

Segundo Maia e Jimenez (2013), a comissão partiu do diagnóstico que os aspectos 

cognitivos e práticos na educação, a teoria e a prática, estavam sendo hipervalorizados. Diante 

disso, a solução seria trabalhar outros aspectos humanos, como a afetividade e a convivência 

com as diferenças.  
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Segundo a comissão, na “Sociedade do Conhecimento”, em que o fluxo de informação 

é maior, emerge a necessidade de que essas informações se articulem ao saber prático e a outras 

dimensões do humano. Nessa lógica, foi proposto um novo modelo baseado na 

operacionalização de competências, uma proposta que se pretende mais dinâmica e abrangente, 

pois substitui o acúmulo de informações pela ideia de formação de estruturas de pensamento e 

habilidades sociais capazes de preparar as pessoas para práticas diversificadas (Maia & 

Jimenez, 2013). 

A comissão direciona suas críticas ao conteudismo no ensino do saber teórico, ao 

instrumentalismo no saber prático, aos crescentes preconceitos e violências na escola e ao 

tecnicismo, que impede o saber crítico. Diante disso, a comissão propôs conciliar o saber 

especializado com conhecimentos amplos, gerais; a ideia de competências, termo que propõe 

reunir conhecimento, método científico, e habilidade para a prática e relações sociais, se destina 

a modificar a concepção de formação (Maia & Jimenez, 2013). De mais voltada para a 

informação e focada no conteúdo, a educação passaria a mais focada na formação, no sentido 

de “moldar” um perfil profissional e humanista desejado (Catani et. al., 2001). 

Nas avaliações do BM para a Educação Superior, estão explícitas concepções em que a 

função dos governos nesse âmbito vinha resultando em altos gastos e pouca eficiência (Barreto 

& Leher, 2008). E essa situação estaria fortemente associada à formação universitária em um 

modelo único, humboldtiano – universidade de pesquisa. Manter unicamente esse modelo seria, 

segundo o BM, oneroso ao país e não atenderia prontamente às necessidades de um país em 

desenvolvimento.  

Esse diagnóstico do BM se converte em “orientações” para a educação superior, dentre 

elas, a diferenciação institucional, que gera a criação de outras modalidades de cursos, 

geralmente cursos rápidos, que custam menos para o Estado e dão retorno mais rápido, tanto 
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para a população, que, em menos tempo, estaria “apta” a um emprego, quanto para o próprio 

Estado, que poderia diminuir gastos atribuindo essa função a outras organizações.  

Outra orientação ligada a essa foi a diversificação das fontes de investimento das 

instituições estatais, ou seja, o Estado deveria dividir o financiamento da universidade pública 

com a iniciativa privada. Assim, o papel do Estado sofre uma redefinição. Deixa de concentrar 

a função de financiador, e volta-se para a fiscalização e avaliação das Instituições de Ensino 

Superior (IES). A universidade pública segue como lugar privilegiado de pesquisa e produção 

de conhecimento, mas cria-se simultaneamente um grande mercado de IES privadas. 

Assim, a execução dessas orientações no país evidencia o alinhamento das políticas 

nacionais, especificamente as educacionais, com a agenda neoliberal por meio da pactuação 

com as medidas do BM. A privatização da educação superior e o afastamento do Estado do 

compromisso de garantir esse nível de educação, atribuindo essa tarefa à iniciativa privada, 

consolida o ensino superior como uma mercadoria e não como um direito social. Somando-se 

a isso, alguns autores concluem que o novo formato de formação por competências, acelera a 

formação e se trata da mais recente “ênfase à racionalidade técnica” e da expressão de uma 

perspectiva utilitarista (Rovai, 2010; Facci & Fírbida, 2014).  

É importante salientar que a "qualificação do trabalhador" se relaciona muito mais a 

uma forma de ideologia (Antunes, 2000). É importante para o processo de produção, mas 

funciona mais como uma ideia que permitiu ao capital concretizar seus ajustes, garantindo 

também o prosseguimento da evolução científica e técnica a seu favor. Não é uma necessidade 

efetiva do processo de produção, afinal, os postos ocupados por trabalhadores altamente 

qualificados são poucos (Netto & Braz, 2011). Quer dizer, não é que os monopólios precisem 

que todos os trabalhadores estejam amplamente qualificados, mas apenas aqueles necessários à 

manutenção das taxas de lucro. 
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As reformas baseadas nesse ideário modificam, sobremaneira, a formação do psicólogo. 

E expressa-se também na Psicologia como a "intensificação das condições de exploração da 

força de trabalho", ou seja, na precarização - o que pode, só para citar um exemplo próximo, 

pesar sobre o tipo da produção científica a ser gerada pelos cientistas-profissionais (pensando, 

na precarização do trabalho do professor-pesquisador, a precarização pela via da produtividade 

acadêmica pode resultar na baixa qualidade da produção científica e na perda de um sentido 

progressista).   

Mais uma vez, toda essa movimentação aponta para uma reorganização do modo de 

produção, em cuja base, podemos entender, está o conhecimento como mercadoria, o que 

garante a vantagem competitiva na concorrência intercapitalista. Nessa concepção, o sistema 

de ensino superior se desenvolve acompanhado da ideia de que a garantia de emprego se dá por 

meio da educação e da criação de empregabilidade, ou seja, do sujeito se tornar “empregável”. 

O que é uma redefinição da Teoria do Capital Humano (Catani et. al., 2001).  

O Brasil se alinha à essa ideia de formação e qualificação para a garantia da 

competitividade mundial. O que leva a ações políticas e pedagógicas em torno do currículo 

(Catani et. al., 2001). 

2.5.3. LDB e os ajustes neoliberais: entendendo alguns pontos para as diretrizes curriculares 

da Psicologia 

 

A LDB apresenta grandes congruências com as orientações dos organismos 

internacionais mencionados (Yamamoto, 2000). Como vimos anteriormente, para a Psicologia 

as DCN agrupam debates autocríticos que se deram ao longo da existência da profissão no país 

e os consensos que produziram os novos conceitos da reforma curricular nacional. 
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Além disso, como também vimos, os estudos vêm apontando que diante da necessidade 

de complementar sua renda, o profissional assume vários vínculos de trabalho e em áreas 

diferentes (Gondim, Bastos & Peixoto, 2010). Considerando os debates trazidos até aqui, 

podemos compreender que essa possibilidade de “flexibilização”, aparentemente amplia as 

oportunidades de emprego (supostamente expandindo o mercado de trabalho), mas, na verdade, 

escamoteia um novo tipo de precarização. Vínculos parciais servem para diminuir salários e 

direitos. E além disso, os trabalhadores com maiores garantias estão em número reduzido. 

Mesmo assim, a formação em Psicologia continua se baseando nesses conceitos, então 

precisamos debatê-los. 

Na reforma curricular nacional, lançam-se princípios em torno do enxugamento da carga 

horária dos cursos; preocupação com a relação entre teoria-prática; formação geral (não 

específica); foco nas competências e habilidades e não nos conteúdos, além de envolver a ideia 

de autodesenvolvimento do aluno (independência para buscar sua formação complementar e 

estudar processos que não tenha sido vistos oficialmente no curso). 

Na Psicologia, os cinco anos de curso para obtenção do título profissional permanecem, 

porém, espera-se uma “formação básica”, embasada na aproximação teoria-prática, em três 

anos (no núcleo comum). Essa formação, em tese, é possibilitada porque a proposta é gerar 

competências gerais que possibilitem ao aluno maiores chances de inserção no mercado. 

Ressalva-se que cabe a ele a continuação de seus estudos, e a especialização em alguma área 

da Psicologia, necessária para o desenvolvimento da ciência e para responder às escolhas do 

aluno dentro da Psicologia, é empurrada para a pós-graduação e formação complementar. Como 

se vê, a ideia de formação generalista, no contexto até agora comentado, junta-se ao conceito 

de competências de maneira, podemos dizer, consensuada, mas que implicou, num 

aligeiramento da prática profissional, visto que o futuro psicólogo não precisa mais estagiar nas 
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diferentes áreas de formação como pré-requisito de diplomação. Ele o fará talvez, no ciclo 

básico. 

No entanto, desde suas primeiras divulgações, o modelo construído pela CEEPSI, 

mesmo sendo baseado nos debates sobre a formação, foi criticado por promover especialização 

precoce, o que ia contra o que se vinha discutindo para a formação e profissão em Psicologia. 

No entanto, a comissão defende que os dispositivos criados nas DCN incentivam a formação 

generalista.  

Diante disso nos questionamos: como se dá essa formação generalista? Que concepções 

e estratégias os cursos apresentam? 
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3. A Pesquisa 

 

3.1. Objetivos 

 

Geral: Investigar as concepções de formação generalista nos cursos de graduação em 

Psicologia de Natal-RN. 

 

Específicos: 

 

1. Identificar, a partir dos cursos de graduação em Psicologia da cidade de Natal-RN, o 

que se indica como formação generalista e as estratégias para operacionalizá-la; 

2. Analisar, a partir dos dados relativos ao primeiro objetivo específico, os limites e 

possibilidades do currículo de Psicologia para uma formação generalista. 

 

3.2. Método 

 

Diante desses objetivos, realizamos uma análise dos Projetos Pedagógicos dos cursos 

(PPCs) e entrevistas com docentes de cursos de Psicologia da cidade de Natal-RN, 

especificamente nos cursos que possuíam turmas formadas. 
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3.2.1. Participantes 

 

No momento da pesquisa estavam em funcionamento sete cursos de graduação em 

Psicologia no estado do Rio Grande do Norte (RN). Dois deles no interior do estado (um em 

universidade pública e o outro em universidade privada), e cinco na capital (um em 

universidade pública, um em universidade privada e três em centros universitários privados 

com fins lucrativos).  

Foi realizado um recorte para a seleção dos cursos participantes. Contatamos somente 

aqueles com tempo de funcionamento suficiente para terem formado turmas, uma vez que já 

executaram todo o currículo (núcleo comum e ênfases curriculares). Dessa forma, foram 

contatados quatro cursos, todos localizados na capital do estado. A Tabela 1 reúne os principais 

dados desses cursos. 

Tabela 1 

Descrição dos principais dados dos cursos de Psicologia do Rio Grande do Norte 

Cursos Organização acadêmica Natureza 

Administrativa 

Ano de início do 

curso 

curso I Universidade Pública 1977 

curso II Universidade Privada 1999 

curso III Centro Universitário Privada 2005 

curso IV Centro Universitário Privada 2006 
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3.2.2. Coleta 

 

A coleta dos PPCs foi feita por meio de solicitação aos próprios cursos em visitas agendadas 

com os coordenadores. Na ocasião das visitas, foram agendadas entrevistas com os 

coordenadores, solicitados os documentos e indicações de algum docente que tenha participado 

ativamente da elaboração do currículo do curso. Decidimos realizar entrevistas, pois os 

coordenadores poderiam fornecer uma visão geral sobre como o curso tem pensado e 

operacionalizado a formação; e os docentes que contribuíram com a construção do currículo 

poderiam dar detalhes sobre a construção e/ou reforma dos currículos que os PPCs não 

evidenciam.  

Tivemos acesso aos PPCs de três dos cursos – um deles não concedeu o documento – e 

realizamos oito entrevistas, duas por curso.  

 

3.2.3. Materiais: O Projeto Pedagógico de curso: o que é esse documento e o que ele pode 

dizer sobre formação generalista 

 

Os Projetos Pedagógicos de curso (PPCs) são documentos normativos, portanto públicos e 

obrigatórios, que os cursos devem elaborar para, a partir dele, concretizar a formação dos 

alunos. O documento serve de orientação para todo o curso, contendo desde detalhes sobre a 

fundação e estrutura do curso, passando pelas concepções pedagógicas adotadas (explicitadas 

ou implícitas), até a grade curricular que será ofertada.  

Segundo Veiga (2002), a designação para a construção de projetos pedagógicos já 

aparece na Constituição de 1988 e é fixada na LDB. Mas além de ser um documento que serve 
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para atender demandas legais, expressa questões referentes às mudanças nas políticas 

educacionais ocorridas nas últimas décadas do século XX, de maneira que pressupõe 

concepções de educação, de ciência e de sociedade. 

Uma mudança central foi a substituição de uma resolução que fixava o Currículo 

Mínimo para os cursos de ensino superior de todo o país, pela instituição de parâmetros gerais 

que servem como diretrizes para que os cursos construíssem suas próprias propostas de 

formação. Sendo assim, os cursos, valendo-se das Diretrizes Curriculares Nacionais de suas 

respectivas áreas, devem ter a “autonomia” para construir seus próprios PPCs. 

Para autores que discutem currículo e políticas educacionais (Catani et. al., 2001; 

Dourado, 2011; Veiga, 2002), criar as próprias propostas pedagógicas é uma oportunidade para 

uma elaboração mais coletiva, e serve de referência para verificar se o que está acontecendo no 

cotidiano corresponde às finalidades e valores da instituição e do curso. Por outro lado, o 

modelo de avaliação do ensino superior atual resulta em uma série de requisitos que os cursos 

devem cumprir para manter-se funcionando, o que lança sombra sobre a ideia de autonomia na 

criação do PPC.  

Autores como Campos (2014) e Seixas, Coelho-Lima, Silva e Yamamoto (2013) 

concordam que o PPC representa um plano de intenções que a instituição irá tomar para 

alcançar o perfil de profissional defendido. Portanto, é um documento que tem o potencial de 

prenunciar o que irá acontecer nas salas de aula, pois admite qual a vontade do curso, permitindo 

que o atendimento dela seja acompanhado e verificado.  

Concordando com esses autores, este estudo contou com o PPC para apreender o 

funcionamento da formação generalista a partir das concepções e estratégias dos cursos de 

formação de psicólogos em Natal/RN. Mas o que se pode encontrar no texto de um PPC? 
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Seixas (2014), afirma que, apesar de não haver um modelo oficial para a construção do 

PPC – até pela ideia de deixar aberto para que os cursos elaborem autonomamente seus 

currículos – pode-se considerar que existe uma estrutura relativamente padrão.  

O autor identifica que, apesar de possuírem idiossincrasias, os PPCs consistem em 

textos que se dividem, basicamente, em três blocos; um primeiro referente aos fundamentos 

teóricos, pedagógicos e filosóficos do curso; outro bloco referente às especificidades das 

ênfases curriculares oferecidas pelo curso que criou o PPC; e um terceiro bloco que detalha as 

condições e oferta de experiência profissional e a matriz curricular com ementas das disciplinas.  

Detalhadamente, o bloco de fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos consiste 

no segmento do PPC dedicado a informações sobre a IES, histórico do curso, justificativa para 

sua existência, perfil do egresso que pretende formar, processo formativo para alcançar tal perfil 

de egresso, e competências e habilidades que se espera que os alunos desenvolvam em função 

desse perfil. O bloco de fundamentos das ênfases curriculares corresponde às partes que 

descrevem e justificam as ênfases dos cursos, explicitando seu funcionamento e o perfil do 

egresso. E o bloco sobre formação profissional diz respeito à descrição do funcionamento, 

atividades e locais de estágios e outras experiências práticas profissionais. 

  

3.2.4. Procedimentos 

 

Primeiramente foi realizada uma entrevista piloto com uma coordenadora. Utilizamos um 

roteiro semiestruturado (Apêndice) em que perguntamos sobre a criação e funcionamento do 

currículo e sobre questões importantes para o debate da formação em Psicologia, com base em 
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estudos sobre o tema (Bastos, 2002; Bernardes, 2006; Brasileiro & Souza, 2010; CFP, 1994; 

Cruces, 2006; Huning & Guareschi, 2005; Nico & Kovac, 2003; Seixas, 2014). 

A partir desse piloto e do estudo sobre a literatura na área, levantamos códigos (Tabela 2) 

para a marcação das informações dos PPCs em software de análises qualitativas e posterior 

recuperação dos dados. 

 

Tabela 2 

Codificação dos materiais 

Nome do código Descrição/definição 

Elaboração do currículo: Seleção 

das disciplinas 

O que e como os cursos definiram e definem seus 

currículos, ou seja, o que consultaram para criar o 

currículo; que passos deram; que critérios utilizaram 

para definir as disciplinas e atividades; influências para 

terem escolhido esses critérios – vocação do curso, 

mercadológica, solicitado nas DCN, entre outros. 

Estratégia para formação 

profissional 

Estratégias adotadas para oferecer prática profissional 

Atividades de integração das 

disciplinas/conteúdos 

Estratégias utilizadas pelo curso para promover 

integração de disciplinas ou conteúdos – inclui a 

descrição dessas atividades, suas avaliações, como se 

chega à conclusão de que as disciplinas possuem algo em 

comum 

Problematização da sociedade Estratégias que o curso toma para inserir esse debate na 

formação 
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Psicologia e Ciência Estratégias que os cursos tomam para debater Ciência e 

epistemologia, função da ciência e da universidade. 

Direção do currículo/curso Estratégias e decisões quanto ao currículo tomadas ao 

longo de seu funcionamento/reformas; procedimentos 

para reformas – inclui o que é debatido nas reuniões com 

professores, alunos e comunidade acadêmica 

Desenvolvimento de 

competências 

Quais foram as ações do curso em torno do tema de 

competências 

Ênfases curriculares Estratégias dos cursos para oferecer ênfases curriculares; 

motivos para escolha das ênfases; funcionamento das 

ênfases (inclui as atividades e estágios que envolvem a 

ênfase, suas disciplinas, locais e contextos, etc.; sua 

articulação com o Núcleo Comum e como os professores 

se apropriaram do formato) 

Formação em pesquisa Estratégia de promover formação em pesquisa 

Disciplinas de interface O que se prescreve das disciplinas de interface para 

alunos de psicologia 

 

Dos PPCs foram levantados assuntos tendo como eixo norteador o fenômeno 

generalismo conforme mostra a Figura 1. As categorias abordam: Integração de disciplinas e 

teórico-prática; Interdisciplinaridade; Diversidade de práticas e teórico-metodológica.  
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Figura 1: Categorias e assuntos acerca de generalismo nos PPCs 

 

As ementas das disciplinas obrigatórias foram lidas e classificadas conforme os eixos 

das DCN que as tangenciam e as áreas da Psicologia com as quais se identificam, segundo a 

nomenclatura de áreas da Psicologia proveniente do trabalho de Seixas (2014). 

Quanto as entrevistas, as falas foram codificadas em torno dos temas de formação 

generalista vistos na literatura da área e esses dados puderam ser reduzidos em categorias que 

coincidiram com as encontradas nos PPCs, mas que permitiram aprofundar o discurso do PPC, 

além de fornecer os dados sobre a elaboração do currículo e sobre o processo de formação que 

não são encontrados no documento. Para identificar as falas nos referimos aos docentes que 
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participaram da criação do currículo pós-DCN como “Docente 1”, e aos coordenadores dos 

cursos no momento da pesquisa identificamos como “Docente 2”. 

Os dados da realidade dos cursos foram confrontados com elementos estruturais 

apontados nos capítulos teóricos. 

 

 

4. Concepções e estratégias de Formação Generalista 

 

A apresentação e debate dos dados está dividida em quatro seções. Tais seções 

consistem em aspectos que consideramos, a partir da análise da literatura sobre formação em 

Psicologia com o complemento dos relatos dos entrevistados, constituintes do debate sobre 

formação generalista em Psicologia. Chamaremos a apresentação dos dados de Concepções e 

estratégias de formação generalista, e abriremos mencionando as referências diretas à 

formação generalista nos PPCs dos cursos.   

A primeira seção refere-se ao processo de Elaboração do Currículo e ajuda a pensar o 

movimento, nos cursos, em torno dos aspectos das DCN para a Psicologia. Na seção seguinte, 

trataremos de Diversidade e Integração (teórico-metodológica e teórico-prática). Esses termos 

serão tratados conjuntamente, pois entendemos que a integração é, no debate sobre o 

generalismo, uma tentativa de responder ao caráter diversificado da Psicologia como ciência e 

como profissão (mostrar a diversidade, mas de forma “integrada”). A seção posterior discute 

brevemente o conceito de Competências, e, por último, discutiremos sobre Ênfases 

Curriculares. 
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Destacamos que a divisão dos termos em seções para a apresentação dos resultados foi 

feita para facilitar a apresentação. Esses termos são, na verdade, complementares e sobrepostos 

(falar em ênfase, por exemplo, implica em dizer sobre competências e, consequentemente, 

integração e diversidade), ainda que possamos localizar neles alguns debates diferentes. 

Veremos que a questão generalista, como a apresentamos, relativa a conhecimento e a formação 

profissional, aponta para a necessidade de discutirmos: a) a interdisciplinaridade que 

defendemos; e b) o atual papel da universidade e a formação profissional. 

 

4.1. Referências à noção de formação generalista nos PPCs 

 

Antes de entrar na apresentação e discussão das categorias de formação generalista, é 

pertinente assinalar que os cursos fazem menções diretas ao termo. Exemplos desses trechos 

foram recuperados: 

 

[...] levou-se em conta o fato de que, sendo a graduação a etapa 

inicial da educação continuada, seria preciso redimensionar 

cada curso, de modo a consolidar-se uma formação plural e 

generalista, base de qualquer profissão no atual contexto da 

sociedade. (PPC do curso III) 

 

As mudanças que fizeram parte deste processo, em consonância 

com as discussões ocorridas em âmbito nacional, fortaleceram o 

compromisso do curso com uma formação generalista, por meio 

de uma sólida formação básica, possibilitando a análise crítica 

dos fundamentos teórico-metodológicos da Psicologia e a 
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inserção profissional comprometida, política e eticamente, com a 

cidadania, nos diversos campos de trabalho do psicólogo. (PPC 

do curso III) 

 

No curso IV, a definição de um perfil aproximado do ideal de formação de um psicólogo 

envolve um perfil generalista, definido pelo curso como “Dispor de subsídios teóricos e 

instrumentais técnicos que possibilitem a atuação nas principais áreas da Psicologia.”.  O local 

privilegiado desse tipo de formação, é o núcleo comum, conforme o PPC desse mesmo curso: 

“O Núcleo Comum tem o objetivo de oferecer ao aluno uma formação básica generalista, 

tornando-o apto a lidar com os conteúdos da Psicologia em seus aspectos teórico-práticos. 

A questão da formação generalista aparece como formato consolidado devido à ideia de 

que o curso de graduação é apenas uma etapa inicial na educação continuada do futuro 

profissional. Ao mesmo tempo, é entendida como uma formação capaz de facultar ao aluno 

tanto o preparo para atuar em espaços variados, quanto o domínio dos aspectos teórico-

metodológicos, de forma crítica e compromissada.  

Com essa ponderação, é possível concluir que a ideia de Generalismo que aparece nas 

referências diretas ao tema refere-se ao par formação generalista e pluralista, noção defendida 

e, pode-se dizer, consensuada, nos debates sobre formação em Psicologia (Cury & Ferreira 

Neto, 2014; Rudá, Coutinho & Almeida Filho, 2015). 

Mas, para além das referências diretas e que, de modo geral, reproduzem o que está 

escrito nas DCN4, como está formatada a formação generalista? O que envolveu o processo de 

                                                           
4 Deve-se lembrar que não se quer, com isso, sugerir que os cursos tendem a ser pouco empenhados na elaboração 

do texto dos PPCs e nem que o processo tenha sido feito de maneira irrefletida. A questão não é essa. O que é 

importante lembrar diz respeito à autonomia dos cursos em relação às DCN. Seria possível, sem risco, por exemplo, 

de rebaixamento na avaliação do curso, elaborar um formato que não lembrasse de imediato as DCN? Ou seja, não 
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elaboração de um currículo generalista previsto nas DCN para a Psicologia? O que está 

implicado nas categorias de formação generalista? Essas questões são importantes para nos 

aproximarmos das concepções e estratégias dos cursos sobre formação generalista. 

 

 

4.2. Elaboração do currículo generalista 

 

O processo de criação do currículo do curso de Psicologia a partir das novas Diretrizes 

Curriculares introduziu novas questões para os cursos. Os mais antigos, que trabalhavam com 

o Currículo Mínimo, mostraram uma dinâmica diferente daquela dos cursos que nasceram na 

conjuntura das DCN.  

Os primeiros disseram que o momento representou a sistematização de reuniões com o 

corpo docente com a finalidade de compreender e resolver as exigências colocadas pelas 

diretrizes. No caso dos cursos mais novos, um contou com consultoria de um membro da 

CEEPSI para elaborar o currículo e auxiliar na compreensão dos novos dispositivos. No outro 

curso, a criação do currículo foi, em parte, convocada pela direção da instituição, que enviou 

um projeto para o MEC, mas que foi retornado devido à, segundo o docente, inconsistências 

com as DCN.  Só depois das ressalvas ao projeto foi que o docente entrevistado e uma outra 

docente foram convocados, junto a uma consultoria, para ajudar a construir o currículo.  

Os entrevistados indicaram que um dos primeiros passos para a criação do currículo – 

ou reforma, no caso dos cursos mais antigos – foram as leituras das DCN para a compreensão 

                                                           
é uma questão que se encerra no que o curso fez, é uma questão que procura os determinantes da situação para 

compreender a forma como ela se expressa. 
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dos novos aspectos da formação em Psicologia, complementando com a consulta de matrizes 

curriculares de cursos de Psicologia de outras instituições no Brasil, consideradas de referência, 

como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal da Bahia (UFBA), e a 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), entre outras. Os cursos afirmaram que 

a estratégia de consultar projetos de outras instituições foi importante para acompanhar as 

tendências na atuação e na formação em Psicologia no Brasil. 

Além disso indicaram a participação em reuniões da ABEP e outros congressos da 

Psicologia, onde puderam acompanhar os debates sobre a formação e ouvir sobre a experiência 

de outros cursos de Psicologia brasileiros. Esses processos objetivavam a familiarização com 

as mudanças das DCN.  

O conceito de ênfases curriculares, práticas de integração ou estágios básicos e 

competências foram lembrados como as principais mudanças da proposta de DCN e, sobre isso, 

há posições diferentes entre os docentes dos diferentes cursos, nomeadamente sobre as Ênfases, 

como veremos mais adiante. É importante dizer, por ora, que os cursos aderiram, sem grandes 

problemas, à maioria dessas mudanças, no entanto não existia uma clareza sobre como 

operacionalizá-las. 

 

 

4.2.1. Matrizes curriculares 

 

As matrizes curriculares dos cursos podem dizer das estratégias gerais adotadas para a 

oferta da formação em Psicologia. Foi nesse sentido que consideramos importante saber sobre 
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a organização curricular conforme está formalizado no projeto pedagógico. Tendo em vista a 

formação generalista, como os cursos organizaram os currículos? 

Quanto às decisões de conteúdo do currículo, os professores responderam que um 

primeiro movimento foi garantir que as disciplinas tratassem equitativamente de todos os eixos 

das DCN (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; Práticas profissionais). Além 

disso, como podemos ver no enxerto a seguir, os cursos mencionaram alguns temas que 

previamente estariam no currículo. 

Acho que o que a gente tem feito, desde o início, é acompanhar 

as tendências na formação da Psicologia. Então algumas coisas 

mais clássicas e tradicionais da formação que a gente tem que 

manter, obviamente, desde a História da Psicologia, as principais 

contribuições epistemológicas, a instrumentalização técnica nas 

avaliações, conhecer as abordagens, então são questões que, 

obviamente, elas têm que estar presentes. (Docente 1, curso III) 

Os cursos partiram de disciplinas sobre História e Epistemologia da Psicologia as quais 

abordassem as principais escolas do pensamento psicológico. Os docentes afirmam que essas 

disciplinas tradicionalmente servem de base para o currículo, condição que não pensou-se em 

modificar para o currículo no formato das DCNs. Nenhum curso relata qualquer circunstância 

de debates específicos em torno dessas disciplinas. Quando perguntamos sobre a construção do 

currículo, os docentes mencionam essas disciplinas como ponto de partida e percebemos que 

essa organização tem um caráter de obviedade e até mesmo de tradição.   

Por conseguinte, a condição de base ou fundamento do currículo se relaciona com o 

lugar desses saberes no início do curso. São consideradas fundamentos que devem-se originar 
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as demais “visões de homem”. Pensando nessa relação de originar o currículo, é pertinente se 

questionar se essas disciplinas assumem somente uma condição apenas de ponto de partida para 

o restante do currículo ou se permeiam todos os saberes do curso.  

Nas DCNs, os saberes históricos e epistemológicos são considerados como 

fundamentos. Essa condição os relaciona como saberes básicos para a formação. Para uma 

formação generalista que, de fato, permita uma apropriação científica dos saberes, esses 

conteúdos precisam ser privilegiados no currículo. Dessa maneira, eles precisam ser básicos 

não por estarem no início, mas por estarem em todo o currículo.  

As informações das disciplinas nos permitem averiguar como os eixos estruturantes 

foram considerados na elaboração da grade curricular. Conforme mostram os textos das 

ementas, todos os currículos possuem mais conteúdos referentes ao eixo B, fundamentos 

teóricos e metodológicos, como pode ser visto na Tabela 3.  

Tabela 3 

Distribuição das disciplinas conforme os eixos estruturantes das DCN por curso* 

Eixos CURSO II CURSO III  CURSO IV 

Eixo A 11 (16,2%) 12 (21,8%)  17 (24,3%) 

Eixo B 43 (63,2%) 33 (60%)  33 (47,8%) 

Eixo C 14 (20,6%) 21 (38,2%)  12 (17,1%) 

Eixo D 15 (22%) 16 (29%)  5 (7,2%) 

Eixo E 8 (11,8%) 11 (20%)  4 (5,8%) 

Eixo F 22 (32,4%) 14 (25,5%)  14 (20,3%) 

Nota. Em geral, as disciplinas fazem referência a mais de um eixo simultaneamente, logo, os números 

de disciplinas na Tabela 3 não falam do total de disciplinas do curso, mas sim do volume de conteúdos 

referente a cada eixo. 
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Em seguida, estão os eixos C ou F, exceto por um curso cujo segundo eixo mais presente 

é o A. Nesse curso, no entanto, observa-se que a frequência do eixo A corresponde a um pouco 

mais que a metade dos conteúdos do eixo B e tem uma frequência mais aproximada a dos 

demais eixos.  

Nos três cursos, a distribuição nos demais eixos é proporcionalmente semelhante e 

mostra menores números para o eixo E, de disciplinas de interface com campos de 

conhecimento afins da Psicologia. O eixo E trata de conhecimentos de campos afins da 

Psicologia e, portanto, implica na questão interdisciplinar. Como foi percebido, esse eixo é o 

menos presente em todos os cursos. Pelo menos de acordo com o que prevê as ementas, seus 

conteúdos parecem ser abrangidos só nas disciplinas de outros campos do conhecimento (as 

disciplinas de Filosofia, História, Sociologia, Biologia, Estatística, etc.). 

É interessante observar que o eixo teórico-metodológico equivale à metade ou mais da 

metade do currículo. Observando a porcentagem dos eixos de prática (C e F), estes são os que 

apresentam números mais próximos aos do eixo B, ainda que com certa distância. A criação de 

estágios básicos e atividades que visam a integração teoria-prática é uma importante influência 

para esses eixos aparecerem entre os mais abordados nos cursos. 

Esse dado pode levar a concluir que há uma prevalência da teoria sobre a prática, mas é 

preciso lembrar a natureza de dispersão da ciência psicológica, com seus vários objetos de 

estudo, matrizes epistemológicas e teóricas, além de campos de atuação profissional 

(Figueiredo, 1992). Na finalidade de contemplar a pluralidade teórico-metodológica e a 

diversidade profissional da Psicologia, o curso abrange grande quantidade e variedade de 

conteúdo.  
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É válido salientar que uma noção sobre formação generalista, para os cursos, passa pelo 

esforço de fazer com que o aluno conheça, pelo menos, as teorias e áreas “mais consolidadas”. 

Dessa maneira, é esperado certo enfoque sobre esse eixo. Contudo, nesse modo de operar está 

o risco de oferta de um curso conteudista, no sentido de várias informações disponibilizadas em 

uma forma que não faz sentido, nem para entender a realidade, nem para agir diante dela. Esse 

problema tenta ser amenizado, de acordo com as DCN, pelo estudo das bases históricas e 

epistemológicas da diversidade teórico-metodológica, eixo A, que, como se viu, não 

acompanha o volume dos conteúdos do eixo B.  

Quando nas entrevistas perguntamos sobre os conteúdos de História, Ciência e 

Epistemologia, os docentes mencionaram o caráter introdutório que as disciplinas de História e 

Epistemologia possuem. A abordagem desses conteúdos pareceu óbvia para os docentes, já que 

é um dos eixos das DCN e os cursos devem cumprir, mas foram relatadas dificuldades em lidar 

com esse eixo, para as quais a solução foi selecionar assuntos mais diretamente ligados à 

Psicologia: 

A gente sabe que esse eixo, Epistemologia e História da 

Psicologia é o conteúdo que tem tido pior desempenho nas provas 

do ENADE [Exame Nacional de Desempenho de Estudantes] a 

nível nacional. Então essa é uma preocupação nossa. E aí a gente 

vê aqui, muito no 1º semestre, em História, em Filosofia, [...], mas 

são basicamente no 1º período. Essa é uma disciplina bem 

preocupante, até porque eu não vejo os professores muito 

apaixonados por ela não, [...]. O que a gente coloca é que é 

importante ter uma perspectiva crítica desse processo histórico, 

que eles busquem se aprofundar. (Docente 2, curso II) 

[...] porque o aluno entra querendo ser psicólogo [...]e encontra 

uma série de fundamentos que, a rigor, ainda não dizem da 

Psicologia, fica uma coisa muito distante, fica o aluno sozinho a 
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tentar juntar essas coisas. Então tem um desafio aí para tentar 

bancar essa articulação, e o que a gente tem feito tem sido uma 

costura [...] pela via da Psicologia como ciência e profissão e 

trazendo a história da Psicologia para conversar com esses 

fundamentos [...]. (Docente 1, curso IV) 

 

Cabe, frente a esse dado, assinalar que esse eixo é a base para o estudo das teorias e 

vice-versa. Questionamos se a visão em relação a esses conhecimentos seja estreita, pois as 

reflexões epistemológicas analisam a genealogia e a validade das ciências. Esse nível de 

discussão é possível nos primeiros semestres? Nas seções de diversidade e integração de teorias 

colocaremos alguns pontos para debate. A princípio, chama atenção que o eixo, apesar de ser 

considerado importante para o estudo das teorias, não apresenta quantidade de conteúdos 

próxima aos do eixo B.  

Além dos eixos, analisamos os assuntos de que tratam as disciplinas obrigatórias dos 

cursos. Para tanto, utilizamos as definições de “áreas” da Psicologia conforme trabalho de 

Seixas (2014). A finalidade dessa análise é verificar o que o elenco de disciplinas pode dizer 

sobre formação generalista a partir da distribuição das disciplinas. Utilizamos o termo “áreas” 

entre aspas, pois nem todas as classificações dizem respeitos propriamente a uma área da 

Psicologia, porém se partiu desse critério de classificação que ainda é uma maneira pela qual o 

campo se organiza (Seixas, 2014). 

As disciplinas que não puderam se encaixar em alguma área, como as disciplinas de 

outros campos e algumas práticas integrativas cuja ementa é muito imprecisa. Portanto as 

classificamos como “Sem área”. 
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A Figura 2 reúne a frequência de disciplinas por área de todos os cursos. O primeiro 

dado que chama atenção é a expressiva quantidade de disciplinas que não fazem menção à áreas 

da Psicologia. A Tabela 4 mostra a distribuição por curso e corrobora que em cada um dos 

participantes que forneceram as ementas das disciplinas, a porcentagem de disciplinas que não 

faz menção a alguma área está entre as mais altas. Porém esse dado por si é insuficiente para 

afirmar uma tendência de elaboração de disciplinas que não se referem à Psicologia devido à 

imprecisão de algumas ementas. 

 

 

Figura 2. Frequência de disciplinas por área da Psicologia 

 

Quanto às disciplinas que puderam ser identificadas por áreas, pode-se observar que a 

frequência indica predominância da Clínica (n=22).  Mesmo com a defesa de uma formação 

generalista e com a Psicologia tentando ultrapassar essa identidade com o modelo clínico, essa 

área ainda se destaca. Os próprios docentes entrevistados afirmaram que uma ideia subjacente 

à organização do currículo é a distribuição equitativa de conhecimentos sobre os diferentes 
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campos da Psicologia. No entanto observamos que um fator que pode ser influenciador nesse 

dado consiste em as abordagens clínicas, consideradas conteúdos “tradicionais”, comparecem 

em variadas disciplinas ao longo da grade curricular. Ou seja, ainda que tenha se buscado uma 

distribuição equitativa, os saberes que fundamentam a atuação no campo clínico estão presentes 

na formação de forma mais expressiva. 

A área de Saúde (n=20) aparece em seguida, porém o número maior de disciplinas está 

sendo influenciado pela quantidade maior de disciplinas dessa área no curso II, como se pode 

perceber na Tabela 4. 

Tabela 4 

Quantidade de disciplinas por área em cada curso 

  Área Frequência % 

C
U

R
S

O
 I

V
 

Desenvolvimento 8 11,6 

Clínica 7 10,1 

Saúde e Hospitalar 6 8,7 

Geral 4 5,8 

Escolar 4 5,8 

Trabalho e das Organizações 3 4,3 

Pesquisa 3 4,3 

Social e comunitária 2 2,9 

História da Psicologia 2 2,9 

Avaliação Psicológica 2 2,9 

Políticas públicas 1 1,4 

Sem área 27 39,1 

TOTAL 69 100,0 

C
U

R
S

O
 I

II
 

Saúde e Hospitalar 11 19,6 

Social e comunitária 8 14,3 

Geral 8 14,3 

Clínica 5 8,9 

Trabalho e das Organizações 3 5,4 

Pesquisa 3 5,4 

Avaliação Psicológica 3 5,4 

Desenvolvimento 2 3,6 

Políticas públicas 1 1,8 

Jurídica 1 1,8 

História da Psicologia 1 1,8 
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Escolar 1 1,8 

Biociências 1 1,8 

Ambiental 1 1,8 

Sem área 7 12,5 

TOTAL 56 100,0 

C
U

R
S

O
 I

I 

Clínica 10 14,7 

Saúde e Hospitalar 5 7,4 

Pesquisa 5 7,4 

Geral 5 7,4 

Social e comunitária 4 5,9 

Escolar 4 5,9 

Desenvolvimento 4 5,9 

Biociências 4 5,9 

Avaliação Psicológica 3 4,4 

Trabalho e das Organizações 2 2,9 

História da Psicologia 1 1,5 

Sem área 21 30,9 

TOTAL 68 100,0 

 

Comparando a distribuição de disciplinas por curso, mesmo com as peculiaridades de 

cada um, é possível perceber certa semelhança entre os currículos. As áreas de Clínica e Saúde 

e Hospitalar estão entre as áreas para as quais os cursos mais criam disciplinas (Clínica = 10,1% 

e Saúde e Hospitalar = 8,7% no curso I; Saúde e Hospitalar = 19,6% e Clínica =8,9% no curso 

II; e Clínica = 14,7% e Saúde e Hospitalar = 7,4% no curso III). 

A frequência das disciplinas de caráter “geral” (n=16, na Figura 2) está entre as de maior 

quantidade. Esses disciplinas se referem a conteúdos que são da Psicologia, mas que não foi 

possível classificar de acordo com alguma área, como as que abrangem temas gerais em 

Psicologia, por exemplo, Processos Psicológicos Básicos, Qualidade de vida, bem como as 

disciplinas de Psicologia como Ciência e Profissão (há uma disciplina como essa em cada um 

dos cursos participantes). As de Desenvolvimento Humano (n=14) e Social e comunitária 

(n=14) estão sendo enviesadas pela frequência do curso IV e do curso III, respectivamente. 
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As disciplinas sobre Desenvolvimento Humano têm uma presença importante nos 

cursos de Natal-RN. Em que pese não ser uma área de atuação, é um conteúdo também já 

clássico na formação em Psicologia, a ponto de existir disciplinas dedicadas somente a 

discussão desse processo psicológico. Assim como Social e comunitária o “n” está sendo 

influenciado pela oferta maior em um dos cursos (n=8, no curso III). Se observarmos os 

números das áreas Escolar (n=11), Organizacional (n=9), podemos perceber que a frequência 

da área Social e comunitária é semelhante, ficando na média. Vale ressaltar que as áreas Escolar 

e Organizacional são consideradas áreas clássicas da Psicologia ao lado da clínica, mas seus 

conteúdos aparecem menos, persistindo uma característica da formação em Psicologia no 

estado do Rio Grande do Norte e no Brasil (Macedo & Dimenstein, 2011; Oliveira, et. al., 2004; 

Seixas, 2014; Yamamoto, Siqueira & Oliveira, 1997). 

Também no centro da distribuição estão as disciplinas de Pesquisa (n=11), Biociências 

(n=8) e Avaliação Psicológica (n=8), indicando que a oferta nessas áreas é maior que o mínimo, 

mas não extrapola a média.  

As disciplinas cuja oferta é de, em média, uma disciplina correspondem a História da 

Psicologia, Políticas Públicas, Hospitalar, Ambiental e Jurídica. A primeira é considerada 

disciplina introdutória (propedêutica) para qualquer curso de Psicologia, e tem espaço, 

minimamente, assegurado. Políticas públicas é um dos âmbitos que mais absorve o trabalho 

assalariado de psicólogos no país (Heloani, Macêdo & Cassiolato, 2010), portanto, disciplinas 

na área também vem ganhando espaço, embora ainda sejam poucas; já as disciplinas de 

Psicologia Hospitalar, provavelmente, tem espaço garantido nas ênfases em processos de saúde. 

Já as disciplinas nas áreas Ambiental e Jurídica, ainda não possuem espaço garantido entre as 

disciplinas obrigatórias, aparecem somente em um currículo. É possível que sejam oferecidas 
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como disciplinas complementares/optativas nos demais cursos, até porque são campos cuja 

atuação de psicólogos é ainda tímida. 

O que se depreende dessa distribuição é uma tentativa de oferecer os conteúdos 

tradicionais e onde há “atuação mais consolidada de psicólogos”. Pode-se dizer que os cursos 

seguem um padrão de distribuição –  salvo poucas disciplinas, e isso pode ser devido à alguma 

especificidade do curso, do corpo docente ou de organização das ênfases – no qual predomina 

disciplinas da área clínica, seguidas, mas em número bem menor, das principais áreas 

tradicionais (escolar, organizacional, social e disciplinas de pesquisa), e, as disciplinas que são 

obrigatórias em todos os currículos, mas que suas presenças são mínimas, como as de História 

da Psicologia e disciplinas ligadas à Políticas Públicas. Esta última, ao contrário de outras 

disciplinas de áreas emergentes, como Psicologia Jurídica, aparece como obrigatória em dois 

dos PPCs, mostrando uma consolidação da área frente a outras áreas emergentes.  

 

4.3. Diversidade e Integração: definições para a formação generalista  

 

Dois conceitos que são centrais e complementares para compreender a formação 

generalista na Psicologia são: a diversidade da ciência e da profissão psicológica; e a ideia de 

integração dessa diversidade – dos componentes curriculares teóricos e práticos. Como dito, a 

Psicologia se apresenta diversa, “plural”, o que mostra o quanto esse campo do conhecimento 

pode ser fértil e representar, dentro de uma única nomenclatura, distintas formas de pensar e 

agir sobre o mundo. 

No contexto de reforma curricular em que a especialização é, ao mesmo tempo, 

requerida e preterida, em nome de uma “polivalência”, a diversidade da Psicologia (Psicologias) 
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é celebrada, mas também vista com cautela para evitar uma formação “do tipo ‘colcha de 

retalhos’”. O conceito de integração relaciona-se à função de garantir “profundidade” a tal 

diversidade.  

Os cursos propõem a diversidade da Psicologia em dois sentidos: da promoção da 

pluralidade teórico-metodológica da Psicologia e da diversidade de contextos de intervenção, 

fenômenos, atividades e técnicas psicológicas. Para os dois tipos de diversidade, propõem 

também sua integração.  

 

4.3.1. Diversidade teórico-metodológica e integração  

 

Em relação à pluralidade, percebemos que os cursos pactuam com a noção de que o 

conhecimento da pluralidade teórica deve garantir a compreensão das raízes epistemológicas e 

históricas das teorias. Os cursos consideram importante o aluno saber identificar as semelhanças 

e diferenças entre as teorias e metodologias, ou pelo menos, entre as abordagens mais 

“tradicionais”, e o contexto histórico de surgimento delas: 

 

[Identificação de competências e habilidades desenvolvidas a 

partir do eixo A]. Identificar as bases epistemológicas do 

conhecimento científico em geral e da psicologia em particular.  

Associar as origens do conhecimento científico em psicologia às 

teorias do conhecimento prevalentes nos contextos históricos do 

surgimento e desenvolvimento da psicologia.  Derivar 

consequências de diferentes concepções epistemológicas para o 

status das teorias produzidas e para a escolha de métodos de 

investigação.  Comparar diferentes teorias de conhecimento, nas 
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suas aproximações e rupturas.  Relacionar teorias psicológicas 

contemporâneas às suas origens históricas. (PPC do curso II) 

 

[Identificação de competências e habilidades desenvolvidas a 

partir do eixo A] Relacionar os principais sistemas e teorias em 

Psicologia aos contextos históricos e filosóficos em que surgiram 

e se desenvolveram, identificando os fundamentos 

epistemológicos e a concepção de ciência subjacentes aos 

diversos sistemas e teorias em Psicologia;    Analisar os principais 

sistemas e teorias em Psicologia quanto a critérios intrínsecos de 

coerência e consistência dos seus pressupostos e argumentos, 

ressaltando as consequências derivadas de diferentes concepções 

epistemológicas para o status das teorias produzidas, bem como 

para a escolha de métodos de investigação e intervenção. (PPC do 

curso IV) 

 

Isso significa que os cursos defendem que o importante não é só ter informação sobre 

as diversas teorias, mas conhecer as unidades de pensamentos nas quais foram geradas as teorias 

do campo da Psicologia.  

Com a aprovação das DCN para a Psicologia, essa concepção foi estabelecida como um 

dos eixos estruturantes para a formação – Fundamentos epistemológicos e históricos. Além 

disso, é previsto na Resolução nº de 07 de maio, Art. 19, item X, que os cursos realizem práticas 

integrativas, com o objetivo de desenvolver competências e habilidades variadas. Nos cursos 

participantes da pesquisa, uma dentre essas práticas consiste em promover atividade para 

integração entre as disciplinas, no sentido de proporcionar aos alunos uma síntese pessoal 

desses conteúdos.   
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Tais atividades complementariam o estudo das disciplinas teóricas, garantindo o 

aprofundamento do estudo das disciplinas e não só uma passagem rápida pela pluralidade de 

teorias. Consequentemente, a futura escolha teórica do aluno não seria pautada por uma relação 

superficial com essa pluralidade. 

O enfoque nas bases históricas e epistemológicas está atrelado à forma como os cursos 

promovem a interdisciplinaridade com outros campos do conhecimento, como Sociologia, 

Filosofia, História. Sendo assim, apresentaremos mais à frente as atividades de integração entre 

as teorias, que visam essa interdisciplinaridade e discutiremos as concepções desse termo e a 

formação em Psicologia. 

Em resumo, os cursos refletem a concepção de que a diversidade teórica da Psicologia 

diante da qual o aluno será posto precisa ser apresentada em suas raízes epistemológicas e 

históricas para fomentar a “escolha” do aluno por sua posição teórica. E consideram, portanto, 

que a interdisciplinaridade é importante para compreender a própria Psicologia. 

Diante dessa concepção, examinaremos as atividades de integração teórica que a 

complementa, apontando questões e debates sobre as fragilidades dessa concepção, que, apesar 

de aparentar uma solidez e uma proposta quase inquestionável, possui problemas que precisam 

ainda de muito debate. 

 

4.3.2. Integração de disciplinas teóricas 

 

A realização de práticas que visam a integração de disciplinas tem como preocupação 

explicitar a finalidade das disciplinas que compõem o currículo. Por que estudar História da 
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Psicologia? E Filosofia? O que isso tem a ver com os estudos das abordagens psicológicas? 

Como todos esses conhecimentos, que aparecem fragmentados, servem para pensar e agir? 

 [...] mas eu acho que esses espaços [atividade integrativa] é que 

vão ajudar o aluno a costurar essas coisas que às vezes aparece de 

maneira esfacelada, vão dando um sentido [...] (Docente 2, curso 

IV) 

 Nesse sentido, todos os cursos mencionam a estratégia de integração pela via de um 

trabalho acadêmico, no qual o aluno desenvolve um produto (texto ou expressão artística, por 

exemplo) que, de alguma maneira, envolva os conteúdos e competências estudados. No mesmo 

sentido, mas sem cobrar um trabalho escrito, há atividades em que diferentes docentes, que 

trabalham perspectiva teóricas e realizam ações em áreas distintas, debatem um mesmo tema. 

[...] a gente tem sempre que fazer a pergunta sobre o quanto os 

professores querem continuar bancando isso e, na minha opinião, 

parte da dificuldade em bancar tem a ver com essa dificuldade de 

conversar sobre as diferenças. Porque integrar  quer dizer costurar 

os conhecimentos de um determinado semestre, significa se 

encontrar com o que eu tenho de diferente do outro. (Docente 1, 

curso IV) 

 

 [...] uma coisa que era boa nas Práticas [integrativas], os 

professores tinham que dialogar entre eles. Tinha que ter 

atividades onde os alunos, ao trazerem [assuntos debatidos nas 

disciplinas] para a sala de aula, pudessem discutir com todas as 

disciplinas daquele semestre. (Docente 1, curso I) 

 

De acordo com os entrevistados, um ponto que parece ser chave para as atividades de 

integração é a promoção de debates entre os professores sobre seus vieses teóricos. Junto a isso, 
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o fato de haver vários professores planejando ou participando de atividades comuns já é visto 

como aspecto dessa integração.  

Essas práticas integrativas envolvem os componentes curriculares internos à Psicologia, 

isto é, disciplinas sobre teorias psicológicas; e externas, as chamadas disciplinas que fazem 

interface com a Psicologia. Quando questionados a respeito de como foram pensados e 

selecionados os conteúdos das disciplinas de interface (ou seja, “que conteúdos são esses?”), os 

entrevistados mencionam a vocação da disciplina em “dialogar” com a Psicologia. Por exemplo, 

em disciplinas de Biologia, estudos sobre biologia do comportamento; em disciplina de 

Filosofia, estudos sobre hermenêutica. A fala a seguir ilustra isso.  

 

[...] a gente tem a disciplina de Filosofia [...] e aí o professor 

discute muito epistemologia, hermenêutica, que é essa parte da 

interpretação, da linguagem. Temos a disciplinas de bases 

socioantropológicas do comportamento, [...] então ele traz essas 

discussões para sala de aula, dialogando com a Psicologia. 

(Docente 2, curso I) 

 

Como se constata a partir da fala, mais uma vez se explicita que o conteúdo do currículo 

deriva do que há de “tradicional” dentro da Psicologia. Sendo assim, é esperado que os 

conteúdos das disciplinas de interface especifiquem sua vinculação à Psicologia, que, não raro, 

se associará às abordagens subjetivistas e comportamentais.  

Conforme os entrevistados, o motivo para a presença dessas disciplinas no currículo 

consiste na necessidade de compreender as bases da Psicologia. Ou seja, esses conteúdos 

possuem a função de introduzir o aluno no campo da Psicologia, sinalizando a forma que esses 
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conhecimentos influenciam no desenvolvimento dessa ciência. Os trechos a seguir ilustram as 

justificativas em torno da presença das disciplinas de interface.  

 

[...] eles vão dialogar com a Epistemologia das ciências humanas, 

vão dialogar com as Ciências Sociais, vão dialogar com o pessoal 

lá das biociências [...] a gente diz que para que ele possa 

compreender essa psicologia é importante esse diálogo com as 

outras áreas. (Docente 2, curso IV) 

[...] o aluno entra querendo ser psicólogo, querendo saber que 

diabos é a Psicologia e encontra uma série de fundamentos que, a 

rigor, ainda não dizem da Psicologia, fica uma coisa muito 

distante, fica o aluno sozinho a tentar juntar essas coisas. Então 

tem um desafio aí pra tentar bancar essa articulação, e o que a 

gente tem feito tem sido uma costura [...] pela via da Psicologia 

como ciência e profissão e trazendo a história da Psicologia pra 

conversar com esses fundamentos. (Docente 1, curso IV) 

 

As disciplinas que tratam da Psicologia como ciência e profissão e de História da 

Psicologia servem como articuladoras com tais campos. Tal articulação ocorre, como dito 

anteriormente, por meio de trabalho acadêmico ou artístico e apontamentos em sala de aula. No 

entanto, essa integração entre as disciplinas de interface e as disciplinas da Psicologia, ou seja, 

a construção do entendimento em torno do estudo das disciplinas de interface, é considerada, 

pelos cursos, mais difícil de ser realizada do que a integração entre conteúdos teórico e práticos 

de dentro da Psicologia. Percebendo que os alunos teriam que, por si mesmos, tentar entender 

o motivo de estarem estudando tais assuntos, os cursos tentam mediar esse processo, 
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esclarecendo, no discurso em torno da interdisciplinaridade, as relações das disciplinas de 

interface com elementos da Psicologia. 

Nesse sentido, podemos perceber que há uma tendência de tratar integração e 

interdisciplinaridade quase como sinônimos. “Interdisciplinaridade” parece ser a ideia de fundo 

e “integração” parece ser a ação. 

Em estudo que problematiza o uso dos dois termos, Aires (2011) defende a tese de que 

estes não são sinônimos, pois partem de problemas diferentes. O conceito de integração 

curricular, advém de uma concepção de currículo e se desenvolve a partir de ideias de influência 

piagetiana e gestaltistas.  

O debate surge na década de 1920 motivado por questões em torno do desenvolvimento 

humano e da capacidade de aprendizagem das crianças. Com a construção do conceito de 

“centros de interesse”, concluiu-se que seria possível que a criança em sua fase pós-operatória 

desenvolvesse habilidades para associar diferentes conhecimentos, e que, por isso, não seria um 

problema a divisão disciplinar (Aires, 2011). Dito de forma breve, o desenvolvimento desse 

conceito permite a estruturação disciplinar, mas juntamente tem em vista o debate sobre o 

processamento dos conhecimentos nos sujeitos – ele pode integrar, cognitivamente, esses 

conhecimentos que foram apresentados de forma segmentada. Segundo a autora, esse conceito, 

atualmente, é reduzido à uma técnica.   

Já a interdisciplinaridade, conceito amplamente difundido nos dias atuais, envolve a 

preocupação com o estado de hiperespecialização e fragmentação do conhecimento. Aires 

(2011) identifica dois grandes debates sobre o assunto: o debate hegemônico e o debate crítico. 

O debate hegemônico sobre interdisciplinaridade vê na proliferação de especializações 

o problema da fragmentação do conhecimento na sociedade moderna. Por fragmentação se 
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entende o estado em que o conhecimento sobre a sociedade, referente à essência desta, que na 

antiguidade e na idade média era unitário, não é atingido, mesmo com o desenvolvimento das 

ciências (até mesmo devido a esse desenvolvimento), da maneira que ocorre, na modernidade, 

isto é, enquanto domínio do positivismo. A resposta para o problema estaria na decisão de 

rompimento ou atenuação das barreiras entre as disciplinas.  

A concepção crítica a respeito do tema, por sua vez, considera que para entender o 

problema da fragmentação é necessário compreender como ela é produzida. Ou seja, essa 

concepção também considera a fragmentação do conhecimento um problema, no sentido que a 

forma como as ciências se desenvolveram na modernidade, em especializações, leva somente 

ao próprio desenvolvimento dessas ciências e não à resolução dos problemas da humanidade.  

A diferença é que esta última concepção considera que a concepção hegemônica se 

reduz a apontar a resolução disso à escolha dos sujeitos (basta decidirmos atenuar as barreiras 

entre as disciplinas!), de modo que ignora a historicidade e a motivação que levou ao processo 

de fragmentação do conhecimento (Aires, 2011).  

Como vimos no Capítulo 1, este processo é fruto da divisão social do trabalho acentuada 

pelo modo de produção capitalista. Ou seja, a proliferação das especializações não é um 

problema em si mesmo, mas sua apropriação pela classe que detém o modo de produção é o 

que, de fato, está na origem do esfacelamento dos saberes, afastando o conhecimento da 

realidade. 

Argumentando em favor da concepção crítica, concordamos que a questão da 

interdisciplinaridade, no viés hegemônico, atualmente funciona como panaceia para solucionar 

os problemas curriculares (Gomes, 2013). Frigotto (2008) e Tonet (2013) se questionam sobre 

o motivo dessa perspectiva ter se difundido tanto. Para o primeiro, vivemos em uma sociedade 
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em que as condições desiguais e os conflitos entre a classe que explora e a classe explorada são 

mascarados, e na qual se busca o consenso e a conciliação entre interesses de classes distintas 

pela via ideológica. Assim, o discurso pela via da “integração”, capaz de unir saberes distintos, 

é facilmente aceito. Já Tonet (2013) afirma que essa perspectiva de interdisciplinaridade tem 

tido grande divulgação, pois se apoia em aspectos empíricos e facilmente identificáveis, o que 

dá ao conceito um caráter de algo óbvio. Além disso, baseiam-se em avaliações pessoais 

positivas de atividades com o tema interdisciplinar. Dessa maneira, há pouco questionamento 

ao tema, muito menos a busca pelas reais razões da fragmentação do saber. 

Ora, a natureza do saber vem antes do próprio saber. Não há um saber sem um ser que 

sabe. Ou seja, antes do saber, existe – concretamente – um ser (Tonet, 2013). Não pretendemos 

nos estender no debate ontológico, apenas queremos indicar que é importante para nosso debate 

entender a existência material do ser social que funda e é fundado em condições materiais. 

Partindo desse entendimento é que não concordamos com a concepção em que a explicação 

para a fragmentação do saber se encerra no próprio modo do saber, como se o 

conhecimento/saber existisse por si só, independentemente do ser social e que sua fragmentação 

ocorreu dentro dele mesmo, impulsionada pela ciência moderna. Mas de onde vem a 

“tendência” fragmentadora da ciência moderna?  

O problema dessa concepção é, segundo Tonet (2013), que ao buscarem respostas para 

a questão, os teóricos não ultrapassam a própria questão, obtendo uma explicação quase que 

tautológica – “o saber está fragmentado porque a realidade está fragmentada ou é complexa”. 

Existem problemas importantes nisso, que limita a própria resposta à questão. A solução 

pensada e que, conforme ele diz, se torna muito atraente, é abordar um mesmo objeto sob vários 

aspectos.  
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Trazendo um exemplo do que poderia aparecer para um profissional da Psicologia, 

imaginemos um problema de aprendizado em uma escola pública. A resposta dessa alternativa 

interdisciplinar seria ver o problema sob o aspecto psicológico, sociológico, econômico, 

biológico, cognitivo, etc. Aparentemente é um modelo ideal. Não reduziria o problema a uma 

especialidade só, todos contribuiriam e, no caso de haver uma intervenção profissional, pediria 

uma intervenção multiprofissional, com “trabalho em equipe”, por exemplo.  

Todavia, apesar de parecer inquestionável e democrática, a questão “naturaliza” a 

divisão arbitrária de saberes (e de profissões) em saberes “humanísticos”, “sociais”, “da saúde”. 

Além disso, tomam esses saberes, que foram apropriados pela classe dominante, como se sua 

construção tivesse se dado por si mesma, ou seja, como se cada saber não tivesse sido 

apropriado e, portanto, se formado consoante um interesse de classe (da classe dominante). Em 

outras palavras, toma esses saberes como neutros. Condição que, definitivamente, não é 

verdadeira, além de ser um forte pressuposto do positivismo, que a concepção hegemônica de 

interdisciplinaridade tanto critica. 

Os estudiosos, por mais que façam referência ao contexto histórico, não ponderam que 

o saber vem depois do ser (sentido ontológico) e, portanto, o saber depende das condições 

materiais. O saber não tem existência por si só (Tonet, 2013). A consequência dessa visão é cair 

numa resolução abstrata e que não modifica o fato de o avanço dos saberes não estar sendo 

direcionado para responder aos problemas da sociedade. Daí o limite que é a resposta de 

resolver a fragmentação pela soma desses saberes.  

Não pressupõem como ponto de partida o próprio processo material da fragmentação. 

Limitam-se a resolver pela via epistemológica (o que são essas ciências, e não o que é essa 

sociedade que cria essas ciências) e pela via pedagógica ou comportamental, como é o caso que 

vemos nos cursos de Psicologia, de uma “postura para o diálogo”, que lembra o que Frigotto 
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(2008) se refere como “recurso didático capaz de integrar” diferentes conhecimentos em 

harmonia (p. 52); e para ‘justificar’ posições epistemológicas equivocadamente justapostas 

(Gomes, 2013). 

Claro que não queremos dizer que o diálogo é pouco importante e que não deve haver 

um convívio respeitoso e uma pluralidade de pensamentos: o diálogo é imprescindível para 

qualquer construção coletiva. A interdisciplinaridade é, com efeito, necessária para 

compreender a Psicologia. Mas o que é essa interdisciplinaridade? E essa “integração”? É 

importante dizer que esses questionamentos precisam englobar o papel da Psicologia na divisão 

social do trabalho na sociedade capitalista. Do contrário, a saída dos cursos pode reproduzir a 

“naturalização” da especialização, justificando a presença das disciplinas de interface a partir 

da própria Psicologia e não a partir da compreensão da realidade material, que é histórica e 

dialética.  

Podemos dizer que o mecanismo de integração se soma à diversificação de conteúdos 

do curso de Psicologia como atividades que o curso deve oferecer, mas o problema da 

fragmentação da formação se mantém. É preciso discutir a interdisciplinaridade 

compreendendo a Psicologia e demais campos do conhecimento como saberes pelos quais os 

interesses de classes distintas se embatem. Para o caso da formação generalista, isso significa 

que precisamos ter em mente que nosso saber foi construído nesse pano de fundo e que, por 

isso, a questão da pluralidade, assim como a escolha por uma área de atuação, não é só uma 

questão de escolha (Yamamoto, 1988). 
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4.3.3. Diversidade de campos de atuação 

 

Os dispositivos de práticas integrativas voltados para o contato com o exercício 

profissional são os estágios básicos e os estágios profissionalizantes. A função dessas práticas 

é apresentar ou introduzir os alunos às possibilidades de atuação profissional. 

 

a) Diversidade de técnicas 

 

Um aspecto comumente apontado nos PPCs é o domínio da diversidade de técnicas. Da 

mesma maneira que os conteúdos teóricos, desenvolver no aluno o domínio de variadas técnicas 

também não representa simplesmente o acúmulo de informações e experiências com vários 

instrumentos, procedimentos e técnicas. Existe um espaço para tais informações, mas 

acompanhado pela salvaguarda do desenvolvimento de uma postura crítica frente às técnicas, 

tal qual é sugerido nos eixos estruturantes das DCN, como traz o seguinte trecho de PPC: 

 

[Eixo] c) Procedimentos para a investigação científica e a prática 

profissional, de forma a garantir tanto o domínio técnico 

envolvido no uso de instrumentos de avaliação e de intervenção, 

quanto a competência para avaliar e adequar instrumentos a 

problemas e contextos específicos de investigação e ação 

profissional.  Conhecer o contexto histórico e cultural de 

construção e evolução dos instrumentos, medidas e modos de 

investigação em Psicologia, identificando seus pressupostos 

epistemológicos e visando uma análise crítica acerca da 
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adequação de seus diversos domínios de investigação científica e 

prática profissional (PPC do curso IV) 

 

Constata-se que os PPCs mencionam o conhecimento de técnicas, mas o foco é analisar 

a adequação desses instrumentos e técnicas conforme as especificidades históricas e sociais de 

seu surgimento, associado ao desenvolvimento de uma postura investigativa.  

Isso demonstra a argumentação por um nível diferente de intervenção do psicólogo, qual 

seja: mais importante do que reproduzir técnicas, a formação do psicólogo deve permitir que 

ele seja capaz de avaliar o processo de intervenção e criar alternativas e estratégias mais 

adequadas – mediante análise e investigação crítica da situação – às demandas que chegam até 

ele. 

 

b) Contextos de atuação 

 

Além da diversidade de técnicas, também se encontra a indicação de acesso à diversidade 

de contextos de atuação. Os PPCs mencionam a estratégia de promover o contato dos alunos 

com diferentes contextos, por meio dos estágios básicos. Na base disso está o incentivo a que 

se conheça as possibilidades de trabalho do psicólogo. O trecho abaixo menciona ainda que 

essa proposta também ajudará o aluno a escolher o seu estágio profissionalizante nos períodos 

finais do curso. 

 

Assim definido, o estágio básico ocorre em sistema de rodízio, 

com grupos de estagiários circulando em diversos contextos 
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(varia de seis a oito), oportunizando ao aluno um amplo 

conhecimento de possíveis atuações do psicólogo, visando 

subsidiar uma escolha com mais autonomia no estágio 

profissional. (PPC do curso II) 

[...] o Estágio Profissional III, mais longo, com a carga horária de 

240 (duzentos e quarenta) horas deverá ser desenvolvido em um 

dos contextos nos quais o aluno inseriu-se em uma das disciplinas 

anteriores do Estágio Profissional ou em um terceiro e novo 

contexto. (PPC do curso II) 

 

Sendo assim, de que forma os estágios básicos se organizam em torno do objetivo de 

garantir a diversidade da Psicologia em nome de uma formação generalista?  

 

c) Atividades dos Estágios Básicos 

 

Tanto no PPC quanto na fala dos docentes, uma das principais tarefas a ser realizada 

nos estágios básicos é a visita a instituições para levantamento de demandas e planejamento de 

ações. É possível que haja intervenções pontuais já nos estágios básicos, mas o foco é no 

conhecimento do contexto. 

Eu sei que tem algumas outras instituições que é Estágio Básico 

I, e lá na hora eles decidem para onde vão, ou passa um mês. Não, 

o aluno naquele semestre, passa o tempo todo naquele mesmo 

estágio básico, no mesmo campo. Então, digamos, é dividido em 

grupos, “então o meu grupo vai para o CRAS [Centro de 

Referência em Assistência Social], o teu vai para o CREAS 

[Centro de Referência Especializado em Assistência Social], 
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outro vai para o Albergue, outro vai para uma ONG [Organização 

Não Governamental]”, mas eu passo o semestre naquele campo, 

fazendo uma análise, um diagnóstico, proposta de intervenção. 

Em algumas instituições, dependendo do campo, a gente 

consegue fazer a intervenção e outros que não permite a gente só 

entrega a proposta, só dá a devolutiva e diz “está aqui a proposta”. 

(Docente 2, curso III) 

 

A tarefa tem caráter mais geral, no sentido de que, a rigor, não é atividade específica de 

nenhuma área e nem de nenhum campo profissional. De certa forma, podemos associá-la à 

visão de profissional que acompanha o processo de trabalho, do começo (diagnóstico) ao fim 

(intervenção).  

Essa visão, como vimos no capítulo dois, guarda concepções de um modelo profissional, 

que tenta se desvincular da visão mais fordista (embora esta ainda permaneça) de trabalhador 

que conhece só uma função e sua forma de trabalhar e se resume a reproduzi-la. Na concepção 

de trabalhador flexível, a demanda é que orientará o trabalho e conta mais a criatividade em 

torno da resolução dos problemas do que a execução de um modo de operar previamente 

estabelecido (Alves, 2007; Harvey, 2013). 

Vale salientar que não estamos fazendo uma relação direta entre as alterações no modo 

de produção e a Psicologia, mas queremos indicar que a Psicologia, assim como as outras áreas 

do conhecimento, reflete as relações econômicas que influenciaram as Reformas de Estado e, 

consequentemente, as políticas educacionais (de ensino superior, no caso).  

O treino em ações como essas, ao mesmo tempo, geraria resultados mais visíveis – ou 

seja, o aluno passaria a enxergar uma possibilidade real de tarefa que pode ser feita em um 

espaço profissional – materializado em competências e habilidades, compatíveis ao trabalhador 
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polivalente, que, no caso da Psicologia, significa a atuação em mais de uma área. Mas como 

garantir a supervisão nesse nível de intervenção básico? 

 

d) Estágios e atuação multiprofissional 

 

Outro tema que mostrou destaque diz respeito a concepção de atuação multiprofissional. 

Essa é uma concepção que está presente também em todos os currículos e na fala dos docentes. 

Um primeiro ponto que chama atenção é a identificação de atuação multiprofissional com a 

questão da interdisciplinaridade. Foi possível ver a partir de algumas falas dos docentes e 

trechos dos PPCs que os cursos chegam a utilizar os termos como sinônimos. 

 

Eu acho que é um papel nosso ajudar para que essa formação 

generalista ela não fique implícita no currículo, mas que ela venha 

sendo explicitada cada semestre na formação dos alunos para que 

eles saiam com essa compreensão, e na hora que tenham que 

desenvolver um estágio em equipe, com parcerias, em grupos, nas 

instituições, nos setores da sociedade, com outros profissionais, 

que compreenda que o psi não é o saber supremo, mas um olhar 

diante de vários olhares, sabe? (Docente 2, curso IV) 

 

Um exemplo importante de como o curso de Psicologia 

possibilita a inter-relação teoria e prática, se dá nas disciplinas 

denominadas práticas integrativas, que se distribuem do primeiro 

ao quinto semestre, preparando o aluno para o segmento 

profissionalizante do curso, através do desenvolvimento de 
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atividades de campo com caráter interdisciplinar, orientadas 

pelo professor. (PPC do curso II, grifos nossos) 

 

As opções político-pedagógicas do curso, portanto, sinalizam 

para uma ampla e imprescindível compreensão dos fatores 

intervenientes no processo saúde-doença e para as 

possibilidades de um trabalho interdisciplinar com vistas à 

integralidade da assistência, o que pressupõe ações integradas, em 

todos os âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. (PPC do 

curso III, grifos nossos) 

 

[...] promover estudos teóricos e práticos que possibilitem ao 

aluno o desenvolvimento de competências necessárias à 

realização de ações voltadas para a promoção da saúde e do 

desenvolvimento dos indivíduos, grupos, organizações e 

comunidades; instrumentalizar o aluno para uma prática 

interdisciplinar, por meio de intervenções adequadas às diversas 

situações/públicos-alvo e que respondam à complexidade das 

demandas contemporâneas; (PPC do curso III, grifos nossos) 

 

Trata-se de uma interdisciplinaridade externa à Psicologia cuja proposta é justapor-se 

aos outros campos profissionais, o que poderia levar à uma atuação mais completa. Portanto 

essa interdisciplinaridade externa à Psicologia se relaciona a um recurso para a atuação prática, 

que se baseia na ideia de multiprofissionalidade. A temática está presente nos PPCs, 

relacionando-se, sobretudo, à participação em projetos de extensão junto a outros cursos da IES, 

como consta na seguinte passagem: 
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[...] o Serviço-Escola de Psicologia integra-se ao Projeto Político-

Pedagógico do curso de Graduação em Psicologia, organizando e 

gerenciando as situações de estágio nos diferentes contextos e 

disponibilizando recursos físicos e materiais [...], inserindo os 

alunos numa ação interdisciplinar e multiprofissional. (PPC 

do curso II – grifos nossos) 

 

O contexto da saúde é apresentado como um articulador desse tipo de iniciativa em 

ações junto a comunidades. Porém, foi observado que atuação multiprofissional é um 

imperativo para ambas as ênfases dos cursos, como ilustrado a seguir, a partir da descrição das 

ênfases de um dos cursos. 

 

Competências e habilidades do estagiário na ênfase [nome da 

ênfase em processos de saúde e clínicos]:  [...]; Trabalhar de 

modo interdisciplinar; Utilizar os conceitos e as ferramentas 

psicológicas como importante recurso para o trabalho nas 

diferentes instituições em que o psicólogo possa atuar; [...]. (PPC 

do curso III, grifos nossos) 

 

Competências e habilidades do estagiário na ênfase [nome da 

ênfase em Psicologia e processos psicossociais, em instituições, 

etc.]:  [...]; Reconhecer a formação do psicólogo como 

generalista, que não se reduz à área de conhecimento ou campo 

de atuação; Atuar considerando os preceitos éticos da profissão; 

Reconhecer as possibilidades de atuação multiprofissional; 

Sistematizar experiências de atuação que adotem a Psicologia 

como prática político-social. (PPC do curso III, grifos nossos) 
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Junto a essa questão multiprofissional, é possível perceber que ao se referirem a 

interdisciplinaridade, os cursos mencionam a complexidade do conhecimento diante do que a 

Psicologia não pode ser autossuficiente na busca da compreensão dos fenômenos e processos 

psicológicos. É possível perceber, como se vê nos trechos mencionados, que se indica a 

presença de outros profissionais e de outras ciências como “olhares” complementares, para a 

compreensão e para a ação. Ou seja, os termos “multidisciplinaridade” e 

“interdisciplinaridade”, em algum ponto, se confundem. Quanto a isso, é preciso delimitar que 

se tratam de processos diferentes. O trabalho multidisciplinar se relaciona a um procedimento, 

semelhante ao sentido de “trabalho em equipe” que parte da concepção de que um trabalho 

pode ser compartilhado com várias especialidades. Pode haver ou não interdisciplinaridade na 

forma de compreensão do problema. Cada profissional pode, simplesmente, executar a tarefa 

que lhe cabe, dentro de sua disciplina. Já a interdisciplinaridade, trata do reconhecimento de 

que não é possível entender qualquer fenômeno a partir do ponto de vista de apenas uma ciência 

ou disciplina. Ou seja, o primeiro trata de um procedimento entre profissionais e o segundo de 

uma abordagem à realidade.  

Chama atenção o fato de a interdisciplinaridade estar vinculada ao caráter 

profissionalizante da formação. É preciso estarmos atentos à forma de integração entre a 

ciências psicológica e as ciências afins, para que essa ideia, repetimos, se constitua em uma 

visão crítica sobre a interdisciplinaridade e, além disso, não se resuma a instrumentalizar o 

futuro profissional para atuar em conjunto com profissionais de outras áreas. 

 

e) Estágios Básicos e as áreas emergentes 
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De acordo com os docentes, nos estágios básicos ocorre principalmente a familiarização 

com áreas emergentes, como a Psicologia nas políticas públicas e sociais. As falas mostram a 

preocupação dos cursos em garantir a presença desse tema:  

 

[...] hoje a gente discute muito mais o SUS [Sistema Único de 

Saúde], o SUAS [Sistema Único de Assistência Social], né? A 

área social. Então o que a gente fez, a gente inseriu outras 

disciplinas, estágios básicos, nessas áreas que ganharam mais 

espaços de atuação, consequentemente a gente teve que pensar 

nisso na formação. Continua sendo uma formação generalista, 

mas também antenada ao que acontece na prática da Psicologia, 

não dá para a gente ficar lá no tempo passado somente. (Docente 

2, curso III) 

 

[...] a gente vê muito os estágios básicos vem com essa intenção 

de promover essa discussão do generalista, do psicólogo poder 

atuar em qualquer contexto, de visitar e conseguir perceber, por 

exemplo essas áreas emergentes, CRAS, CREAS, NASF [Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família], toda essa possibilidade que até hoje 

ainda é surpreendente, que hoje a gente fica sem saber o que fazer 

lá no CRAS, na Assistência Social, lá no Sistema Socioeducativo, 

a gente até já discutiu isso que o formato desse estágio faz com 

que o aluno e professor perceba que a psicologia tanto é 

convocada como generalista e como especialista. (Docente 1, 

curso II) 
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Os docentes deram destaque à atuação nas políticas públicas e sociais e complementam 

esse dado com a informação de que os alunos, mesmo diante dessa diversidade ofertada pelo 

curso, optam por estágios profissionalizantes na área Clínica. 

 

Eu costumo até dizer isso, no [estágio] básico dá bem essa ideia, 

que o aluno passa um ano indo à contextos, visitando contextos, 

discutindo contextos conseguindo ver essa relação, 

desmistificando essa coisa de que não é a única possibilidade de 

atendimento ambulatorial. Mas quando chega no estágio 

profissional, que eu acho que aí é onde tá contemplada a 

dicotomia especialista e generalista, há uma tendência, por 

exemplo, a ir pra clínica. (Docente 1, curso II) 

 

Essa constatação dos docentes indica um ponto importante para este estudo. A 

apresentação da diversidade da Psicologia pode responder à hegemonia da área clínica? Como 

já apontado, essa hegemonia representa, nos estudos sobre a profissão, a preocupação com a 

inserção da Psicologia em trabalhos junto à população mais pobre e a insuficiências de seus 

modelos teóricos.  Frente a isso, surgiram vastas discussões sobre compromisso social ou a 

responsabilidade social do psicólogo e compromisso ético-político (Amorim, 2010). Sendo 

assim, é importante apresentar alguns apontamentos dos cursos em torno da problematização 

social. 
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f) Problematização social  

 

Sobre debates envolvendo a problematização social, os entrevistados mencionaram a 

existência de atividades curriculares teóricas e práticas que promovem a discussão. Os docentes 

citaram a realização do debate em atividades práticas, dando como exemplos os estágios básicos 

em instituições de políticas públicas e sociais. A fala a seguir sintetiza esse dado: 

 

[...] quando eles vão a contextos onde eles, por exemplo, vão 

observar crianças num orfanato, quando eles vão num CRAS ou 

CREAS, estão em contato com a população que sofre mais 

acentuadamente as contradições do sistema socioeconômico em 

que a gente está inserido. Disciplinas que levam esses alunos, que 

geralmente são essas práticas; [...], onde eles vão em ONGs, em 

contextos diferentes, para fazer trabalhos comunitários (Docente 

1, curso II) 

 

Nas atividades teóricas, para além de recordar os conteúdos relacionados, por exemplo, 

à Sociologia, o tema remete aos professores que, mesmo com disciplinas em assuntos 

considerados tradicionais, como abordagens clínicas e psicopatológicas, encontram uma 

maneira crítica de ministrar o conteúdo. 

 

[O curso problematiza a realidade social?] Eu acho que sim, 

menos pelo que está nas ementas das disciplinas e mais pelo 

discurso dos alunos, por exemplo, eles dizem muito que a gente 

tem um currículo que “é muito social”. E a gente sempre se 
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perguntava o que era isso, porque é quase como uma queixa que 

eles fazem isso. E fomos mesmo olhar o conjunto de disciplinas 

e não tem uma carga horária maior nas disciplinas de social não, 

é equitativo [...] eu acho que a nossa formação, como professores, 

é uma formação que problematiza o social, [...], por exemplo, 

[nome da professora] é de Psicopatologia, a rigor, ela poderia ser 

uma professora que trouxesse os quadros de demência, a 

psicopatologia clássica, mas ela faz essa problematização, então 

ela acaba caindo no discurso dos alunos como uma professora de 

social. E como ela, tem várias outras. (Docente 1, curso IV) 

 

[...] eu acho que até em Abordagens Psicodinâmicas, a gente 

consegue ter alguma discussão da implicação ética do aluno! Por 

exemplo, em Psicologia Ambiental, quando você discute os 

arranjos urbanos, os espaços, o lugar, as urgências, os desastres, 

isso também perpassa a ética, a técnica, a política, a visão crítica, 

então por todas as disciplinas acaba, mais escancaradamente ou 

mais sutilmente, de alguma forma isso acaba sendo trabalho do 

aluno. (Docente 1, curso III) 

 

A dimensão política vem tendo seu espaço, ainda que minimamente, reservado na 

formação (Seixas, 2014) e, na forma como atravessa os PPCs, parece se tratar menos de 

iniciativas individuais dos professores e mais um discurso formalmente defendido pelos cursos. 

Todavia, sabe-se que o caminho dessa problematização até a assunção de um compromisso 

ético-político da categoria é longo e complicado, sobretudo no caso da Psicologia, que, devido 

a diversidade que apresenta, faz com que se questione se é possível um projeto único para a 

profissão (Amorim, 2010; Yamamoto, 2012). Passa, inclusive, por falar sobre a realidade social 
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sem considerar isso como um conceito abstrato (Amorim, 2010;), citado quase que por 

obrigação. 

 

g) Contextos, fenômenos e processos psicológicos 

 

Nos PPCs, a exposição a diferentes contextos de trabalho (no estágio) é associada ao 

conhecimento de uma variedade maior de fenômenos e processos psicológicos. Dessa maneira, 

o aluno é direcionado a locais diferentes ao longo do curso, ainda que com curta permanência 

ou visitas pontuais.  

Em alguns estágios básicos e nos profissionalizantes se permanece por mais tempo, mas, 

mesmo nesses, é incentivado a mudança de local. Por exemplo, se o aluno escolher o contexto 

escolar e for para uma ONG, ao final da experiência na ONG, ainda que ele pretenda trabalhar 

outros fenômenos ou processos, o curso direciona para a mudança de local. 

 

[...] a gente divide a turma em grupos, cada grupo vai conhecer 

três contextos em um semestre, e no outro semestre mais três 

contextos, isso aí é o mínimo que a gente deveria exigir, que cada 

aluno tivesse, no mínimo, o conhecimento de seis contextos 

diversificados pra ele ter uma ideia de que ele pode tá atuando em 

diversos locais em diversos contextos. (Docente 1, curso III) 
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Podemos dizer que se recomenda ao aluno que ele procure por diversidade, saindo do 

local que esteve. Por outro lado, se fala em focar os processos psicológicos em vez dos locais 

de atuação: 

Deste modo, o foco da discussão dos estágios deixa de 

concentrar-se nos espaços de atuação para tratar dos processos 

acionados por uma gama mais ampla de locais, por exemplo, a 

antiga disciplina de Estágio Básico em Educação era definida em 

função do local, Escola. Agora, nos referimos ao Estágio Básico 

em Psicologia e Processos Educativos, com isso, a área de 

abrangência amplia, pois permite abarcar diversos processos 

educativos que não ocorrem apenas no espaço escolar. (PPC do 

curso III) 

 

Esse enfoque nos fenômenos e processos significou a reformulação de conceitos para a 

atuação do psicólogo, como a maneira de abordar o fenômeno psicológico, que passa de uma 

compreensão centrada no plano A-histórico para uma compreensão das determinações do 

contexto histórico e sociocultural (Bastos & Achcar, 1994).  

Como visto na seção sobre a pluralidade teórica, essa mudança influencia a relevância 

dada à interdisciplinaridade. Outrossim, essa reformulação determina um movimento 

importante em direção da ampliação do trabalho do psicólogo, para além das áreas clássicas e 

em direção às áreas não tradicionais e emergentes.  

É importante fazer esse realce: o currículo atual possui o desafio de apresentar mais do 

que as três áreas clássicas da Psicologia, desafio para o qual a estratégia tem sido em torno da 

oferta de maior quantidade de atividades práticas ao longo do curso (espaços de integração, 

estágios básicos e estágios profissionalizantes), o que acaba sendo uma espécie de salvaguarda 
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de que o aluno não dedicou o curso a somente um ramo da Psicologia, além de constituir um 

percurso gradativo de entrada no estágio específico. 

Mas, como indicam os debates sobre formação (Bastos & Achcar, 1994; Bastos, 2002), 

apenas expor o aluno a diferentes espaços é uma medida que apresenta riscos claros de incorrer 

em uma formação superficial, que, na ilusão de preparar para vários tipos de trabalho, acaba 

preparando para nenhum.  

Diante disso, ao conhecimento de fenômenos e processo, por meio dos estudos teóricos, 

atribui-se o objetivo de desenvolver competências, relacionadas a saber avaliar e analisar as 

demandas e situações conforme seus contextos, planejando e executando ações adequadas. É, 

portanto, evidente a direção para o preparo profissional.  

Esse é um dado interessante e que abarca o debate sobre diversidade teórico-

metodológica e diversidade de campos de atuação. Quanto ao primeiro conjunto (diversidade 

teórica), um argumento defendido em favor de um generalismo consiste em enfocar os 

fenômenos e processos psicológicos como forma de conhecer a realidade.  Bernardes (2006) 

afirma que essa é a alternativa às áreas para se chegar a uma formação realmente generalista. A 

partir dessa concepção, conhecer os processos e fenômenos, conquanto que sejam em sua 

diversidade, contemplaria os caminhos necessário para agir frente às demandas que chegam ao 

profissional da Psicologia. Mas se se considera um generalismo que tem como base o 

conhecimento da realidade e do humano, vemos um limite nesse pensamento, pois o estudante 

estaria apenas aprendendo a agir perante demandas e não a conhecer a realidade. Ainda que se 

afirme que seria adequado esse formato para compreender e pensar a natureza das demandas, 

seria possível conhecer a natureza das coisas a partir de concepções apenas psicológicas? Isso 

é contraditório com respeito à própria ideia de complexidade dos fenômenos. 
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Percebemos também que a ideia de enfocar os fenômenos e processos psicológicos em 

lugar de áreas está vinculada à ampliação de contextos de atuação nos quais os psicólogos 

podem se inserir, pois a ideia de área designa mais as especializações, função que se deseja 

apenas para a pós-graduação.  

Mas será que a inserção no mercado de trabalho deveria apoiar-se na diversificação que 

o aluno teve durante o curso? E ele não estaria mais bem “habilitado” para o segmento para o 

qual se dedicou mais e pelo qual tem preferência? Essas questões se confrontam com a ideia de 

que “não há emprego para todos” e, portanto, o profissional deve se adequar, munindo-se de 

experiências que possibilitem a inserção em um número mais ampliado de espaços. 

Essa concepção reflete o que Catani et. al. (2001) discutem sobre a fase em que o capital 

passa por uma reestruturação produtiva. Como vimos, os ajustes pelos quais os currículos 

passaram resultam do ideário de que o mundo do trabalho mudou e por consequência o currículo 

deve mudar e o trabalhador deve se adaptar ao mercado. Concordamos que essa concepção 

“‘naturaliza’ o espaço universitário como campo de formação profissional” (Catani et. al., p. 

75) e reduz a função da universidade à preparação para o mercado, tudo isso escamoteando a 

real razão que é a criação de novas formas de competição para que o capital possa sobreviver 

às suas próprias crises (Harvey, 2013; Netto & Braz, 2011). 

Essa mudança no papel da universidade é amplamente discutida na literatura (Chauí; 

1999; Dias Sobrinho, 2012; Sguissardi, 2001;). Segundo Chauí (1999), a universidade surgiu 

como instituição social, o que significa que sua legitimação foi dada pela sociedade em 

reconhecimento de sua função de gerar um saber independente da Igreja e do Estado na Idade 

Moderna. A autora se refere ao modelo inicial de universidade como “universidade clássica” e 

descreve que sua direção era para o acesso ao conhecimento.  
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Diferentemente, a universidade como organização social, que seria a apropriação da 

universidade pelo capital, tem sua direção para objetivos gerados em outra forma de produzir, 

com uma divisão de trabalho, que, como vimos, ocorre através de fragmentações em tantas 

necessidades novas, não da humanidade, mas do próprio modo de produção. Dessa forma, a 

questão do conhecimento da realidade, se dissipa e dá lugar à formação de mão-de-obra 

qualificada (universidade funcional) e, mais atualmente, à flexibilidade de objetivos e meios 

(universidade operacional), ou seja, a formação intelectual é desprezada (Chauí, 1999). 

No Brasil, segundo Sguissardi (2003), há uma justaposição de diferentes modelos: o 

neo-humboldtiano (modelo clássico, voltado para a pesquisa) e o neo-napoliônico (voltado para 

a profissionalização), muito embora a descomunal expansão, pela via privada, das empresas de 

ensino, empurre a função de pesquisa para um número bem menor de IES e até centros privados 

de pesquisa. Para o autor, há uma heteronomia (vários modelos) em competição, como o 

fundado na ideia de “mercado”.  

Do debate desses autores, podemos concluir que o modelo de universidade na fase atual 

da sociedade incorre, dentre muitos problemas, na transmissão aligeirada de conhecimentos em 

favor de um enfoque na preparação para um mercado instável. 

Ora, não estamos dizendo que o preparo profissional não seja importante; defendemos 

que é preciso estar claro que essa concepção não questiona as reais relações que não permitem 

a todas às pessoas o direito a acessar o conhecimento acumulado pela humanidade, à produção 

do conhecimento e nem ao pleno emprego. Soma-se a isso o limite do enfoque nos processos e 

fenômenos psicológicos para compreensão das demandas. Diante desses dados, podemos 

considerar que estamos diante de um generalismo que se afasta da compreensão da realidade 

para enfatizar uma atuação profissionalmente.  
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4.3.4. Integração teoria-prática 

 

a) Estágios básicos 

 

Observamos na seção anterior o enfoque do currículo na diversificação de experiências 

práticas. O currículo se propõe a articulá-las à teoria, a fim de realizar a chamada integração 

teoria-prática. Veremos que os cursos propõem algumas atividades cujos objetivos envolvem 

fazer com que essa diversidade não se configure como partes desconexas, e, portanto, garanta 

promover uma formação generalista e integrada. Porém, há alguns limites nessa concepção. 

A integração teoria-prática, conforme os dados da pesquisa, consiste em expor os alunos 

à aplicação prática dos conteúdos teóricos do curso. Os estágios são os principais espaços para 

a realização dessa integração, mas existem outras atividades que possuem essa função. 

Segundo os docentes dos quatro cursos, uma dessas práticas consiste em incentivar que 

os professores, desde os primeiros anos do curso, ao abordarem em suas aulas as áreas da 

Psicologia, relacionem os conteúdos não somente com a área da Psicologia com que trabalha, 

mas também com outras áreas. Essa tática ajudaria a explicar a não exclusividade de fenômenos 

e processos a determinada área, supostamente atenuando as fronteiras entre as áreas de 

formação, desde os primeiros anos do curso. Consequentemente, essas atividades contribuiriam 

para uma formação menos “especialista”. 

Outra atividade que busca a integração teoria-prática é a de proporcionar o encontro dos 

alunos com profissionais de diferentes campos de atuação. Assim, os alunos desenvolveriam 
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seus primeiros contatos com a prática, podendo fazer perguntas, tirar dúvidas e desmistificar 

ideias. 

Diante dessas atividades, anteriores aos estágios, podemos constatar que a questão 

generalista é tratada de forma a se opor à uma formação especialista, ou seja, há um tratamento 

dicotômico para esses termos.  Os cursos se voltam para não “especializar” por meio da 

apresentação de diferentes campos de atuação, e a integração se resume a dizer, pelo menos em 

parte e no início do curso, que as áreas não são especializações. Podemos dizer que a questão 

está sendo interpretada como um problema de clareza sobre o funcionamento do curso. Mas 

vale questionar: como se configura a integração da diversidade da Psicologia nas atividades 

práticas (estágios básicos e profissionais)? 

Como definido anteriormente, os estágios básicos têm como objetivo declarado integrar 

competências e habilidades já desenvolvidas durante os semestres iniciais do curso, enquanto 

o objetivo dos estágios profissionalizantes é de integrar as competências e habilidades 

desenvolvidas nas ênfases. Mais à frente apresentaremos os temas de competências e ênfases, 

em seções específicas. Por ora, veremos, brevemente, alguns pontos que tangenciam a noção 

de integração teoria-prática. Quais estratégias são realizadas a fim de promover essa integração 

de competências? 

As atividades de pesquisa e extensão são mencionadas como espaços de integração 

teoria-prática, como se pode verificar na passagem do PPC de outra instituição: 

 

A gente considerou que um dos componentes do semestre precisa 

ter a vocação integradora e no caso das disciplinas de pesquisa, a 

gente optou que seriam elas. Porque eu acho que elas podem 

produzir questões interessantes, elas integrarem os componentes 
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do currículo pela via da construção desses questionamentos. 

(Docente 1, curso IV) 

 

Os objetivos da pesquisa e da extensão voltam-se para a 

estruturação de uma sólida formação geral, oportunizando ao 

aluno vivências teórico-práticas por meio das quais será possível 

construir novos conhecimentos mediante processos 

investigativos, formular questionamentos sobre a provisoriedade 

dos saberes e a aplicabilidade desses saberes aos diferentes 

contextos de atuação. (PPC do curso III) 

 

 

b) Pesquisa e integração teoria-prática 

 

Observamos que a categoria Integração trata de assuntos relativos à pesquisa. O tema 

relaciona o desenvolvimento de pesquisa ou de competências ligadas à pesquisa com a prática 

profissional do futuro psicólogo, como ilustrado nos trechos seguintes: 

 

[A ênfase] Compreende o desenvolvimento de competências que 

possibilitem a realização de pesquisas e de propostas individuais 

e coletivas de promoção e intervenção na saúde. (PPC do curso 

IV) 

[...] fundamentar a formação do psicólogo no tripé ensino-

pesquisa-extensão, estruturando as ações pedagógicas na 

dinâmica entre conhecimento produzido, sua aplicação em 
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contextos realistas e sua reconstrução a partir da reflexão sobre 

essas experiências e da investigação científica. (PPC do curso II) 

 

No momento em que descrevem as ênfases que ofertam, os cursos mencionam o 

desenvolvimento de competências de pesquisa para o psicólogo egresso de ambas as ênfases, 

como pode ser visto, por exemplo, no trecho a seguir: 

 

Identificar condições de saúde em indivíduos e coletividades, [...]  

Desenvolver estratégias de escuta e diálogo [...];  Analisar e 

interpretar criticamente as demandas de intervenção psicológica, 

[...];  Utilizar e aprimorar recursos e estratégias clínicas, 

psicossociais e socioambientais [...];  Planejar e operacionalizar 

estratégias clínicas e programas de intervenção/promoção na 

saúde, [...];  Desenvolver habilidades para o trabalho em equipes 

multi e interprofissional, [...];  Construir questões de pesquisa no 

campo da saúde e propor metodologias compatíveis à sua 

operacionalização. (PPC do curso IV) 

 

Ademais, pesquisa e extensão são percebidas como atividades que podem facilitar o 

modo que o aluno compreende como a prática profissional se relaciona com as aulas teóricas. 

A ideia é que a pesquisa proporciona uma oportunidade de aproximar os graduandos do campo 

de trabalho (fisicamente, através de estudos empíricos no local, ou por meio de estudos sobre o 

campo); incentiva uma postura de questionamento da realidade, bem como de produtor de 

conhecimento e não apenas de reprodução do que já existe.  



110 
 

Como os cursos participantes deste estudo pertencem a instituições universitárias ou a 

centros-universitários, espera-se que essas IES valorizem uma formação fundamentada no tripé 

universitário e que exista tal atenção no PPC. Para além disso, é interessante observar que se 

espera da pesquisa, além da produção de conhecimento e o desenvolvimento de uma postura 

constantemente questionadora, a função de integrar conhecimentos diversos com a prática 

profissional (Bock, 1997; Cruces, 2008; Francisco & Bastos, 2005; Oliveira, 2013). 

O fato de a referência ao tripé universitário, ou especificamente à pesquisa, ocupar 

espaço na descrição das duas ênfases favorece a conclusão de que os cursos percebem a 

pesquisa como processo básico e, por consequência, indispensável à formação generalista, 

principalmente no que se refere à aplicação de conhecimentos na prática profissional.  

Entretanto, sabemos que o lugar da pesquisa é reduzido nas IES privadas, desobrigadas 

de cumprir o tripé universitário (Sguissardi, 2001; Ferreira, 2012), ainda que se fale em 

pesquisa, os próprios docentes reconhecem que o envolvimento efetivo com pesquisa é pouco 

ou nenhum. 

 

[...] desse tripé ensino-pesquisa-extensão, a gente não tem a 

ênfase na pesquisa. A gente não forma pesquisadores e dentro da 

graduação existem atividades que são de iniciação científica. [...] 

e com relação a bolsa de pesquisa, são poucas bolsas, mas nós 

temos editais (Docente 2, curso I) 

 

[...] a gente está tentando manter, segurar mesmo, as disciplinas 

de pesquisa [...] a gente tem outras instâncias da instituição que 

quando vai, já analisou e sempre está falando para gente que acha 

muita disciplina de pesquisa no curso, [...] mas a gente está 
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segurando porque a gente não quer que a Psicologia se confunda 

com senso-comum. (Docente 1, curso II) 

 

Quanto a isso é importante lembrar que a ênfase, por definição das próprias DCN, é um 

momento em que ensino e prática tornam-se mais próximos, logo, é esperado uma tendência 

nos PPCs, nos conteúdos referentes às ênfases, vincular pesquisa à intervenção prática. 

Todavia, como pode ser visto, um ponto importante no debate que estamos trazendo se 

refere à ideia de integração nos PPCs, que consiste em explicar a aplicação prática da teoria, o 

que dá a impressão de que a formação culmina nos estágios.  

A princípio, parece um conceito bastante positivo ter todos os conteúdos do curso 

“amarrados” nos estágios. No entanto, é importante que se pense com cautela nas atribuições 

que as experiências práticas assumem. Não é admissível, por exemplo, concluir que conhecer 

a realidade é sinônimo de estar exposto a um campo de trabalho e entrar em contato físico com 

as demandas. É preciso compreender objetivamente, a partir da História, o que constrói a 

realidade. 

Concordamos que a existência de atividades práticas ao longo do curso proporciona 

experiências extremamente importantes para o amadurecimento dos estudantes e elas não 

podem ser dispensadas do preparo de profissionais, tampouco se pode formar profissionais com 

uma passagem acelerada pelas teorias.  

Com as DCN, o currículo passou a distribuir várias experiências práticas ao longo do 

curso e um dos propósitos dessas mudanças, como visto anteriormente, era o de fazer o aluno 

perceber que a prática e a teoria dependem uma da outra. Junto a isso se pretendia combater a 
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ideia de que a prática seria o ponto mais importante da formação. Isso, efetivamente, mudou 

após as DCN? 

Resumindo as questões de diversidade e integração, constatamos que os cursos buscam 

ofertar diversidade teórico-metodológica e se preocupam com o rigor da transmissão desses 

conteúdos, criando espaços para “arrematar” as informações (integrar) por meio de atividades, 

tais como debates e conteúdos filosóficos, históricos e científicos. Vimos também que até 

mesmo o conteúdo teórico, focado nos fenômenos, tem o objetivo de preparar para a ação 

profissional, e, visto que não se propõe enfatizar áreas, tornaria o futuro psicólogo aberto para 

atuar em qualquer área, ou seja, mais “empregável”. 

Já a oferta e incentivo à experiências em diversos campos de atuação é uma estratégia 

amplamente adotada. Ao tratar a formação profissional, os cursos se referem a “contextos de 

atuação”, conceito mais fluido do que “áreas” e que permite uma mobilidade maior do 

psicólogo quanto aos locais de trabalho. O perfil do futuro profissional preza pela técnica, 

porém enfoca a compreensão das suas bases teórico-metodológicas e epistemológicas em vez 

de criar um compêndio de técnicas a ser apenas reproduzidas. Portanto, a formação generalista 

está vinculada sobretudo à questão da apresentação das principais áreas de atuação incluindo 

as emergentes (campos da saúde coletiva e das políticas sociais). 

 

4.5. Competências 

 

Os docentes entrevistados avaliaram positivamente a formação em competências, sem 

entrar em problematizações quanto ao termo. Em um dos cursos, a docente entrevistada admite 

que o envolvimento com as competências limitou-se à escrita do PPC, para cumprir solicitações 
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burocráticas do ensino superior. As competências foram escritas conforme as recomendações 

das DCN e adaptadas, eventualmente, para se encaixarem a algumas disciplinas da grade 

curricular.  

[...] o que a gente faz é manejar a nomenclatura das competências 

para fazê-las se adequar a, digamos, ao meu componente 

curricular específico. A gente muda um pouco a maneira como 

ela está descrita quando eu quero que ela se ordene para o meu 

componente, isso a gente muda, mas criação de uma competência 

nova, eu acho que não. (Docente 1, curso IV)  

Mas os representantes dos demais cursos indicaram a mobilização de sua rede de ensino 

ou instituição em torno da formação por competências. Dessa forma o curso tinha a tarefa de 

não somente atender às diretrizes da Psicologia, mas também de seguir uma tendência geral que 

eles observavam no ensino superior. 

Uma docente explica a formação por competências como sendo uma forma mais 

assimilável dos objetivos de uma disciplina, que dizem respeito não somente a repassar 

informações ou conhecimentos, mas a gerar habilidades e maneiras de agir frente a diversas 

situações.  

Então para o profissional ser competente, ele tem que ter 

determinados conhecimentos, ele tem que desenvolver 

determinadas habilidades e ele tem que desenvolver atitudes, 

então esses três elementos para gente é o que compõe a 

competência, toda matriz é assim. Essas disciplinas, elas estão 

desenvolvendo tais conhecimentos, habilidades e atitudes que são 

necessários? Então se for Ética, você precisa ter determinados 

conhecimentos de Ética e desenvolver algumas habilidades pra 

você ser um profissional ético e agir com ética. Se você precisa 

aplicar um teste, você tem que ter o conhecimento, desenvolver 
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habilidades para aplicar aquele teste e ter uma postura, uma 

atitude diante daquilo. (Docente I, curso I)  

Na direção desse conceito trazido na fala da docente, os demais entrevistados 

mencionam que a noção de competências implicou a reorganização dos planos de ensino das 

disciplinas, um procedimento que parece não distinguir muito do que já existia como objetivos 

nos planos de ensino.   

[...] Nosso plano de ensino é feito em cima das competências a 

serem desenvolvidas. A aula, plano de ensino é pensando assim: 

nessa aula vou trabalhar esse conteúdo, qual o objetivo de 

aprendizagem dessa aula de hoje, vinculado, obviamente, à 

ementa da disciplina, quais são as competências que eu vou 

desenvolver nessa aula ou ao longo da disciplina, então a gente 

tem cada vez mais trabalhado num currículo baseado em 

competências. (Docente II, curso III) 

Articulado a isso, os docentes revelam que, em que pese essa suposta funcionalidade de 

facilitar o desenvolvimento de posturas e atitudes, houve uma dificuldade inicial para entender 

e operacionalizar um curso por competências, mesmo no caso dos cursos que tiveram 

assessoria. Para alguns dos entrevistados, a forma como conduzem as disciplinas não difere 

muito das aulas que tiveram em seus momentos de graduação, o que nos faz questionar se a 

formação por competências têm ultrapassado o nível do discurso e se tornado uma realidade. 

Em capítulo de um livro dedicado ao debate das competências, Rovai (2010) afirma que 

é comum ver documentos que listam competências como a previsão do que os alunos serão 

capazes de fazer ao final da disciplina. A questão simples que a autora faz a essa situação – 

“isso se difere em alguma coisa dos objetivos das disciplinas?” (Rovai, 2010, p. 39) – indica a 

fragilidade com que o termo é tratado no cotidiano, muito embora seja um ponto considerado 

importante, pelo menos legalmente, de avaliação para abertura e permanência dos cursos. 
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A dificuldade em entender como se concretiza a formação para desenvolver 

competências pode ser relacionada à própria origem do conceito. De acordo com Rovai (2010), 

o termo competências tem sido apresentado de forma imprecisa, contudo inseriu-se nos 

processos de gestão e rapidamente foi aplicado à Educação. O termo no plural (competências) 

refere-se ao preparo instrumental que vai se concretizar em um comportamento observável. Ele 

pode ser medido através de estudos de caso, para os quais imagina-se uma situação e avalia-se 

como o futuro profissional agiria frente à mesma. Dessa maneira, aceita-se que as mesmas 

sejam genéricas, amplas, pois não seria possível prever as situações e ações que serão requeridas 

(Rovai, 2010; Sá & Paixão, 2013; Ramos, 2003). 

A noção de competências foi bastante difundida como uma resposta válida para o 

problema da fragmentação das disciplinas em conteúdos que não faziam sentido imediato ao 

aluno (Allessandrini, 2002). Considerando os dados vistos até agora, que mostram um 

crescimento das atividades curriculares ligadas à prática, ao passo que se estreita o espaço para 

os conhecimentos que permitem uma formação crítica, podemos ver que esse sentido é 

procurado principalmente pela articulação com as possibilidades profissionais. Ou seja, os 

cursos têm se inclinado para um modelo pautado pela racionalidade do mercado. Ainda que se 

efetive esse formato, torna-se indispensável que questionemos se o modelo de competências 

ajuda a ultrapassar uma perspectiva tecnicista de conhecimento em direção à uma formação 

crítica dos conhecimentos. 
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4.6. Ênfases curriculares 

 

4.6.1. Elaboração das ênfases 

 

As ênfases de três dos cursos participantes deste estudo são designadas a partir de 

processos clínicos e de saúde e a outra ênfase a partir de processos institucionais, 

organizacionais e de trabalho, psicossociais e educacionais. Apenas um curso designa suas 

ênfases pela nomenclatura “clínica” e “organizacional”, que remete diretamente às áreas 

(Figura 3). Um dos cursos define uma de suas ênfases como processos educativos, mas, segundo 

a coordenadora, abrange processos psicossociais e organizacionais. 

 

 

Tabela 5 

Nome das ênfases curriculares dos cursos participantes da pesquisa 

Ênfase 1 Ênfase 2 

Psicologia e práticas em saúde Psicologia e processos socioinstitucionais 

Psicologia e saúde Psicologia e instituições 

Psicologia e processos de atenção à saúde Psicologia e processos educativos 

Clínica Organizacional 

Nota. As identificações dos cursos foram suprimidos para preservar a identidade dos participantes. 

 

As ênfases curriculares foram um dos pontos mais controversos para os cursos 

entrevistados. Isso porque não estava claro como se efetivaria o novo formato uma vez que o 
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modelo sugere uma especificidade e, ao mesmo tempo, o discurso defendido é o de formação 

generalista.  

Esse é o grande conflito das ênfases curriculares. Porque como é 

que um curso é generalista e tem ênfases curriculares? Aí já 

começa toda a incoerência: obriga o curso a fazer uma formação 

generalista, sendo que ele tem ênfase. Não tem como isso! E é 

lei... A gente tem que fazer. (Docente 1, curso III) 

 

[...] então falar hoje em formação generalista ainda com a coisa 

de ênfases, para mim é uma contradição, ora, “enfatizar”, o nome 

já diz, é você focar. O que é geral, é geral, tudo tem importância. 

Nada é mais importante do que o outro, para mim uma formação 

generalista é isso, é o todo formado, que é maior do que a soma 

das partes [...] (Docente 1, curso I) 

 

Conforme a fala dos entrevistados, há uma divergência entre um curso com uma 

especificidade e a ideia de formação generalista. Um curso não mostrou resistências à ideia de 

ênfases; associou, no entanto, a dificuldade em fazê-las à própria formação dos professores: 

“Eu percebi uma abertura para “olha, algo novo, é interessante”. De algum modo motivou, mas 

a gente sabe que no dia-a-dia, como eles [os professores do curso] foram formados, assim como 

eu, nesse modelo antigo, a gente tem dificuldade” (Docente 2, curso II). Por “modelo antigo” a 

professora está se referindo ao formato de áreas da Psicologia.  

A mesma docente fala que uma das ênfases de seu curso foi construída em torno da 

vocação da instituição, que possui os aparatos para trabalhar formação profissional em campos 

que demandam atuação escolar e organizacional. Já a outra ênfase, segundo a docente, foi 

delimitada em processos de saúde e clínicos porque são campos "mais tradicionais" dentro da 
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Psicologia: “[...]essas [ênfases] de algum modo acabam tendo uma abrangência mesmo de 

campo de atuação, [...]acho que o campo da saúde é mais tradicional na Psicologia” (Docente 

2, curso II). 

Nos PPCs, foi identificada uma preocupação no que se refere às ênfases não se 

constituírem em uma especialização dentro da graduação, como podemos entender a partir de 

enxertos como o seguinte: 

 

As temáticas relacionadas a cada uma das ênfases perpassam todo 

o processo formativo do aluno, pois se constituem como pontos 

fortes da identidade do curso. No entanto, são ofertadas 

disciplinas específicas, já mencionadas, para cada ênfase, com o 

objetivo de permitir ao aluno um aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos relacionados a cada uma 

dessas. (PPC do curso III) 

 

O trecho adverte que as ênfases não representam uma especialização, pois as temáticas 

usadas para a delimitação das duas ênfases não são exclusivas da ênfase. Ou seja, se um aluno 

cursar a ênfase em processos clínicos, não significa que será dispensado de temas básicos da 

ênfase de processos psicossociais. 

 Os cursos adotam a estratégia de agrupar em uma ênfase os processos referentes a saúde 

e clínica, e, em outra ênfase, agrupam os demais processos – institucionais, psicossociais, 

organizacionais, educacionais e comunitários. Ao agrupar, quebra-se um pouco a lógica 

anterior e amplia com a noção de processos psicológicos. Entretanto, no discurso dos docentes 

e nos PPCs, são mencionadas algumas estratégias para evitar a formação em áreas. De acordo 
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com os docentes, uma maneira é pelo próprio ensino, em que o professor deve mencionar que 

o curso graduado não formará para uma área específica. Como ilustra a fala: 

 

[...] a gente fala dessa tradição da clínica, [...] e da necessidade da 

gente romper um pouco com isso, não invalidar, não eliminar 

como alternativa dentre outras, mas primar pelo compromisso 

social do psicólogo, então isso é trazido como campo de atuação 

que mais tem empregado o psicólogo, a gente mostra que é a 

assistência social, [...] mas eles chegam, a grande maioria mesmo, 

com a expectativa de atuar em consultório, [...] e uma boa parte 

acaba o curso querendo fazer clínica. (Docente 2, curso II) 

 

[...] Então é um indicador para gente do quanto eles [os alunos] 

têm dúvida sobre isso, do quanto isso ainda não está muito claro, 

porque, outra dúvida que tem bastante: “eu escolhi a ênfase 

clínica, mas quando eu me formar vou ter mais chance de me 

empregar na ênfase organizacional”, é difícil eles perceberem que 

ênfase não é especialidade. (Docente 2, curso I) 

 

Até mesmo o curso que tem suas ênfases delimitadas por áreas, também procura atenuar 

as fronteiras entre as áreas, por exemplo, por meio da inserção do conceito de Clínica Ampliada; 

pela apresentação de locais de estágio que se distancie da ideia consultório terapêutico; e por 

meio da aproximação aos locais de execução de políticas públicas e sociais.  

 

[...] apesar da gente ter a ênfase em clínica e a ênfase 

organizacional, o nosso projeto pedagógico determina isso muito 



120 
 

bem, deixa isso muito claro, é essa visão da clínica ampliada, 

então eu tenho alunos aqui que são da ênfase clínica [...], mas eles 

atuam também em postos de saúde, em instituições relacionadas 

a temáticas da área jurídica, como jovens em conflito com a lei; 

casas de passagem; CAPS [Centro de Atenção Psicossocial]; a 

policlínica de Neópolis, por exemplo, que é posto de saúde; 

ONGs; hospitais. [...]. E os alunos da ênfase organizacional se 

inserem em organizações públicas ou privadas também [...] 

(Docente 2, curso I) 

 

No que diz respeito às ênfases em processos clínicos e de saúde, os docentes afirmam 

uma dificuldade maior para distanciá-las da perspectiva de área. E, recorrentemente, atribuem 

essa dificuldade à popularidade da Psicologia na clínica, que influencia a expectativa do aluno 

que entra no curso, por meio, por exemplo, da imagem de psicólogos veiculada nas mídias. 

Além disso, todos os cursos relatam que essa é a ênfase mais escolhida pelos alunos.  

Ainda nessas ênfases, percebe-se uma estratégia que consiste em retirar o foco de 

atuação da ação clínica psicoterápica individual, além de enfocar o SUS como vasto espaço de 

atuação. 

Na ênfase Psicologia e Saúde, o acadêmico aprofundará 

competências que garantam atuações de caráter preventivo e 

coletivo para capacitação de indivíduos, grupos, instituições e 

comunidades a promoverem a saúde e qualidade de vida, em 

diferentes contextos em que as referidas ações necessitem 

intervenção. (Docente 2, curso III) 

 

A Psicologia, nas últimas décadas, tem se inserido de forma 

crescente no campo da saúde. [...]. Esse movimento inovador no 
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campo do exercício profissional caracteriza-se, sobretudo, pela 

ampliação das práticas voltadas para os níveis de atenção e 

prevenção, rompendo a hegemonia do modelo clínico 

essencialmente remediativo. (PPC do curso II) 

  

Os cursos estudados estão optando por enfocar o desenvolvimento de competências 

voltadas para ações coletivas e de prevenção e promoção de saúde. Assim, os PPCs destacam 

que os princípios do SUS devem direcionar as atividades da formação, dados que são 

encontrados em outros estudos sobre formação em Psicologia no Brasil (Seixas, 2014; Silva, 

2012). São indicadas possibilidades de ação nos diferentes níveis de atenção à saúde (primária, 

secundária e terciária) e junto aos usuários do sistema, equipes de saúde e funcionários dos 

equipamentos de saúde. Diante de campo e ações diversificadas são citadas ações pontuais que 

o profissional poderá exercer, mas destacam-se ações gerais e gerenciais de diagnóstico, 

planejamento e intervenção em instituições. 

Quando refere-se a processos clínicos, os entrevistados relatam que há uma preocupação 

maior e uma relação mais direta da ênfase curricular nesses processos com a ideia de áreas da 

Psicologia, o que, para os cursos, ameaça a noção de formação generalista. A despeito dos PPCs 

e dos docentes afirmarem se distanciar da ideia de áreas, não se pode ignorar que falar em 

“processos de saúde”, “processos educativos”, soa bem próximo a áreas da Psicologia. 

Bernardes (2012) afirma que as reformas nos currículos "estão repletas de substituições 

de áreas de conhecimentos (ou campo de aplicação/atuação) para ênfases curriculares" 

(Bernardes, 2012, p. 221). Para o autor, um aspecto importante desse problema é a própria 

definição de ênfases nas DCN como “domínios mais consolidados” de atuação da Psicologia, 

que nada mais são do que as áreas tradicionais da Psicologia Aplicada (Clínica, Educação e 



122 
 

Organizacional). O autor conclui que o conceito de ênfase é desejável e possível, bastaria que 

o enfoque estivesse, de fato, nos processos psicológicos e não nos locais de atuação. 

Ao nosso ver, uma formação ampla não significa que não possa haver um enfoque, uma 

especificidade. O curso pode focar, por exemplo, a pesquisa, e ainda sim ser uma formação 

generalista. O conhecimento geral para uma formação geral deve permitir a formação de 

sujeitos que pensem seu mundo e levantem questões relevantes para a humanidade. Para Bastos 

(2002), o conceito de ênfases se refere à identidade do curso, sua autonomia e as características 

de sua região, a partir do que, podemos concluir, não exclui a ideia de generalismo. Portanto, 

há uma falsa dicotomia entre formação especializada e formação generalista. Ademais, ainda 

que não assuma uma especificidade, conforme os dados, o curso acaba se constituindo em uma 

especificação que, devido ao próprio desenvolvimento da Psicologia junto ao modelo médico 

de intervenção, é a clínica. 

Em relação às ênfases em processos psicossociais, educativos e institucionais, seu 

conteúdo faz menção ao setor público governamental e ao setor privado e empresarial, ou seja, 

foca as instituições. A tônica é a compreensão da demanda a fim de que seja possível uma 

“atuação mais ampla”, no sentido de ser benéfica e aplicável a mais de um contexto de 

intervenção e a mais de uma demanda.  

Na ênfase Psicologia e Instituições, o acadêmico aprofunda as 

competências constantes do núcleo comum da formação, 

referentes à atuação do psicólogo no campo institucional, 

governamental, não governamental e empresarial, refletindo o 

campo de atuação e suas demandas, a fim de intervir, por meio de 

aportes teórico-técnicos que incidam no contexto e promovam a 

participação política, e que atendam aos diversos domínios e 

níveis de intervenção profissional. (PPC do curso III) 
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Compreende a concentração nas competências para diagnosticar 

necessidades, planejar condições e realizar procedimentos que 

envolvam os processos psicossociais em contextos educacionais 

e de ensino-aprendizagem, institucionais, organizacionais, 

ocupacionais, bem como processos implicados na relação pessoa-

ambiente. (PPC do curso IV) 

 

O diagnóstico institucional ou da situação e o planejamento de intervenções aparecem 

no PPCs como principais competências que o futuro psicólogo deve desenvolver. São 

competência gerais, aplicáveis a qualquer área, que se relacionam à uma maior possibilidade 

de o futuro profissional expandir seu leque de oportunidades no mercado de trabalho. Além 

disso, a estratégia se afasta da ideia de especialização na graduação que os cursos têm procurado 

evitar. 

Diante dos dados, podemos afirmar que os cursos concebem a formação generalista e 

formação especialista de forma dicotômica, o que, por sua vez, revela que não há uma clareza 

sobre a ideia de generalista como uma formação geral voltada para a compreensão crítica do 

humano. Se alinharmos esse dado com os dados de diversidade de campos de atuação, veremos 

que há uma relação maior com a ideia de preparo profissional ligado à polivalência. Sendo 

assim, esse cenário demonstra as influências das novas exigências ao mundo do trabalho. Isso 

ratifica o impacto das políticas educacionais construídas para a reestruturação do Capital no 

currículo (Seixas, 2014). 

Como mencionado no Capítulo 1, a crítica à Psicologia deve vir do lugar que ela assumiu 

na divisão do trabalho no capitalismo, assumindo, efetivamente, outra posição para a Psicologia 

que se criou, em direção de uma real mudança. 
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Diante do exposto, a concepção de que nas ênfases os conteúdos e atividades não podem 

fazer uma vinculação direta a uma área vem resultando, no entanto, em ênfases que são 

associações de duas ou mais áreas. As estratégias para a formação generalista centradas na 

abrangência de outras áreas e na adoção de “contextos, fenômenos e processos” ainda não 

alteram substancialmente os problemas apontados pelos estudos sobre formação em Psicologia. 

 

 

5. Considerações finais: formação generalista como formação humana 

 

No contexto das DCN, formação generalista tem sido definida como uma formação 

ampla, sólida e integral que permita não só o contato com informações e teorias, mas que 

possibilite ao aluno uma autonomia crítica frente aos conhecimentos (Bastos, 2002). Mas o que 

é considerado amplo e sólido para permitir um pensamento crítico? Por que se defende uma 

formação generalista? 

A defesa de uma formação generalista pressupõe um conhecimento que atenda às 

necessidades gerais, de interesse comum a todo psicólogo em formação e à sociedade, e menos 

particulares, isto é, necessidades e preferências pessoais. Isso leva à questão sobre qual seria 

conhecimento básico para a Psicologia. Mas essa questão nos leva a indagações anteriores, pois 

implica o próprio papel da educação. Por que a sociedade precisa de psicólogos? 

Segundo Saviani e Duarte (2010), o sentido da educação, consensualmente, é a 

formação humana. Nossa espécie só se humaniza ao longo da vida, ao nos apropriarmos dos 

elementos da cultura e junto a outros humanos. Essa apropriação se dá de várias formas, em 

vários grupos, na família e outros círculos que produzem e reproduzem saberes espontâneos. 
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Porém o gênero humano foi capaz de elaborações mais complexas, saberes não-cotidianos e 

gerados a partir dos problemas humanos, isto é, de necessidades que vão além das necessidades 

orgânicas. A ciência e a Filosofia são produtos e patrimônio do gênero humano, pelas 

formulações que têm feito às grandes questões da humanidade. 

Na sociedade burguesa, que se ergue com o lema de igualdade entre os homens, a 

educação passa a ser uma necessidade para o desenvolvimento social e para a manutenção de 

um sistema que precisa do avanço técnico e profissional. É nessa sociedade que se fala em 

universalização da escola, e é nessa sociedade que, contraditoriamente, cria-se uma concepção 

de formação humana que não humaniza, ao contrário, reduz as necessidades do homem à luta 

pela sobrevivência por meio da venda de sua força de trabalho (Tonet, 2006). A universidade 

tem, cada vez mais, consolidado um papel de treinamento de mão-de-obra para o mercado. Isso 

expressa a grande contradição da educação na nossa sociedade: formação cultural x formação 

para o trabalho, que nada mais é do que a expressão da divisão social do trabalho em intelectual 

e manual (Lima & Souza, 2014). 

Assim, o sentido de educação como formação humana não tem se concretizado. 

Segundo Saviani & Duarte (2010), a formação humana é a própria base do pensamento humano, 

e o conhecimento que atinge o grau mais elevado de compreensão do pensamento humano é a 

Filosofia. Portanto, convém um resgate dos pensamentos clássicos, aqueles que formularam 

questões nucleares para a sociedade e cujas questões permanecem atuais. Segundo esses 

autores: 

A filosofia, enquanto concepção de mundo, formula e encaminha 

a solução dos grandes problemas postos pela época em que ela se 

constitui. Como tal, ela contém em si, de forma sintética e 

conceptualizada, a problemática da época. Por isso, os filósofos 

que a História reconhece como tais são os grandes intelectuais 
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que conseguiram expressar de forma mais elaborada os 

problemas das respectivas fases de desenvolvimento da 

humanidade. Nesse sentido, tornaram-se clássicos, isto é, 

integram o patrimônio cultural da humanidade, já que suas 

formulações, embora radicadas numa época determinada, 

extrapolam os limites dessa época, mantendo o seu interesse 

mesmo para as épocas ulteriores. (Saviani & Duarte, 2010, p. 

431). 

 

Em sociedade há os saberes cotidianos, mas há os saberes que se relacionam diretamente 

não com a necessidade vital, mas com a essência do que nos faz diferentes dos outros seres. 

São saberes sobre o próprio gênero humano que nos permitiram pensar como pensamos hoje, 

portanto são patrimônio da sociedade. São os saberes do gênero humano ou humano-genéricos, 

como a filosofia a história, a arte e a moral, a ética (Asbahr, 2005). Por ser saberes sobre o 

gênero humano, é o saber que é universal e interessa ao gênero por inteiro. Outros saberes 

interessam, mas nesse caso trata-se de interesses particular, que se diferencia porque somos 

indivíduos, é uma saber de indivíduo e não de gênero. Por ser comum a todos o gênero, é o 

conhecimento que atinge uma universalidade. 

Porém, como diz Tonet (2006), a sociedade capitalista tem em sua alma uma contradição 

entre discurso liberal e desigualdade social que faz com que coloquemos uma ressalva acerca 

da maneira como conhecer. Segundo o autor, uma filosofia que garanta um desvelamento da 

sociedade se baseia em entender o próprio desenvolvimento das edificações sociais que temos. 

É uma Filosofia que tenha a história como conteúdo e como forma de construir conhecimento, 

ou seja, que possa captar o movimento real do que nos faz pertencentes ao gênero humano, o 

que será refletivo em nossa vida como indivíduos (Saviani & Duarte, 2010).  
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Para Saviani e Duarte (2010), essa forma de pensar e agir sobre a realidade é o que 

confere a atualidade da obra de Marx. Uma perspectiva que analisa a concepção de formação 

humana da sociedade capitalista (desuhumanizadora) e conclui pela necessidade de superação 

das formas que impedem que se realizem o desenvolvimento de todos os humanos. 

É válido pensar que compreender a formação generalista como uma formação humana 

gera capacidade de compreender o mundo em que vivemos. Acreditamos que superar a 

dicotomia entre formação generalista e formação especialista passa por valorizar 

conhecimentos que promovam um conhecimento sobre o humano e o mundo que construímos. 

Nada podemos conhecer sobre o humano se, diante do patrimônio de saberes humanos, 

cedemos aos discursos do mercado que oferece uma educação cada vez mais tecnicista. Se 

reduzimos nossa educação a isso, estaremos aceitando como absoluta a racionalidade do 

mercado e deixando que os problemas do mercado sejam prioridade, enquanto os problemas da 

humanidade fiquem em segundo plano, sem previsão de sair deste posto. O resultado desse 

quadro é o que já vemos multiplicando-se, como sujeitos hiperespecializados em um algo 

extremamente particular e altamente alheio às questões humanas, como o fato de milhões de 

pessoas ainda morrerem de fome em uma sociedade que nunca teve tanta capacidade de 

produção de alimentos. 

Para resgatar a valorização desses saberes sobre o humano, Saviani e Duarte (2010) 

analisam que é preciso uma a filosofia que fala sobre a realidade e cujo modo de se constituir 

como saber se embase no acompanhamento do movimento dos seres humanos na história 

concreta. Nessa direção, a filosofia que toma a história como método e objeto assegura uma 

concepção de formação humana que se pauta na realidade dos homens, nas questões concretas 

que constroem seus modos de vida e necessidades. Consideramos que, aqui, as questões do 



128 
 

início desta seção fazem sentido e se unem: por que a sociedade precisa de psicólogos e por que 

se defende uma formação generalista? 

Ora, as especialidade, como já vimos, foram uma via pela qual temos conseguido 

avançar de forma rápida técnica e cientificamente. O problema não é a especialidade em si, mas 

o que pretende a especialidade. Fala-se muito sobre formar profissionais para a sociedade, mas 

o que vemos é a multiplicação dos problemas sociais. Na pouca atenção aos saberes da 

sociedade, as especialidades e as inúmeras disciplinas resultam em fragmentação dos 

conhecimentos. Ainda na pouca atenção aos saberes da sociedade e na direção de uma 

racionalidade mercadológica, acabamos aceitando que um currículo que faz sentido é aquele 

que faz sentido particularmente aos interesses de cada aluno, o que nos leva à constante 

preocupação de encaixar tudo o que for possível numa grade curricular. Em última instância, 

esta pesquisa nos leva a questionar a construção de um currículo considerado generalista. O que 

defendem os cursos? 

Na Psicologia, desde o Currículo Mínimo se argumenta que a pesquisa e a formação 

científica, e não somente a técnica, propiciam uma visão geral, porém rigorosa e crítica sobre 

os conhecimentos da Psicologia.  Retomando os dados e análises, podemos tecer algumas 

reflexões a respeito do tema. 

Constatamos, a partir do discurso dos PPCs, que há um consenso e uma defesa da 

formação generalista nos cursos investigados. São feitas menções diretas ao tema, relacionadas 

à uma formação voltada para a diversidade de campos e ações profissionais e a pluralidade 

teórico-metodológica, e isso de forma que garanta uma formação integrada de um profissional 

que conheça a realidade. Os cursos tomam como desafio contemplar essas diversidades, mas 

estão convencidos de que isso não se faz a partir de disciplinas informativas. Tanto a proposta 

de garantir a diversidade quanto a proposta de integração mostraram-se mais relacionadas à 
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atividades práticas. O quadro revela que teoria e prática não estão sendo vistas como uma 

unidade, já que o currículo tem sido mais orientado para a formação profissional. 

Os dados dos PPCs referentes à matriz de disciplinas e atividades mostraram uma ênfase 

no eixo teórico-metodológico, que apesar de ter “teoria” no nome, diz respeito aos fundamentos 

das práticas propostas pelos distintos pensamentos psicológicos. No intuito de dar conta da 

pluralidade dos saberes psicológicos, os cursos abrangem informações sobre várias áreas. Os 

fundamentos históricos e epistemológicos, que permitiriam a apropriação crítica dos saberes, o 

que é imprescindível para compreender a realidade, não possuem um lugar central no currículo. 

Isso se evidencia não só pelos dados dos PPCs, mas na própria fala dos docentes que não fazem 

associação direta a esses saberes. Além disso, os saberes de interface com outros campos, nos 

quais estariam os conhecimentos básicos para uma formação genérica, se reduzem à presença 

de disciplinas do início de curso, como um conteúdo à parte da Psicologia. 

Ainda sobre a questão da diversidade, os cursos buscam uma perspectiva de integração 

de conhecimentos defendendo uma interdisciplinaridade. Para tanto, realizam práticas 

integrativas ou estágios básicos, que consistem em tarefas, como trabalhos acadêmicos, 

artísticos e diálogos abertos com vários docentes. Apesar de amplamente defendida, é preciso 

questionar se a ideia de interdisciplinaridade está se resumindo a um recurso pedagógico ou 

verdadeiramente tem significado um movimento que busca apreender o movimento concreto e 

humano do desenvolvimento das ciências. 

Quanto à diversidade para o preparo profissional em vários campos, os estágios básicos 

são dispositivos voltados principalmente para que os estudantes se familiarizem com as 

possibilidades de ação profissional. Em períodos mais avançado, são realizadas atividades mais 

amplas, não específica das áreas da Psicologia, e que mostra a ideia de psicólogo como 

profissional que acompanha todo o processo de trabalho, desde o diagnóstico da demanda até 
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o fim da intervenção. E a noção de atuação multiprofissional é valorizada. Desse cenário, 

podemos concluir que há uma concentração curricular em aspectos voltados para o preparo 

profissional. 

A formação em pesquisa é indicada como importante ferramenta para o preparo 

profissional, pois pode possibilitar uma aproximação ao campo e, ao mesmo tempo, promover 

uma postura questionadora. Todavia é preciso questionar se, de fato, essa ferramenta está 

disponível a todos os estudantes, uma vez que temos, no país, nas universidade públicas um 

local privilegiado para a pesquisa e, mesmo assim, ainda restrita (Oliveira, 2013).  

Quando se analisa os cursos estudados, mesmo se tratando de conhecer diferentes 

espaços, os cursos buscam, no discurso, enfatizar os fenômenos e processos psicológicos e não 

os locais de atuação. Dessa maneira, os alunos compreenderiam que os fenômenos são 

complexos, e que um local de trabalho está repleto de fenômenos de todas as ordens, 

envolvendo os mais diversos determinantes.  

Diante dessas estratégias e desafios para a formação, os cursos corroboram a noção de 

competências como forma mais assimilável de compreensão dos conteúdos estudados para o 

preparo profissional. Apenas um curso afirma que o uso do termo não resultou em grandes 

diferenças em comparação ao modelo de aulas e atividades. Os demais afirmam que a noção é 

capaz de garantir que o futuro profissional saiba agir frente às situações que demandarem seu 

trabalho, ainda que relatem dificuldades em compreender o conceito de competências e 

concordarem que não mudou, efetivamente, muita coisa no cotidiano da sala de aula. O termo 

é colocado, por seus próprios criadores (BM), como chave para uma formação não superficial, 

o que é um ponto importante para o generalismo, já que só se defende um generalismo se se 

trata de uma formação “profunda” ou “sólida”. Portanto, podemos constatar que as várias 

estratégias para assegurar que a formação não seja superficial (o estudo dos fundamentos 
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histórico e epistemológicos, a pesquisa, a integração e interdisciplinaridade, entre outros), são 

subsumidas à questão das competências. E ainda não se tem uma clareza sobre estas. Não 

acreditamos, porém, que o problema seja a não efetivação das competências. Concordamos com 

autores que problematizam o termo como um novo produto da relação de mercantilização do 

ensino e distanciamento do conhecimento e da preparação para desenvolver conhecimento 

(Ramos, 2003).  

A estratégia em relação à oferta de ênfases tem sido a divisão em duas ênfases, uma se 

referindo a processos Clínicos e de Saúde e a segunda a processos psicossociais, institucionais, 

organizacionais e educativos. Três dos quatro cursos apresentaram resistências às ênfases, 

reivindicando que a noção vai de encontro à formação generalista. Isso resultou em estratégias 

como a de manter disciplinas em comum aos alunos de diferentes ênfases. Os cursos procuram 

evitar a referência a áreas de atuação, para não levar o aluno à buscar uma “especialização” já 

na graduação. Mesmo assim, todos os cursos mencionam que a ênfase em processos clínicos e 

de saúde se aproxima mais da ideia de área da Psicologia. Todos os cursos, entretanto, relatam 

que a ênfase mais escolhida é a clínica, o que evidencia a persistência dos dados que apontam 

uma predominância da clínica na formação e na escolha dos alunos. É preciso, mais do que 

evitar a formação por área, enfatizar a formação humana para formar psicólogos que busquem, 

além de especialidades pessoais, entender a realidade e buscar respostas que aproximem-se das 

raízes dos problemas.  

Cada uma das categorias descritas no presente estudo enfatiza elementos específicos 

para analisar o que é que se está chamando de formação generalista, mas podemos sintetizar 

que as concepções de generalismo envolvem: 

A) O caráter científico e a formação para a pesquisa para integrar a diversidade de 

conhecimentos (teóricos e práticos), no entanto essa concepção parece não ultrapassar o 
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discurso. A análise de aspectos da formação nos leva a constatar que a formação científica, 

epistemológica e dos fundamentos históricos das teorias não tem ocupado tanto espaço quanto 

o volume dos conteúdos teórico-metodológicos. Além disso, os cursos reconhecem nos PPC e 

no discurso dos coordenadores a importância da formação para a pesquisa, porém, a despeito 

de reconhecerem a importância, as IES, sobretudo as privadas, não recebem incentivos robustos 

para a pesquisa.  

B) Enfatiza-se também um compromisso social para a profissão e a compreensão da 

complexidade dos fenômenos psicológicos, em acordo com discussões sobre os limites das 

teorias individualistas, acríticas e a-históricas para dar respostas aos problemas sociais. No 

entanto, as disciplinas que ainda possuem maior espaço são as tradicionais, da área Clínica. Há, 

no entanto, um movimento em torno de trazer novas questões, como é o caso da Clínica 

Ampliada. E os conteúdos de problematização social são mais identificados às experiências de 

familiarização ou de prática em estágios básicos.  

Em torno de uma especificidade da Psicologia, se busca garantir esses conteúdos 

tradicionais e deslocar os saberes de outros campos para disciplinas propedêuticas, no começo 

do curso, e para estágios básicos. Como se pretende, dessa forma, uma compreensão da 

realidade? Ligada a essa questão está um tema central nesse estudo que é a questão da 

interdisciplinaridade; este também um conceito diante do qual há uma aceitação generalizada 

em nosso estudo. Foi debatido aqui que essa questão deve ultrapassar o caráter de recurso 

didático, e fazer parte da própria forma de pensar dos estudantes e futuros profissionais. Dessa 

maneira, aprende-se a se ver a Psicologia, bem como os fenômenos psicológicos, como 

intrinsicamente interdisciplinares. As questões que são ligadas a outras disciplinas não podem 

se reduzir a uma área ou a um local de atuação, ou seja, falar em “desigualdade social” não é 

conteúdo da área de Psicologia Comunitária, como se a realidade pudesse ser vista do ponto de 
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vista de uma área da Psicologia. Os docentes, em geral, relacionaram a questão da 

problematização social a espaços de atuação da Psicologia social e comunitária, por exemplo. 

Mas também estão defendendo que conteúdos que historicamente tiveram vinculação a um 

saber tecnicista, como a Psicopatologia, sejam abordados de forma crítica. 

Vimos também que as disciplinas de outros campos do conhecimento são designadas a 

partir dos conteúdos tradicionais da Psicologia. Como se estivesse buscando justificar a 

presença da disciplina no curso. A compreensão da realidade, a partir de questões sobre seus 

problemas, é que irá fazer com que se entenda o motivo de estudar esses conteúdos. Não é a 

perspectiva particular da Psicologia ou de uma área da Psicologia que vai fazer com que se 

entenda os problemas da sociedade, e nisso estão incluídos desde fenômenos como a pobreza 

até transtornos de humor, por exemplo. Não queremos dizer que há uma explicação única para 

todas as coisas, cada fenômenos responde a diferentes determinantes e é importante avançar no 

saber das disciplinas. Todavia, devemos acessar os saberes que ajudam a entender os problemas 

permanentes da sociedade e, apropriados desses conhecimentos, fazer com que a formação em 

Psicologia desenvolva uma formação humana. 

C) Outra concepção, junto com suas estratégias, consiste em promover o entendimento e o 

preparo para a diversidade do campo de atuação profissional. No discurso dos 

participantes, tem se evitado uma concepção tecnicista, em que apreender os procedimentos e 

instrumentos são a finalidade da formação. Os PPCs mostram que se considera importante 

aprender minimamente sobre esses recursos, mas que a formação reside em apreendê-los de 

forma crítica. O que os dados mostram, entretanto, é uma aceleração do estudo dos saberes que 

promovem a apreensão crítica, e uma proeminência de atividades e conhecimentos voltados 

para o preparo profissional. 



134 
 

O período de reformas curriculares movimentou importantes instâncias da Psicologia, 

bem como profissionais e alunos. Contudo, essas reformas representaram uma apropriação 

pelos setores econômicos de aspectos importantes que anteriormente haviam sido bandeira de 

lutas nos movimentos universitários brasileiros, como a questão da flexibilização. Este termo, 

como vimos, é um fundamento importante das reformas e havia sido uma reivindicação dos 

movimentos contra o sistema baseado no currículo mínimo (Catani et. al., 2001). Entretanto, da 

forma como foi tomada pelos setores conservadores ficou associado a uma ampla privatização 

da educação superior, reduzindo o papel desse nível de ensino ao consumo de um suposto 

“preparo” para o mercado de trabalho.  

Uma das direções a que as reformas nas políticas educacionais aponta foi a 

transformação da concepção de transmissão de conhecimento ou informações em 

desenvolvimento de competências e habilidades. Esse formato, supostamente, mudaria a 

formação, gerando profissionais mais facilmente adaptáveis ao mercado e, para a formação 

generalista. Substituiria uma concepção conteudista e, ao mesmo tempo, seria suficiente para o 

preparo humanista e para o mercado. Entretanto, essa concepção enfoca a adaptação ao 

mercado. Cremos, então, que é imperativo questionar se à medida que se prepara para o 

mercado, se promove o conhecimento da realidade como um todo complexo e interligado. 

A questão das competências é aceita como uma alternativa ao conteudismo. 

Percebemos, como mencionado aqui, que a formação parece ainda estar marcada por esse 

caráter conteudista. Mas é preciso discutir se o conceito de competências, o qual aparece como 

uma alternativa ao conteudismo, tem representado a aproximação ao conhecimento, sendo mais 

que uma formação sobre como agir perante situações. Como discutimos nos capítulos 

anteriores, o ensino superior tem se distanciado de uma busca pelo conhecimento do que as 

coisas são e cada vez mais se conformado em ensinar como elas funcionam. Se é verdade, 
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devemos discutir caminhos para a formação tendo por objetivo continuar os avanços 

conquistado até aqui. 

Parece-nos que, se a nossa escolha consiste em um compromisso ético e político visando 

a atuar, no limite da nossa profissão, junto aos problemas sociais, uma direção de generalismo 

mais adequada seria nos voltar para compreender e resolver esses problemas. Então, em vez de 

tentar abarcar cada vez mais informações, deveríamos nos voltar para apreender mais 

profundamente os problemas. Isso não nos força a abandonar as estratégias que criamos – as 

práticas, os espaços de diálogo, o contato com a pluralidade, a pesquisa, entre outros, são 

fundamentais! Precisamos de tudo isso, mas se nos afastarmos do objetivo de compreender a 

realidade, evitando ir em direção à sua essência, nos parece que o generalismo será, nesse 

sentido, uma constante tentativa inócua de abarcar tudo. 

Lutar por uma formação generalista exige que nos apropriemos do conceito, lutando por 

uma universidade que sirva a nossos direitos de obter uma formação ampla e que possa preparar 

para a prática de uma maneira que nos leve a entender a realidade concreta das desigualdades e 

injustiças produzidas nesse mundo.  

O mundo, é claro, tem mudado de forma inaudita. Porém, não mudou sua totalidade 

social: estamos em constante embate de interesses. Se não nos posicionarmos constantemente, 

corremos o risco de perder os avanços conquistados até agora. 
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Apêndice 

 

Psicologia e Formação Generalista: do Currículo Mínimo às Diretrizes Curriculares 

Roteiro de entrevista 

 

Funcionamento do curso e seu currículo 

1) De que forma os docentes (antigos e novos) se apropriaram/se apropriam das 

mudanças na formação em Psicologia oriundas das DCNs (se ele achar que houve 

mudanças)? 

 

2) Me fale um pouco sobre a definição do currículo. Como foi/está sendo resolvida a 

distribuição das disciplinas? E das cargas horárias? O que foi considerado importante 

para uma disciplina ter maior ou menor carga horária? 

 

3) Como foi definido o semestre letivo?  

 

Pontos a abordar: 

a. Como foram elencadas as disciplinas/módulos por semestre; 

b. Os conteúdos do semestre possuem algo em comum?  

c. Os professores responsáveis pelo semestre têm oportunidade de se reunir para 

definir atividades do semestre? 

d. Avaliação do semestre (se existe, como acontece e de que forma é aproveitada, se o 

curso fazia ou não fazia alguma coisa que depois se viu que não dava muito certo).  
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4) As disciplinas teóricas, bem como as formas de avaliação de aprendizagem, são 

pensadas exclusivamente pelos respectivos professores responsáveis? Como foram 

selecionadas (quer dizer, o curso resolveu dar várias teorias; as principais teorias – 

conferir no PPC do curso) as disciplinas teóricas e por que? 

  

5) De que forma os estágios básicos são definidos no seu curso? Eles acontecem durante 

todo o curso? Como os mesmos são organizados? Como os alunos são avaliados e 

como se define a avaliação dos estágios básicos? 

 

6) E os estágios profissionais. Como se definiu a oferta de estágios? Como acontecem as 

supervisões? Que locais (ou contextos) são escolhidos pelo curso para estágio (ver que 

critérios o curso usa para definir os locais de estágio a ser oferecido aos alunos)?  

    

7) Sabemos que núcleo comum é o espaço voltado para a oferta de competências básicas 

aos futuros psicólogos. Sendo assim, como seu curso definiu essas competências 

básicas? Ainda se discute as competências? 

  

8) O curso promove formação em pesquisa? O que o curso achou interessante trabalhar 

para oferecer uma formação em pesquisa? 

 

9) Nossa realidade social e econômica é problematizada no currículo? Como passou-se a 

ser inseridas essas temáticas no currículo (aconteceram debates para resolver como 

esses conteúdos seriam trabalhados)? 
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10) Disciplinas de interface. Como os conteúdos de outros campos do conhecimento são 

oferecidos (em geral, por professores da Psicologia ou de outras formações)? Como 

foram estabelecidos os conteúdos (ver como se relacionam à Psicologia e como se 

relaciona ao PPC)? 

  

11) Como se ensina ciência e epistemologia no curso que você coordena? 

 

12) O curso oportuniza/incentiva atividades extra-curriculares? Quais?  

 

13) Os professores encontram dificuldades em concretizar algum ponto do PPC? 

 

14) Com que frequência acontece formação ou treinamento com o núcleo docente?  

15) O curso tem reuniões de planejamento pedagógico? Como é a participação e 

frequência dos professores? Que pautas costumam ser discutidas? 

  

16) Todos os docentes conhecem o Projeto pedagógico do curso (PPC)? O PPC é 

consultado nos momentos de planejamento? 

17) Você esteve presente na construção do atual currículo e/ou nas reformas curriculares? 

Se sim, como foi tratada a questão do currículo ser generalista?  

Pontos a abordar:  

a. Se o assunto foi tratado de forma específica e abertamente;  

b. Como os professores tentaram resolver a questão generalista. 

 

18) O que você acha de o psicólogo ter uma formação generalista? 
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19) Olhando para o currículo, o que você considera generalista? 

 

Avaliação da formação generalista 

 

20) Na sua opinião, o curso que você coordena executa alguma ideia/formato que poderia 

contribuir para outros cursos construírem uma proposta generalista? 

 

21) Que tipo de dificuldades o curso que você coordena encontra ou encontrou para 

oferecer uma formação generalista? 

 

22) E os alunos? De que forma você acha que eles lidam com um currículo generalista? 

    

 

 

 

 

 

 


