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RESUMO

Objetiva-se  analisar  as  representações  sociais  sobre  o  psicólogo  para  os  estudantes  de 
Psicologia da Universidade Federal de Alagoas/Unidade Educacional de Palmeira dos Índios. 
Tem como cenário o atual contexto de expansão da Psicologia no que tange à diversificação 
de práticas e de públicos e a expansão das universidades públicas federais, o que ampliou 
notadamente  a  inserção  de  estudantes  de  diferentes  regiões  nessas  instituições.  Com 
fundamento  teórico-metodológico  na  Teoria  das  Representações  Sociais,  trata-se  de  um 
estudo que analisa as representações sociais em um contexto de formação profissional, o que 
implica enfocar os movimentos representacionais,  as relações  dialógicas e tensionamentos 
entre  os  saberes,  além  de  sua  sócio  gênese  (MARKOVÁ,  2006;  MOSCOVICI,  2005; 
WAGNER, 2000). Assim, parte-se de uma epistemologia dialógica de representações sociais, 
que são compreendidas como um conhecimento social formado a partir da dialogicidade, da 
dinâmica e da historicidade (MARKOVÁ, 2006). Diante disso, o estudo está ancorado nas 
diretrizes  da  pesquisa  qualitativa  e  contou  com  a  reunião  de  três  procedimentos 
metodológicos: a análise documental, a Técnica de Associação Livre de Palavras e o grupo 
focal. O primeiro dedicou-se à análise do Projeto Pedagógico do referido curso através da 
estratégia descrita em Seixas et al. (2013). Já o segundo, foi realizado com 169 estudantes 
distribuídos pelos cinco anos de Psicologia, o que corresponde às cinco turmas devido ao 
ingresso no curso ser anual. Os participantes evocaram palavras a partir da audição do termo 
“psicólogo”, sendo tais evocações analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo do 
tipo temática (BARDIN, 2004). O grupo focal, por seu turno, teve a participação de doze 
discentes de todas as turmas do curso ao longo de cinco encontros. Tais momentos foram 
videogravados e  as  conversações  transcritas  e  analisadas  através  da técnica  de análise  de 
conteúdo, com foco na unidade de registro do tipo referente (BARDIN, 2004). Os resultados 
foram analisados de modo complementar e integrado e sinalizaram uma representação social 
sobre o psicólogo centrada no desenho clínico tradicional, porém, o processo formativo em 
que  estão  imersos  os  estudantes,  com  tensionamentos  de  saberes  e  com  o  contexto  de 
formação em Psicologia no interior vem propiciando abertura à presença de outros traços a 
esse desenho, provocando movimentações nas representações em tela. Desse modo, conclui-
se com o destaque à necessária compreensão de que o processo formativo tem um caráter 
polifásico,  no  sentido  das  relações  entre  saberes  distintos,  o  que  deve  ser  observado  e 
colocado em diálogo ao longo da formação.

Palavras-chave: Representações  sociais.  Atuação  do  psicólogo.  Formação  do  psicólogo. 
Interiorização universitária. Universidade pública.



ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the social representations of the psychologist for the 
Psychology students of the Federal University of Alagoas / Educational Unit of Palmeira dos 
Índios.  It  has as a scenario the current context of expansion of Psychology regarding the 
diversification  of  practice,  public  and the  expansion of  federal  public  universities,  which 
significantly increased the insertion of students from different regions in these institutions. 
With a theoretical-methodological foundation in the Theory of Social Representations, it is a 
study that analyzes the social representations in a context of professional formation, which 
implies  to  focus  on  the  representational  movements,  the  dialogical  relations  and tensions 
between the knowledge, besides it’s sociogenesis (Markova, 2006; Moscovic, 2005; Wagner, 
2000).  Thus,  it  starts  from a dialogical  epistemology of  social  representations,  which are 
understood  as  a  social  knowledge  formed  from  dialogicity,  dynamics  and  historicity 
(MARKOVÁ, 2006). Therefore,  the study is  anchored in the guidelines of the qualitative 
research and counted with the union of three methodological procedures: the documentary 
analysis,  the  Free  Word  Association  Technique  and  the  focus  group.  The  first  one  was 
dedicated to  the analysis  of  the Pedagogical  Project  of  the course mentioned through the 
strategy described in Seixas et al. (2013). The second one was carried out with 169 students 
distributed over the five years of Psychology, which corresponds to the five classes due to the 
enrollment in the course to be annual. The participants evoked words from the hearing of the 
term  "psychologist",  and  such  evocations  were  analyzed  through  the  content  analysis 
technique   of  the  thematic  type  (BARDIN,  2004).  The  focus  group,  in  turn,  had  the 
participation  of  twelve  students  from all  classes  of  the  course  over  five  meetings.  These 
moments  were  videotaped  and  the  conversations  transcribed  and  analyzed  through  the 
technique of content analysis, focusing on the unit of record of the referent type (BARDIN, 
2004). The results  were analyzed in a  complementary and integrated way and signaled a 
social  representation  about  the  psychologist  focused  on  the  traditional  clinical  design, 
however  the  formative  process  in  which  the  students  are  immersed,  with  tensions  of 
knowledge  and  with  the  context  of  formation  in  Psychology  in  the  interior  has  been 
propitiating opening to the presence of other traces to this drawing, provoking movements in 
the  screen  representations.  In  this  way,  it  concluded  with  the  emphasis  on  the  necessary 
understanding  that  the  formative  process  has  a  polyphasic  character,  in  the  sense  of  the 
relations  between  distinct  knowledges,  which  must  be  observed  and  placed  in  dialogue 
throughout the formation.

Keywords: Social  representations.  Psychologist's  performance.  Psychologist  training. 
University internalization. Public university. 



RÉSUMÉ

L'objectif de cette étude est d'analyser les représentations sociales du psychologue pour les 
étudiants en Psychologie de L'Université Fédérale d'Alagoas / Unité Éducative de Palmeira 
dos Índios. Il a comme scénario le contexte actuel d'expansion de la psychologie concernant 
la diversification des pratiques, du public et l'expansion des universités publiques fédérales, ce 
qui  a  considérablement  augmenté  l'insertion des  étudiants  de  différentes  régions  dans  ces 
institutions.  Avec une base théorique-méthodologique dans la Théorie des Représentations 
Sociales,  c'est  une  étude  qui  analyse  les  représentations  sociales  dans  un  contexte  de 
formation  professionnelle,  ce  qui  implique  de  se  concentrer   dans  les  mouvements 
représentationnelle, les relations dialogiques et les tensions entre la connaissance, en plus de 
sa sociogenèse (MARKOVÁ, 2006;  MOSCOVICI,  2005; WAGNER, 2000).  Ainsi,  il  part 
d'une  épistémologie  dialogique  des  représentations  sociales,  qui  est  comprise  comme une 
connaissance sociale  formée à  partir  de la  dialogicité,  de la  dynamique et  de l'historicité 
(MARKOVÁ,  2006).  Par  conséquent,  l'étude  est  ancrée  dans  les  lignes  directrices  de  la 
recherche  qualitative  et  compte  tenu  de  la  réunion  de  trois  procédures  méthodologiques: 
l'analyse documentaire, la tecnhique d’association de mots et le focus group. Le premier a été 
consacré à l'analyse du Projet Pédagogique de ce cours pour la stratégie décrite dans Seixas et 
al.  (2013). Le second a été réalisé avec 169 étudiants distribués parmi les cinq années de 
psychologie, ce qui correspond aux cinq classes en raison de l'inscription au cours annuel. Les 
participants ont évoqué des mots à partir de l'audition du terme «psychologue», étant telles 
évocations analysées dans le cadre de la technique de l'analyse de contenu du type thématique 
(BARDIN, 2004). Le focus group, à son tour, a eu la participation de douze étudiants de 
toutes les classes du cours au cours de cinq réunions. Ces moments ont été enregistrés en 
vidéo et  les conversations ont été transcrites et  analysées par la technique de l'analyse de 
contenu, en se concentrant sur l'unité d'enregistrement du type référent (BARDIN, 2004). Les 
résultats  ont  été  analysés  de  manière  complémentaire,  intégrée  et  ont  signalé  une 
représentation sociale du psychologue axé sur la conception clinique traditionnelle, mais le 
processus  de  formation  dans  lequel  les  étudiants  sont  immergés,  avec  des  tensions  de 
connaissances  et  avec  le  contexte  de  formation  en  psychologie  à  la  campagne  vient  de 
favoriser l’ouverture à la présence d'autres traces sur ce dessin, provoquant des mouvements 
dans  les  représentations  sur  l'écran.  De cette  façon,  on conclut  en mettant  l'accent  sur  la 
compréhension nécessaire que le processus formatif a un caractère polyphasique, au sens des 
relations entre les savoirs distincts, qui doivent être observés et mis en dialogue tout au long 
de la formation.

Mots-clés: Représentations  Sociales.  La  Performance  du  Psychologue.  Formation  de 
Psychologue. Intériorisation Universitaire. Université Publique.
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1 INTRODUÇÃO

Este  trabalho  tem  como  tema  a  formação  do  psicólogo  e  objetiva  analisar  as 

representações sociais dos estudantes de Psicologia da Unidade Educacional de Palmeira dos 

Índios, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL -, sobre o psicólogo. Fundamentando-se 

na Teoria das Representações Sociais – TRS -, parte-se de inquietações acerca do processo de 

expansão  das  instituições  de  ensino  superior  públicas,  que  diversificaram  o  acesso  às 

universidades e provocaram diferentes cursos, em específico o de Psicologia, a pensar sua 

expansão  e  sua  inserção  em  regiões  distintas  do  país.  Com  isso,  questiona-se  as 

representações  sociais  acerca  do  psicólogo  que  atravessam  o  processo  formativo  dos 

estudantes de Psicologia.

Iniciemos a  problematização com uma questão:  se  fôssemos fazer  um quadro que 

representasse  a  Psicologia  brasileira  em  razão  da  comemoração  dos  cinquenta  anos  de 

profissão, ocorrida em 2012, como seria essa imagem? O que ou quem estaria nela? Onde 

ocorreria a cena? O que estariam fazendo seus atores? Representaria a Psicologia no Brasil?

Retratar o atual contexto de trabalho do psicólogo no Brasil não é exatamente uma 

tarefa simples.  O artista pode até se esforçar para captar a cena e suas nuanças,  tornar o 

quadro  uma  representação  da  profissão,  porém,  há,  nas  entrelinhas  dessa  imagem, 

questionamentos e tensionamentos que são característicos da Psicologia, mas não facilmente 

captáveis, porque são complexos, múltiplos e contraditórios. Definir a Psicologia com uma 

única imagem é difícil porque os atores, os cenários e as atuações são díspares, sendo suas 

motivações e adereços diversos e constantemente problematizados.

Especialmente se a opção for por uma imagem estática, pois a cena da Psicologia é 

dialógica  e  se  movimenta  o  tempo todo,  sendo difícil  retratar  seus  movimentos  nos  dias 

atuais. Corremos o risco de termos uma imagem parcial se essa escolha for tomada. Nesse 

sentido,  não  nos  satisfaz  completamente  o  argumento  básico  de  que  não  temos  uma 

Psicologia,  mas  Psicologias  no  plural,  com  suas  várias  correntes  teóricas,  abordagens, 

atuações e instrumentais. Com pouco mais de 50 anos, é preciso avançar e reconhecer o atual 

processo de expansão da profissão: a Psicologia tem adentrado em espaços que não faziam 

parte  de  suas  motivações  originais,  tem refletido  sobre  suas  ações  e  compromissos,  tem 

atuado com públicos outrora invisíveis, tem modificado seus discursos e, quiçá, práticas e 

instrumentais…
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Acompanhamos Macedo e Dimenstein (2011) em suas observações sobre o processo 

que a Psicologia vem vivenciando nas últimas décadas, com a expansão para diversos locais, 

regiões e campos de atuação. Para os autores, trata-se de um rápido e versátil crescimento que 

se deve a fatores, como a ampliação do número de psicólogos no campo do bem-estar social e 

o número expressivo de cursos de graduação em funcionamento em diversas Instituições de 

Ensino Superior – IES -, localizadas em distintas regiões brasileiras.

Assim, o psicólogo tem estado presente em regiões e cidades de pequeno e médio 

porte,  em  um  processo  que  poderíamos  nomear  como  interiorização  da  Psicologia 

(MACEDO; DIMENSTEIN, 2011). Bastos, Gondim e Rodrigues (2010) também reconhecem 

esse processo de interiorização e afirmam que tal tendência já era presente na década de 1970. 

Conforme os autores (2010, p. 34-35), “De uma profissão praticamente restrita aos grandes 

centros urbanos, a proporção de psicólogos que passam a atuar no interior dos Estados cresce 

gradativa e sistematicamente [...]. Nos últimos 4 anos, a proporção de profissionais do interior 

supera  a  das  capitais”.  Trata-se  de  uma situação  que  deve  ser  analisada  com atenção  na 

medida em que se visualiza mudanças significativas na profissão, outrora predominantemente 

restrita aos grandes centros urbanos. 

Aliado a isso, há que se considerar as movimentações curriculares ocorridas na década 

anterior a partir da regulamentação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Psicologia – DCNs – (BRASIL, 2014a). Decorrentes de intensos debates sobre a formação e a 

atuação profissional, as DCNs provocaram alterações indeléveis na formação em Psicologia, 

com a revisão do Currículo Mínimo, a inclusão de temáticas e de perfis amplamente debatidos 

e estudados nas décadas anteriores, a presença de ênfases a serem trabalhadas ao longo do 

curso, entre outros (BARBOSA, 2007; SEIXAS, 2014). Apesar das mudanças, questiona-se o 

quanto  as  DCNs,  de  fato,  conseguiram  captar  anseios  de  profissionais  e  estudantes  de 

Psicologia  e  têm  alterado  aspectos  centrais  da  formação.  Além  disso,  é  presente  o 

questionamento  de  em  que  medida  as  graduações  têm atendido  às  diretrizes  elaboradas, 

evitando uma reedição do Currículo Mínimo.

Sobre a expansão de cursos de formação em Psicologia, Macedo e Dimenstein (2011) 

apontam que tal processo tem sido reforçado pela atual instalação de IES, públicas e privadas, 

em cidades consideradas polos de desenvolvimento regional e em outras áreas estratégicas em 

relação  à  dinâmica  produtiva,  comercial  e  de  serviços.  Nessa  perspectiva,  os  cursos  de 

Psicologia têm se interiorizado, o que vem configurando-se como um importante fator de 
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expansão e redefinição de práticas em Psicologia.

Tal processo segue, essencialmente, pelo caminho da rede privada de ensino, uma vez 

que, guiados por incentivos das políticas de ensino superior de caráter neoliberal, os cursos 

privados são maioria inconteste na Psicologia (LISBOA; BARBOSA, 2009; YAMAMOTO et 

al.,  2010;  MACEDO;  DIMENSTEIN,  2011;  SEIXAS,  2014).  Como  demonstra  o  estudo 

documental  de  Lisboa  e  Barbosa  (2009),  com a  caracterização  dos  cursos  de  Psicologia 

brasileiros, em 2007, em que se constatou que, além do caráter privado, os cursos localizam-

se no interior e na região Sudeste, concernentes aos grandes centros econômicos.

Em que pese essas pertinentes constatações,  também é válida a  reflexão de que a 

presença dos cursos de Psicologia no interior, especialmente nas regiões mais afastadas do 

eixo  Sul/Sudeste,  deve-se  às  políticas  de  educação  superior  direcionadas  à  expansão  das 

universidades  públicas  federais,  que  têm movimentado  o  cenário  do  ensino  superior  nos 

últimos anos. A partir de 2006, quando o governo federal iniciou o Programa de Expansão do 

Sistema  Público  Federal  de  Educação  Superior  2004/2006  (BRASIL,  2014b)  e,  mais 

recentemente,  com  o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI – de 2007 (BRASIL, 2014c), houve um incremento intenso 

de matrículas dessas instituições, especialmente em direção ao interior dos Estados1.

Segundo dados  do  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio 

Teixeira - INEP -, em 2011, registrou-se um total de 1.382.656 de matrículas presenciais em 

universidades públicas brasileiras (BRASIL, 2014d). Comparando esses números com os de 

2005, que teve 1.042.816 de matrículas (BRASIL, 2014d),  verifica-se um crescimento de 

32,59%. Esse aumento torna-se significativo quando se observa as matrículas em regiões em 

que  tradicionalmente  o  ensino  superior  iniciou-se  de  forma  tardia  e  com  ênfase  nas 

instituições privadas, como é o caso do interior de Alagoas (VERÇOSA; TAVARES, 2006; 

CORAL,  2017).  Em  2005,  Alagoas  contava  com  11.605  matrículas  presenciais  em 

universidades  públicas,  havendo  somente  543  no  interior,  enquanto  que,  em  2011,  as 

matrículas presenciais totalizavam 33.087, com 13.502 localizadas no interior, o que indica 

1 O acompanhamento e a atualização do processo de expansão das universidades públicas passa, 
necessariamente, pelo registro de que, em 2016, com o aprofundamento da crise política e econômica que 
culminou com o golpe sofrido pelo Governo Dilma Rousseff, tem sido adotado um conjunto de medidas 
reformistas que prejudicam o desenvolvimento das políticas sociais, em especial as políticas educacionais. 
Este é o caso do Projeto de Emenda Constitucional nº 55, nominada PEC do teto dos gastos públicos, 
aprovada pelo Senado Federal em 2016. É necessária a menção a esse momento, uma vez que os 
desdobramentos dessas medidas remetem obrigatoriamente aos cursos universitários, em específico, àqueles 
que surgiram com a expansão universitária. 



19

um crescimento de matrículas interioranas em cerca de 2486,56%2 (BRASIL, 2014d).

Tais valores não permitem a indiferença a uma reflexão sobre as implicações do ensino 

superior e  sobre os  movimentos que podem provocar  na formação em Psicologia.  Seixas 

(2014, p. 125) tece um paralelo entre esses processos ao observar que:

[…]  percebe-se  que  existem  três  grandes  momentos  de  expansão  no 
surgimento dos cursos  de Psicologia.  Esses momentos  coincidem com as 
mudanças  nos  rumos  das  políticas  de  ensino  superior  no  Brasil 
(respectivamente, reforma universitária em 1968; aprovação da nova LDB, 
em 1996; e as novas políticas de expansão do ensino superior,  REUNI e 
PROUNI, em 2003) associadas ao processo pelo qual passou a história da 
formação em Psicologia no país (Barbalho, 2007; Neves, 2006). Mas o que 
chama a atenção no dado da Figura 1 é o crescimento desmesurado de cursos 
de  Psicologia  nos  últimos  anos;  apenas  entre  2001  e  2007  houve  um 
aumento de 200% na quantidade de cursos de Psicologia. 

Alertamos que o entendimento das mudanças não deve ser restrito ao deslocamento 

territorial da Psicologia e de seus cursos universitários, devendo perpassar necessariamente 

pela revisão de conhecimentos e de modelos. Nesse contexto, questionamos: caberia retratar a 

Psicologia pelo prisma do modelo clássico, marcado pelo viés clínico psicoterápico? Aqui, a 

imagem se movimenta, exigindo outros traços, distintos dos já tradicionais. Em documento do 

Conselho Federal  de  Psicologia  – CFP -,  intitulado “Referências  técnicas  para  Prática  de 

Psicólogas(os)  no  Centro  de  Referência  Especializado  da  Assistência  Social  –  CREAS”, 

descreve-se  esse  modelo,  o  que  nos  permite  antever  sua  incompatibilidade  com  os 

movimentos que ora descrevemos:

[…] a atuação da(o) psicóloga(o) esteve marcada pela clínica tradicional e 
privada, tendo um único modelo de intervenção: a psicoterapia. Importava 
à(o) psicóloga(o) olhar para o sujeito a partir de suas questões privadas, intra 
psíquicas, individuais, na sua busca pelo crescimento e conhecimento. Este 
modelo  de  intervenção  tornou-se  uma  referência  para  a  atuação  das(os) 
psicólogas(os) em geral. A reprodução deste modelo clínico tradicional em 
muitos casos, pode se transformar em uma prática normativa e reguladora de 
comportamentos sociais (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2012, 
p. 49).

Frise-se que, desde os primeiros anos de regulamentação da Psicologia, há críticas à 

ênfase nesse modelo (MELLO, 2010a), uma vez que sua reprodução não cabe às demandas e 

2 Esclarecemos que os números de 2011 das universidades públicas de Alagoas estão distribuídos entre a 
Universidade Federal de Alagoas (5.812 matrículas) e a Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL -, com 
7.690 de matrículas ofertadas (BRASIL, 2014d).
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aos compromissos que profissionais e estudiosos da Psicologia têm buscado firmar.  Bock 

(1997) fala de um psicólogo que deve estar em movimento, cujo compromisso esteja aliado à 

transformação social,  ao movimento da sociedade e ao interesse da maioria da população. 

Destarte,  compreendemos  ser  necessário  refletir  sobre  as  práticas  profissionais,  visando à 

construção  de  intervenções  que  pensem  o  sujeito  em  sua  concretude,  com  práticas  que 

quebrem  a  lógica  individualizada,  natural  e  abstrata,  normatizadora  e  reguladora  de 

comportamentos.

Se é verdade,  por um lado, que o quadro da Psicologia aos 50 anos não revela as 

mesmas feições de seus primeiros anos, também é verdade que muitas de suas marcas se 

mantêm. Yamamoto (2012) expõe o gatopardismo da Psicologia, neologismo utilizado para 

designar a tese de que, na Psicologia, muda-se elementos secundários e se mantém o que é 

essencial. Muda-se para permanecer tudo igual. Tal manutenção está atrelada a uma cultura 

psicológica  de  traços  intimistas  e  individualistas  (MANCEBO,  2008),  que  atravessa  a 

formação e a atuação de psicólogos, em diferentes âmbitos, com diferentes grupos, bem como 

alimenta representações nesse cenário, o que nos faz antever a continuidade do modelo clínico 

tradicional.

Essas  mudanças  e  permanências  podem  incidir  nas  representações  acerca  do 

psicólogo. É o que pondera Souza (2009), quando considera que estudos recentes apontam 

mudanças na atuação em Psicologia em duas direções: 1- a manutenção do predomínio da 

área clínica; 2- a ampliação de espaços de atuação, com trabalhos direcionados ao bem-estar 

social de natureza preventiva ou compensatória.

Na ótica da autora, tal predomínio favorece tanto a manutenção da representação sobre 

o  psicólogo  como  um  profissional  que  se  aproxima  da  prática  médica,  como  suas 

identificações com essa área. Entretanto, a segunda direção pode relacionar-se ao processo de 

constituição identitária, no tocante à provocação de “tensão entre o instituído como papel – 

forte atribuição e representação, e o que surge como instituinte, ainda como demanda, mas 

com influência na imagem que os profissionais têm de si” (SOUZA, 2009, p. 16).

É essa tensão, enfim, que talvez escape ao artista inicialmente mencionado e que ora 

nos propomos a buscar captar para compreender as representações sociais sobre o psicólogo 

em um processo  formativo.  Hodiernamente,  a  Psicologia  vivencia  embates  entre  práticas 

tradicionais e novas formas de pensar e intervir. Os processos de expansão que descrevemos 

potencializam esses embates, uma vez que requerem a constante reflexão sobre a profissão. 
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Essas  circunstâncias  não  passam ao  largo  da  formação  do  psicólogo.  Com efeito,  temos 

acordo que é nesse processo que os conflitos manifestam-se de modo mais  pungente.  Ao 

longo da formação,  os estudantes lidam com diversas formas de representar  a Psicologia, 

vivenciam relações entre saberes provenientes do senso comum e aqueles discutidos em sala 

de aula, tecem sínteses a partir dessas relações, (re)construindo representações sociais acerca 

do psicólogo.

É nessa dinâmica que se insere a questão referente ao nosso objeto de estudo: quais as 

representações sociais que os estudantes de Psicologia da UFAL de Palmeira dos Índios têm 

acerca  do  psicólogo?  Considerar  as  representações  sociais  construídas  por  estudantes  de 

graduação implica buscar uma análise destas no contexto formativo da Psicologia. Isto porque 

tal  contexto  não  é  visto  somente  como  um  cenário  estático  em  que  se  sobressaem  as 

representações sociais; trata-se mais de um cenário vivo, que preconiza movimento e que, por 

isso, mobiliza representações, reconfigurando-as. Daí, decorrem outras questões que também 

nortearam o  trabalho,  a  saber:  quais  os  conteúdos  representacionais  acerca  do  psicólogo 

construídos pelos estudantes de Psicologia desse curso? Quais as relações entre elementos do 

processo  formativo  e  as  representações  sociais  em tela?  Como  ocorrem os  processos  de 

(re)constituição dessas representações durante o processo formativo?

Este objeto nasceu de meu cotidiano de trabalho no referido curso, que se situa no 

cruzamento  entre  os  processos  de  expansão  profissional  e  universitária  sublinhados  por 

Macedo e Dimenstein (2011). Tal cotidiano é marcado por embates entre expectativas sobre a 

educação superior e as ausências estruturais e de recursos humanos que fornecem subsídios à 

consolidação da Unidade na cidade. Em diversos momentos, a comunidade acadêmica viu-se 

diante  de  demandas  simples  e  complexas,  desde  a  aquisição  de  material  de  expediente  à 

construção  de  laboratórios  e  da  clínica-escola  de  Psicologia,  além  da  presença  de  mais 

professores  e  técnicos.  Essas  ausências   motivaram constantemente  discentes,  docentes  e 

técnicos, dos cursos de Psicologia e de Serviço Social (que compõem a Unidade Educacional 

de  Palmeira  dos  Índios),  à  organização  de  movimentos  de  denúncia  e  reivindicação  por 

melhores condições de estudo e trabalho na Unidade3.

Outra marca do cotidiano do curso é o permanente desafio com relação à formação do 

psicólogo no interior. Diariamente, seja em sala de aula, na convivência com os estudantes, 

nas relações estabelecidas com os psicólogos do agreste alagoano e com as comunidades em 

3 O blog do Centro Acadêmico de Psicologia, CA Afonso Lisboa, armazena diversas informações sobre esses 
movimentos, no endereço http://ca-afonsolisboa.blogspot.com.br.
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que atuam docentes e discentes, somos incitados a refletir sobre a Psicologia, seus saberes e 

fazeres.  Somos  provocados  por  inquietações  como:  quem  é  o  psicólogo  do  interior  de 

Alagoas? Que tipo de profissional precisamos formar? Para que ou para quem? A que serve a 

Psicologia no interior? Qual nosso papel? Nossos discursos e práticas são coerentes com esse 

contexto?  Estas  e  outras  questões  frequentemente  impõem-se  e  ecoam  nos  espaços  da 

Unidade, nas aulas, orientações, reuniões, grupos de estudos, etc.

É  desse  contexto,  da  Unidade  de  Palmeira  dos  Índios,  inserida  no  processo  de 

implantação e de consolidação da interiorização da UFAL e em seu exercício de (re)pensar a 

formação em Psicologia que emerge o objeto de estudo em foco, tendo como fundamento 

teórico-metodológico  a  TRS.  No  âmbito  da  TRS,  o  estudo  é  pertinente  por  promover 

discussões  acerca  da  relação  entre  a  formação  profissional  e  as  representações  sociais, 

compreendendo  que  estas  últimas,  sendo  conhecimentos  produzidos  no  cotidiano  e  que 

sustentam  tal  realidade,  são  elementos  que  concorrem  no  processo  formativo  de  uma 

profissão. Destarte, parte-se do pressuposto de que o processo formativo perpassa pelo embate 

entre  representações  sociais,  conhecimentos  científicos  daquela  profissão,  experiências 

profissionais e cotidianas que se contradizem e/ou se apoiam nesse processo.

Considerar a temática da formação inicial do psicólogo é concernente à concepção de 

que a TRS possibilita o acesso a elementos centrais para o desenho da atuação do futuro 

psicólogo,  como  as  representações  sociais  e  as  práticas  aí  implicadas.  Decerto  que 

compreendemos  que  o  estudo  da  formação  profissional  não  deve  ser  reduzido  às 

representações sociais, pois estas são provenientes de um conjunto mais amplo de saberes, 

que  se  referem  desde  aqueles  conhecimentos  trabalhados  em  âmbito  acadêmico,  como 

daqueles advindos da experiência profissional e do imaginário social.

Nesta perspectiva, a exploração da temática da formação profissional deve transcender 

à mera descrição de conteúdos, técnicas ou referenciais adotados, é preciso acessar o universo 

simbólico dos participantes, buscando desvelar as representações a respeito dos elementos que 

compõem essa  formação.  Conhecer,  então,  as  representações  sociais  sobre  o  psicólogo  é 

relevante na apreensão de subsídios sobre o modo como os discentes de Psicologia, em sua 

formação, apropriam-se e vêm lidando com sua futura profissão. Jodelet (2001) explica que as 

representações sociais são um tipo de saber prático, elaborado com o intuito de prover ao 

grupo informações sobre uma dada realidade, propiciando guias para agir nessa realidade.

A concepção  de  Jodelet  de  representações  sociais  auxilia  no  estabelecimento  de 
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relações entre estas e as ações dos sujeitos, uma vez que conhecer a representação de um dado 

objeto aponta as possibilidades de ações frente a esse objeto. Desse modo, é possível elucidar 

aspectos referentes às representações sociais no contexto de formação profissional. Partimos, 

então, do entendimento de que as representações sociais sobre o psicólogo construídas pelos 

estudantes de Psicologia estão inter-relacionadas com sua formação, servindo como guias de 

ações e interações no favorecimento ou não da construção de uma atuação coerente com a 

realidade de Alagoas.

Nesse  sentido,  as  representações  sociais  reconstituídas  ao  longo  da  formação 

profissional  devem ser  analisadas  sob uma perspectiva  que:  1-  enfatize  as  racionalidades 

distintas que permeiam essa formação (MOSCOVICI, 2005); 2- explicite seu caráter sócio 

genético (WAGNER, 2000); 3- considere a dialogicidade que enfoca a relação  Alter-Ego-

Objeto, imprescindível como base para a constituição do pensamento social (MARKOVÁ, 

2006).  Isto  implica  afirmar  que  as  representações  sociais  produzidas  em  um  contexto 

formativo  devem  ser  estudadas  em  uma  perspectiva  que  permita  a  observação  dos 

movimentos representacionais, das relações dialógicas entre os saberes e os tensionamentos 

daí decorrentes, bem como do contexto de produção sócio-histórico que as atravessa. 

Considerando,  pois,  o  objeto  de  estudo  em  tela,  seu  pressuposto  e  os  caminhos 

expostos,  temos  como objetivo  geral  analisar  as  representações  sociais  dos  estudantes  de 

Psicologia  da  Unidade  Educacional  de  Palmeira  dos  Índios,  da  Universidade  Federal  de 

Alagoas, sobre o psicólogo. Como objetivos específicos, elencamos: 1- identificar o conteúdo 

das representações sociais sobre o psicólogo construídas pelos estudantes do referido curso; 2- 

analisar as relações entre elementos do processo formativo e as representações sociais em tela; 

3-  explicitar  processos  de  (re)constituição  dessas  representações  durante  o  processo 

formativo.

Para tanto, foi necessário delinear um conjunto de procedimentos metodológicos que 

possibilitassem a captação não de uma figura estática, mas de uma imagem em movimento e 

que conseguisse visualizar as representações sociais em seus movimentos, os embates entre 

conhecimentos e racionalidades diversas, bem como os elementos envolvidos na produção 

desses saberes. Assim, optamos pela pesquisa qualitativa, com a combinação de diferentes 

métodos de investigação: a análise do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Psicologia em 

tela, a Técnica de Associação Livre de Palavras – TALP - e o grupo focal. A partir dos dados 

produzidos, buscamos realizar um diálogo entre tais elementos e o estado da arte acerca do 
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trabalho e da formação do psicólogo, tendo como norte a TRS.

A expectativa é que os dados produzidos com a pesquisa propiciem subsídios para a 

reflexão sobre a formação em Psicologia e as possibilidades de construção de um projeto 

ético-político  de  profissão  progressista  e  comprometido  com  a  transformação  social 

(YAMAMOTO, 2012). Há que se pensar sobre o compromisso da Psicologia e, para tanto, 

deve-se refletir sobre o que é esse compromisso e com quem devemos nos comprometer.

Além disso, o estudo se destaca pelo momento atual em que se encontra o curso de 

Psicologia em Palmeira dos Índios. Este atravessa um movimento de avaliação curricular, 

tanto  entre  os  professores  e  o  Núcleo  Docente  Estruturante –  NDE  -,  como  entre  os 

estudantes. São frequentes as falas apontando a necessidade de rever o currículo e o PPC. São 

11  anos  de  interiorização,  seis  turmas  graduadas  e  há  ainda  um  forte  movimento  de 

construção,  de  experimentação,  porém,  já  se  observa  que  determinadas  práticas  estão  se 

consolidando. Em meio a esse processo de construção e de consolidação, não se deve perder 

de vista  a  criação de uma cultura de permanente avaliação e reconstrução de práticas  de 

ensino. Daí, a expectativa de que a pesquisa possa funcionar como um desses componentes 

que movimentem o curso, que contribuam nessa permanente revisão de saberes e fazeres.

A presente Introdução, que buscou enfatizar e acompanhar os caminhos da pesquisa e 

da construção do objeto de estudo em tela, encerra-se, agora, com a apresentação da estrutura 

do trabalho. O texto divide-se em três partes, que explicitam as cenas em movimento que 

buscamos  captar:  a  Psicologia,  os  saberes  e  as  imagens  que  se  movem e,  nesse  ínterim, 

(re)configuram as representações sociais sobre psicólogo.

A primeira  parte  apresenta os movimentos  da Psicologia,  em que nos propomos a 

discutir sobre a formação em Psicologia no Brasil perante o atual contexto sócio-histórico que 

desafia a profissão na construção de projetos ético-políticos, no questionamento de práticas já 

instituídas e na emergência de outras e no processo de expansão da Universidade e dos cursos 

de Psicologia. Nela, estão dispostos os capítulos dois, três e quatro.

O capítulo  2,  intitulado  Formação do psicólogo em movimento:  entre  rabiscos, 

traços  e  delineamentos  de  uma  profissão, destacamos  o  contexto  de  surgimento  da 

Psicologia  como ciência  e  profissão,  dos  primeiros  cursos  no  Brasil,  suas  demandas  e  o 

modelo de atuação que os caracterizava, bem como o desenvolvimento dessa formação após 

sua regulamentação, as críticas ao modelo hegemônico e as mudanças no processo formativo, 

especialmente no tocante às novas DCNs.
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No  capítulo  três,  Universidade  em  movimento:  o  desenho  da  expansão  da 

Universidade  Federal  de  Alagoas,  enfocamos  os  movimentos  relativos  à  expansão  das 

universidades  públicas  no  século  XXI,  considerando-a  como  um  elemento  importante  a 

fomentar a formação do psicólogo. Nessas relações, apresentamos o Projeto de Interiorização 

da UFAL, além de contextualizar a Unidade Educacional de Palmeira dos Índios, em que se 

insere o curso de graduação em Psicologia, lócus de nosso estudo, que também é desenhado.

No quarto capítulo,  Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia: as reproduções e 

rupturas em tela, aprofundamos a discussão acerca do referido curso, com a análise de seu 

PPC, que também se encontra em movimento, tanto pelos processos de reformulações que 

vem passando, como pelos tensionamentos impressos em seu texto. Tal enfoque deve-se ao 

entendimento  de  que,  embora  de  história  recente,  esse  curso  permite  que  observemos  e 

discutamos o contexto de formação em Psicologia no país e seus movimentos de mudanças, o 

que permite uma análise mais sólida das representações sociais aí constituídas.

A segunda parte  comporta  dois capítulos  e  diz  respeito  às  observações  acerca dos 

movimentos  dos  saberes  e  seus  constantes  embates.  Com  base  na  TRS,  os  movimentos 

retratados referem-se, especificamente, às relações entre o conhecimento do senso comum e 

aqueles científicos e às possibilidades metodológicas de acessar tais movimentações. Assim, 

iniciamos,  no  capítulo  denominado  A  Teoria  das  Representações  Sociais  e  os 

tensionamentos entre racionalidades distintas,  tomando a perspectiva das relações entre 

ciência e senso comum, observando a pertinência de estudar esse último e, depois, abordamos 

como  a  TRS  propõe-se  a  estudar  o  conhecimento  popular,  destacando  definições  de 

representações  sociais,  seu  processo  de  formação,  características  sócio  genéticas  e  a 

epistemologia dialógica.

Já  no  sexto  capítulo,  Procedimentos  metodológicos:  retratando  os  movimentos 

representacionais, discutimos as opções metodológicas utilizadas para captar o objeto em 

tela  e  suas  relações  com  a  TRS  a  partir  da  exposição  dos  procedimentos  investigativos 

trabalhados. Iniciamos com a apresentação da TALP, descrevendo os caminhos percorridos 

com sua utilização, assim como apresenta-se o perfil dos estudantes de Psicologia de Palmeira 

dos Índios que participaram da técnica. Ao apresentar tal perfil, dedicamo-nos a refletir sobre 

determinados traços que comumente compõem o desenho do estudante de Psicologia, além de 

outros que se sobressaíram após o processo de expansão universitária. O grupo focal também 

é abordado, considerando sua pertinência aos estudos em representações sociais, assim como 



26

descrevemos  as  opções  de  trabalho  e  os  procedimentos  realizados.  Ao  final,  buscamos 

apresentar os estudantes que participaram do grupo focal e a dinâmica das reuniões.

A terceira  parte  condiz  com as  imagens  de  psicólogo que  se  movimentam.  Nessa 

direção,  em dois  capítulos,  são  apresentados  e  discutidos  os  resultados  provenientes  dos 

procedimentos  metodológicos  destinados  a  acessar  às  representações  sociais  acerca  do 

psicólogo,  as  quais  são  analisadas  através  da  articulação  com  a  literatura  pertinente  à 

formação  do  psicólogo  e  à  TRS.  Busca-se  sublinhar  as  possibilidades  de  movimentação 

dessas  representações  ao longo do processo formativo,  argumentando que os  saberes  que 

envolvem  a  formação  movimentam-se  e  se  tensionam,  favorecendo  reconfigurações  das 

imagens de psicólogo.

No sétimo capítulo, cujo título é  A Técnica de Associação Livre de Palavras: os 

primeiros traços, abordamos os resultados da TALP e as primeiras provocações suscitadas 

acerca do objeto em estudo. Para tanto, inicialmente, expomos os procedimentos de análise de 

conteúdo das evocações dos termos associados a  psicólogo e,  em seguida,  explicitamos e 

discutimos os campos semânticos que emergiram com a TALP. Nessa discussão, os primeiros 

traços  que  compõem a  imagem  do  psicólogo  são  sublinhados,  os  quais  correspondem a 

elementos  já  instituídos  de  suas  representações  sociais,  porém,  outros  elementos  parecem 

sinalizar movimentos nessas imagens, que são potencializados pelo processo formativo.

O  oitavo  capítulo  é  nominado  como  Representações  sociais  em  movimento:  os 

diálogos em cena e, ao longo de sua escrita,  abordamos a preocupação com a análise de 

conteúdo a ser empreendida para captar as movimentações do grupo focal e as representações 

sociais que perpassaram os diálogos dos participantes. Ainda, discutimos os dados produzidos 

no grupo focal  e  as  reflexões  provenientes  das  interlocuções entre  tais  dados,  a  TRS e a 

formação do psicólogo. O capítulo segue com a sinalização dos diálogos entre os participantes 

que favoreceram a emergência das representações sociais e seus movimentos traduzidos entre 

embates e tensionamentos de saberes distintos. Em uma última seção, buscamos reunir os 

principais achados da investigação, retomando as condições de produção das representações 

sociais em tela, seus produtos e os processos engendrados na formação com a finalidade de 

compor  o  quadro  que  apresenta  a  tese  que  permeia  este  trabalho  e  suas  argumentações 

centrais.

Por fim, com as Considerações Finais, retomamos as motivações para a realização do 

trabalho, o caminho percorrido e as principais reflexões daí advindas.
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PARTE I – PSICOLOGIA EM MOVIMENTO

Quando cheguei à Palmeira dos Índios, em Alagoas, para atuar como professora de 

Psicologia da UFAL, em 2008, fui surpreendida com uma fala de uma estudante,  que me 

afirmava  com  muita  convicção:  “Ah,  professora,  é  que  o  curso  daqui  não  é  assim  de 

Psicologia, a gente não vê tanto a parte clínica, é só mais a social”. Aquela fala e outras que 

circulavam - e ainda circulam - provocou minha reflexão sobre o que se queria dizer com 

Psicologia e com as palavras “clínica” e “social”. São excludentes? Um curso que trabalha o 

“social” seria menor ou um curso de Psicologia pela metade? E o que seria uma formação em 

Psicologia? Que profissional deveria formar?

Decerto que,  em 2008, a primeira turma da Unidade Educacional de Palmeira dos 

Índios da UFAL estava no 5º período do curso, ou seja, em sua metade, e as disciplinas que 

discutiam os campos de trabalho da Psicologia, inclusive aquelas da área clínica, não haviam 

sido ofertadas4. Isso me causava estranheza, pois os discentes ainda nem haviam iniciado as 

discussões sobre a atuação profissional do psicólogo e já possuíam um posicionamento sobre 

o caráter do curso. Como professora recém-chegada, sentia-me incitada a refletir sobre essa 

formação,  a  enfrentar  a  questão:  que psicólogo quero formar?  Quais  marcas  gostaria  que 

identificassem o curso ao qual pertenço? Como posso lidar com as representações sociais 

sobre o psicólogo, as expectativas dos estudantes e a tentativa de fazer uma graduação com 

uma perspectiva crítica de leitura da realidade e de trabalho?

Foi partindo dessas questões que retomei os estudos acerca da formação do psicólogo 

para compreender o que é essa formação, como se conduz sua trajetória, em que os cursos de 

Psicologia no Brasil aproximam-se ou se diferenciam e que Psicologia seria coerente com a 

realidade  do  interior  de  Alagoas.  Nesses  estudos, a  investigação  sobre  as  representações 

sociais acerca do psicólogo foi a linha condutora das reflexões suscitadas, na medida em que 

os  conhecimentos  produzidos  sobre  o  psicólogo,  na  vida  cotidiana,  atravessam  e  são 

atravessados por elementos que constituem a história da Psicologia como ciência e profissão, 

consolidando determinados aspectos ou reconfigurando outros.

Com efeito, há a forte presença de um modelo formativo tradicional, que é o clínico, 

que enfoca o trabalho individual, no formato médico-liberal (BOCK, 1997; DIMENSTEIN, 

4 Salientamos que a primeira turma experimentou três ajustes curriculares, assim, o currículo que norteou o 
curso dessa turma foi modificado em algumas disciplinas, ementas, carga horária e bibliografia, o que 
exploraremos posteriormente.
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2000;  CRUCES,  2006;  MELLO,  2010a).  No  entanto,  tal  modelo  vem  sendo  revisto, 

modificado, novos entendimentos e práticas estão em construção, outros desafios surgem, a 

profissão expande-se e se interioriza.

Na  verdade,  as  leituras  que  nos  acompanharam sinalizam que  permanece  ainda  a 

sombra dessa atuação tradicional tão amplamente criticada e tão cotidianamente reproduzida 

nos discursos e práticas profissionais, nas formações pelo país e nas representações sociais 

acerca  do  psicólogo  para  diferentes  grupos.  Destarte,  para  esses  processos,  é  preciso, 

inicialmente,  reconhecer,  como alerta  Figueiredo (2007),  que a  história  da Psicologia não 

deve  ser  concebida  no  singular.  O  autor  observa  que  há  uma variedade  de  histórias  das 

psicologias, conceitos, teorias e práticas que conduzem a caminhos distintos e formas diversas 

de narrá-las. Não temos a intenção de percorrer todos esses caminhos, pois nosso interesse 

requer o foco para as condições sócio-históricas de produção da Psicologia como uma ciência 

e  uma profissão,  as  quais  estão  implicadas  em nosso  objeto  de  estudo.  Assim,  a  seguir, 

tratamos da Psicologia que se movimenta em sua história, formação e currículo.

Enfim,  propomos  esse  trajeto  porque  a  pesquisa  em tela  impõe  a  composição  de 

leituras que enfatizem a literatura sobre a atuação e a formação do psicólogo de modo a 

permitir  a  aproximação  com  o  objeto  de  representação  social  em  estudo.  Essas  leituras 

explicitam  a  existência  de intensos  movimentos  na  Psicologia:  os  tensionamentos  entre 

concepções,  modelos  e  práticas  do  psicólogo.  Estes  atravessam a  trajetória  da  Psicologia 

como ciência e profissão, bem como a constituição de suas representações sociais.
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2 FORMAÇÃO  DO  PSICÓLOGO  EM  MOVIMENTO:  ENTRE 

RABISCOS, TRAÇOS E DELINEAMENTOS DE UMA PROFISSÃO

2.1 O projeto de Psicologia científica: os primeiros traços para a constituição das 

representações sociais sobre o psicólogo

Que representações  sociais  suscita  o  psicólogo e  a  Psicologia?  Que desenhos elas 

revelariam  dessa  profissão?  Como  se  vinculariam  com  sua  história?  E,  sobretudo,  que 

interlocuções  são  possíveis  entre  essas  representações  e  a  formação  desse  profissional? 

Quando nos deparamos com estudos em representações sociais, observamos uma frequente 

representação  sobre  o  psicólogo  como  um  profissional  de  ajuda,  orientador  de 

comportamentos, focado na solução de problemas. É o caso do trabalho de Lahm e Boeckel 

(2008),  que  investigou  as  representações  sociais  dos  usuários  de  uma  clínica-escola  de 

Taquara/RS sobre o psicólogo.  O que as autoras identificaram é que essas representações 

estão relacionadas ao ato de ajudar, compreender, conversar e orientar. As autoras verificaram 

que a atuação do psicólogo vincula-se a atendimentos individuais com enfoque curativo, o 

que  contribui  para  a  consolidação  de  uma  representação  social  marcada  pelo  caráter 

terapêutico/clínico,  encobrindo a visão de uma Psicologia que atue em diferentes âmbitos 

como o institucional e o comunitário. Eis aqui uma imagem frequentemente sublinhada na 

profissão e que será por nós retomada em outros momentos.

Pesquisas  com  estudantes  de  Psicologia  também  revelam  semelhanças  com  essas 

representações  sociais.  É  o  caso  de  Saccol  et  al.  (2011),  que  realizaram um estudo  com 

discentes de Psicologia de uma instituição de ensino privada da região sudoeste do Paraná e 

constataram que a  representação de  Psicologia  está  relacionada ao bem-estar  interior  e  à 

orientação das emoções e dos comportamentos. O que isso nos revela? Dentre os traços que 

podem contribuir  para explicar tais  produções de representações sociais estão aqueles que 

grifam  uma  atuação  tradicional  em  Psicologia,  em  que  predomina  a  vertente  clínica 

individualizada.  Decerto,  um  caminho  pertinente  a  seguir  é  essa  trilha,  mas  há  que  se 

considerar que esse caminho não estava pronto, já aberto; ele foi se constituindo à medida que 

a Psicologia surgia como ciência e profissão e que respondia às demandas da sociedade.

Desse  modo,  para  compreender  a  construção  desse  caminho,  torna-se  imperativo 
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realizar uma abordagem crítica da história da Psicologia, considerando elementos políticos e 

sociais  que  apontam na construção de como ela  é  representada  e  praticada.  Patto  (2009) 

orienta-nos nessa iniciativa ao provocar, em um artigo que analisa a relação entre Psicologia e 

Educação, questionamentos sobre historiografia da Psicologia e as vinculações desta com as 

relações de poder que vigoram em nossa sociedade. Para a autora, tal história não pode estar 

acima das condições políticas, sociais e econômicas do lugar em que é produzida.

Nesses termos, compreende-se que se tomarmos o fato de a Psicologia científica ter 

surgido  a  partir  da  inauguração  do  laboratório  de  Leipzig  na  Alemanha,  em  1879,  sem 

maiores reflexões sobre as condições que produziram essa situação, estaremos incorrendo na 

tomada da história como mera sucessão e descrição de acontecimentos. Considerada de forma 

descontextualizada  e  acrítica,  tal  inauguração  não  nos  permite  enxergar  os  determinantes 

políticos, sociais e culturais dessa trajetória e, de modo mais relevante, dificulta a visão de 

que a história movimenta-se e, neste movimento, intercruzam-se elementos que contribuem 

para a Psicologia atual, seus desafios e tensionamentos, os quais reverberam na formação.

Assim,  o  lugar-comum da  iniciação  da  Psicologia  como ciência  independente,  no 

laboratório alemão conduzido por Wundt, cede espaço para que analisemos as condições que 

atravessaram essa  inauguração.  Nessas  reflexões,  amparamo-nos,  a  princípio,  em Ferreira 

(2007) quando afirma que é quase consenso entre pesquisadores o estabelecimento do século 

XIX  como  marco  de  surgimento  da  disciplina  da  Psicologia,  porém,  para  além  das 

inaugurações oficiais, há que se buscar experiências, práticas e saberes que condicionaram 

essa fundação.  Nessa perspectiva,  dentre  as  hipóteses  de  trabalho levantadas  por  Ferreira 

(2007), segue-se o entendimento de que, na nossa modernidade ocidental, irromperam uma 

diversidade de experiências e práticas que, emaranhadas, conduziram a uma multiplicidade de 

orientações no campo atual da Psicologia.

Essas  experiências  estão  fortemente  atreladas  ao  cenário  socioeconômico  que 

caracteriza a Modernidade e que sinaliza os rumos do capitalismo. Bock (2009a) explica que, 

nesse  período,  há  a  ascensão  da  burguesia  moderna  como  classe  social,  o  que  traz 

transformações importantes para o surgimento da ciência moderna e da Psicologia. A autora 

aponta  a  ênfase  na  razão  humana,  na  liberdade  do  ser  humano,  na  possibilidade  de 

transformação do mundo real e o destaque no homem em si, como condições fundamentais 

para a constituição de uma ciência racional, cuja intenção era desvendar as leis da natureza e 

construir conhecimentos pelas vias da experiência e da razão.
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Ora, a experiência de uma vida íntima e a ênfase no indivíduo livre são marcas da 

Modernidade,  configurando-se  como  eixos  para  a  constituição  da  Psicologia  científica  e 

traçam as linhas que demarcarão o desenho de suas representações sociais. Figueiredo e Santi 

(2006) nomeiam de experiência de subjetividade privatizada uma das precondições para o 

aparecimento de tal ciência no século XIX. Essa subjetividade propiciou que a humanidade se 

reconhecesse como livre e independente de uma coletividade,  características pertinentes à 

Modernidade.

Os autores lembram que nossa experiência como indivíduos autônomos não é natural. 

Na  verdade,  essa  experiência  é  produto  das  múltiplas  transformações  que  a  humanidade 

atravessou  na  era  Moderna  (FIGUEIREDO;  SANTI,  2006).  Nesse  período,  o  homem 

desprendeu-se da autoridade divina e  dos limites dos feudos:  “Não podendo esperar  pelo 

conselho de uma figura de autoridade, o homem viu-se obrigado a escolher seus caminhos e 

arcar com as conseqüências [sic] de suas opções. Nesse contexto houve uma valorização cada 

vez maior do 'Homem', que passou a ser pensado como centro do mundo” (FIGUEIREDO; 

SANTI, 2006, p. 24).

Acrescentamos Ferreira (2007), que afirma que essas experiências dizem respeito à 

constituição de um domínio de interioridade reflexiva – a subjetividade -, a separação desta do 

corpo e a produção da individualidade, sendo um campo de singularização valorativa em um 

espaço coletivo.

No que tange à constituição de um plano de interioridade reflexiva, Ferreira (2007) 

pontua que, em outras épocas, como a Antiguidade pagã, tal experiência não fazia parte da 

vida dos indivíduos. Ele pondera que há entre os gregos uma interioridade, mas esta difere da 

noção  atual:  trata-se  de  uma  experiência  que  não  era  individualizada,  nem  reflexiva  ou 

ancorada em um eu. É, mais precisamente, uma interioridade universal: “Mais uma alma em 

mim do que a minha alma” (FERREIRA, 2007, p. 16).

Salienta-se que antes de chegarmos à Modernidade, a ética cristã, presente a partir do 

século II, iniciou a invenção de uma interioridade individualizada. Todavia, naquele período, a 

interioridade  associava-se  à  purificação  da  alma,  à  religião  e  comunhão  com  Deus 

(FERREIRA, 2007). Aqui reside, pois, uma diferença básica em relação à era Moderna: o 

homem tornou-se o centro e a medida da verdade, o que abriu espaço para o desenvolvimento 

das ciências modernas. Conforme Ferreira (2007, p. 18-19), “Se a experiência de constituição 

de uma interioridade na Antiguidade cristã visa distinguir a presença do bem e do mal em nós, 
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a partir do século XVII o exame da interioridade tem como meta o acesso à verdade e a fuga 

das ilusões [...]”.

Nessa  direção,  o  autor  explica  que  a  verdade  e  o  conhecimento  não  eram  mais 

subservientes aos desígnios divinos, sendo atrelados à razão ou aos sentidos humanos. Estas 

são bases relevantes para o desenvolvimento do pensamento moderno que,  dividido entre 

racionalistas e empiristas, vai delineando e fortalecendo a ideia de subjetividade humana até 

chegarmos ao século XIX com o projeto de uma Psicologia como ciência objetiva, nos moldes 

das ciências naturais. E eis que estamos quase retornando ao laboratório de Wundt...

Antes,  porém,  é  preciso  enfocar  o  processo  de  constituição  da  individualidade, 

característica  muito  cara  do  que  ainda  se  insiste  como  traço  do  desenho  da  Psicologia, 

concebida no contraponto à sociedade. Ferreira (2007) remete ao processo de constituição de 

indivíduos como unidades políticas destacadas e diferenciadas da sociedade. Explica que a 

individualização está associada ao fato dos indivíduos experienciarem que são tanto fonte 

como  alvo  de  poderes.  Isto  significa  que  as  pessoas  sentem-se  singulares,  apartadas  do 

conjunto social.

Essa primeira experiência de individualização, conforme Ferreira (2007), dá conta do 

nominado  indivíduo  soberano,  posto  que  é  universal,  abstrato,  sendo  fonte  de  lei  e, 

concomitantemente,  por  ela  regulado.  Embora  seja  o  início  da  constituição  de  uma 

experiência de individualização, Ferreira (2007) recorda que esse sujeito ainda não é alvo de 

interesse  de  estudos.  Como  Figueiredo  e  Santi  (2006)  observam,  para  isso  ocorrer,  são 

necessárias outras precondições socioculturais.

Entre os séculos XVIII e XIX, despontam, na cultura ocidental, a ideologia liberal e o 

Romantismo,  que colocam em relevo o lema da liberdade individual,  da igualdade  e  das 

diferenças  entre  os  homens  (FIGUEIREDO;  SANTI,  2006).  Essas  ideias,  tão  caras  ao 

capitalismo, fortaleceram a experiência de individualização que se desdobrou na emergência 

da Psicologia.

Em  sua  leitura  sócio-histórica,  Bock  (2009a)  contribui  para  visualizarmos  as 

implicações desses movimentos para a constituição da Psicologia como ciência, assim como a 

necessidade de superarmos as visões de homem e de fenômeno psicológico construídas nesse 

contexto.  No bojo das ideias liberais,  estão a valorização do indivíduo, considerado livre, 

igual,  fraterno,  dotado  de  uma  natureza  humana,  com  direitos  à  propriedade  privada,  à 

segurança, etc (BOCK, 2009a). O individualismo, peça importante para o desenvolvimento do 
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capitalismo, vai ganhando espaço, diminuindo o valor da vida coletiva. É o predomínio da 

privacidade em detrimento da coletividade e a urgência de uma ciência que investigasse esse 

indivíduo. Em síntese,

A noção do eu e a individualização nascem e se desenvolvem com a história 
do  capitalismo.  A idéia  [sic]  de  um  mundo  “interno”  aos  sujeitos,  da 
existência de componentes individuais, singulares, pessoais, privados toma 
força, permitindo que se desenvolva um sentimento de eu. A possibilidade de 
uma ciência que estuda esse sentimento e esse fenômeno também é resultado 
desse processo histórico. A Psicologia se torna necessária (BOCK, 2009a, p. 
19). 

Avançando, Figueiredo e Santi (2006) destacam a crise da subjetividade privatizada 

como uma das precondições para o surgimento da Psicologia científica. Conforme os autores, 

a emergência dessa subjetividade não é suficiente para uma ciência psicológica, é preciso que 

ela entre em crise. E esta surge, em meados do século XVIII e XIX, quando se descobre a 

ilusão que são as ideias de liberdade e de diferença. É o questionamento do Liberalismo e do 

Romantismo, pois não somos tão livres e nossos interesses individuais não resultam em uma 

fraternidade, mas em disputas e tensionamentos.

De acordo com Figueiredo e Santi (2006), o século XIX é marcado por conflitos entre 

trabalhadores e patrões, com as reivindicações operárias organizadas em sindicatos; o Estado, 

visando  amainar  esses  conflitos  e  restabelecer  a  ordem  social,  cresce  na  administração 

pública, na burocracia, nas forças armadas; cresce também a grande indústria, com produção 

mecanizada e padronizada e se intensifica o consumo de massa. Daí surge a provocação dos 

autores:  diante  disso,  como  fica  a  ideia  de  que  cada  um  é  único  e  diferente?  Ao  que 

respondem:

Quando  os  homens  passam  pelas  experiências  de  uma  subjetividade 
privatizada  e  ao  mesmo  tempo  percebem  que  não  são  tão  livres  e  tão 
singulares quanto imaginavam, ficam perplexos.  Põem-se a pensar acerca 
das causas e do significado de tudo que fazem e pensam sobre eles mesmos. 
O  tempos  estão  ficando  maduros  para  uma  psicologia  científica 
(FIGUEIREDO; SANTI, 2006, p. 48-49).

Os  autores  prosseguem,  atentando  para  as  necessidades  do  Estado  no  tocante  à 

previsão  e  ao  controle  desse  sujeito.  É  preciso  saber  lidar  com  ele,  educá-lo,  treiná-lo, 

discipliná-lo,  normatizá-lo  conforme  a  ordem  social  hegemônica.  Surgem,  desse  modo, 
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demandas  por  projetos  científicos,  a  serviço  desse  Regime  Disciplinar,  que  produzam 

conhecimentos sobre o indivíduo, bem como técnicas de controle.

Em  consonância  com  Ferreira  (2007),  supera-se,  pois,  a  visão  de  um  indivíduo 

soberano para um outro disciplinado. Se no primeiro, o sujeito é avaliado por meio da lei, 

nesse último, a ordenação vem pela norma, que determina a filiação ou não à normalidade. Se 

antes  havia  um  sujeito,  agora  trata-se  de  um  objeto  que  é  determinado,  singular  e 

diferenciado, além de ser dotado de uma interioridade definida por sua natureza biológica, 

dado o desenvolvimento desse campo (FERREIRA, 2007).

A subjetividade  privatizada  e  sua  respectiva  crise,  bem  como  a  experiência  de 

individualização, fornecem as marcas essenciais da Psicologia que surge no século XIX. Para 

Ferreira (2007),  a Psicologia localiza-se no espaço político entre o indivíduo autônomo e 

soberano, que é a fonte do poder, e o indivíduo sob o controle das disciplinas, que é alvo dos 

poderes, realizando o trânsito entre ambos.

É esse o cenário em que a Psicologia foi “inaugurada”, em 1879, cujo desafio era a 

desvinculação das práticas metafísicas e a assunção do modelo científico tradicional. Para 

tanto, há que se seguir com rigor esse método, caracterizado por ser:

[…] positivista,  porque se constitui como sistema baseado no observável; 
racionalista, pela ênfase na razão como possibilidade de desvendar as leis 
naturais;  mecanicista,  porque  se  pautou  na  idéia  [sic]  do  funcionamento 
regular do mundo; associacionista, porque se baseou na concepção de que as 
idéias  [sic]  se  organizam na  mente  de  forma  a  permitir  associações  que 
resultam em conhecimento; atomista, pela certeza de que o todo é sempre o 
resultado da organização de partes; e determinista, porque pensou o mundo 
como o conjunto de fenômenos que são sempre causados e que essa relação 
de causa-efeito pode ser descoberta pela razão humana (BOCK, 2009a, p. 
15-16).

No entanto, tais pretensões para a Psicologia não obtiveram sucesso, à medida em que, 

ao buscar seguir com rigor esse trajeto, as especificidades do fenômeno psicológico foram 

abandonadas  ou  parcialmente  consideradas.  Indo além:  tais  pretensões,  aliadas  ao  quadro 

psicologicista e individualista que expusemos, contribuíram para a elaboração de uma ciência 

psicológica que visualizava seu objeto de estudo de forma abstrata, universal e naturalizada.

Bock (2009a) argumenta que as concepções de fenômeno psicológico subjacentes a 

essas pretensões o localizam de modo descolado da realidade em que o sujeito está inserido e 

do  próprio  sujeito  em  si,  sendo  o  mundo  social  estranho  ao  indivíduo.  Nestes  termos, 

podemos  concluir  que  a  subjetividade  é  compreendida  como  algo  inerente  ao  sujeito, 
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fenômeno natural e dado, apartado da realidade social que não o constitui, mas que interfere 

de alguma forma.

Na verdade, o mundo social surge de modo acrítico e plano, tal como um cenário em 

que se desenvolve o comportamento do sujeito em sua relação com o objeto. O cientista deve 

adotar uma postura neutra, visando garantir a objetividade e o rigor do trabalho, porém, tal 

postura impede o olhar crítico e o enfoque sobre determinantes políticas, sociais, históricas, 

culturais e econômicas que também concorrem na produção desse fenômeno. Bock (2009a) 

denuncia  que  esse  descolamento  da  realidade  social  e  cultural  propicia  a  constituição  do 

processo ideológico da Psicologia. Nesse sentido, a ciência psicológica contribui para ocultar 

aspectos sociais do processo de construção do fenômeno psicológico, colocando em relevo 

somente  aspectos  psicológicos,  concebidos  de  modo isolado e  naturalizado.  Aqui,  tem-se 

alguns subsídios para refletir sobre aquela fala da estudante de Palmeira dos Índios que parece 

separar a Psicologia e o social.

Com  efeito,  a  ausência  dessa  postura  crítica  e  multidimensional  oportuniza  o 

crescimento do viés ideológico dessa ciência.  Acrescentamos, aqui,  Patto (1984), que nos 

incita  a  refletir  ao  retomar  o  nascimento  da  Psicologia  científica  e  desnudar  seu  caráter 

ideológico.  Segundo a autora,  a Psicologia,  em sua constituição e desenvolvimento,  é um 

instrumento  e  efeito  das  necessidades  dessa  sociedade,  quais  sejam:  selecionar,  orientar, 

adaptar e racionalizar, com o intuito de aumentar a produtividade. Esses são traços que se 

alinham na composição do desenho de psicólogo através de suas representações sociais, os 

quais serão sublinhados no Brasil e ganharão novos contornos quando se inicia no século XX 

a profissionalização da Psicologia. É o que acompanharemos a seguir.

2.2 A Psicologia e o projeto de um Brasil moderno: entre grifos e retoques

A Psicologia brasileira não está imune ao panorama internacional delineado na seção 

anterior. De fato, tais traços serão importantes ferramentas para a sociedade brasileira e seus 

projetos  de modernização.  Vinculam-se a  atuações  acríticas,  a-históricas  e  comprometidas 

com a conservação do  status quo social. Bock (2009b) analisa a tradição da Psicologia no 

Brasil,  grifando  seu  compromisso  com  os  interesses  das  elites.  A autora  desvela  que  a 

Psicologia  “tem  se  constituído  como  uma  ciência  e  uma  profissão  para  o  controle,  a 
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categorização  e  a  diferenciação.  Poucas  têm  sido  as  contribuições  da  Psicologia  para  a 

transformação das condições de vida, tão desiguais em nosso país” (BOCK, 2009b, p. 16).

Desde o período da colonização brasileira  por Portugal,  Bock (2009b) identifica a 

presença desse compromisso da Psicologia como ciência e, posteriormente, como profissão. 

Em seu argumento, ressalta que a Psicologia instituiu-se na sociedade moderna como uma 

ciência e uma profissão conservadoras, uma vez que não se deteve na construção ou debate de 

um projeto de transformação social.

Ressalta-se  que  a  Psicologia  presente  no  Brasil  colonial  é  representada  por  ideias 

psicológicas, não compondo um corpo de saberes. Pereira e Pereira Neto (2003) expõem que, 

apesar  do  interesse  crescente  da  elite  brasileira  pela  produção  e  aplicação  dos  saberes 

psicológicos, até o início do século XIX, o Brasil não possuía uma Psicologia propriamente, 

considerando  uma  terminologia  pertinente,  não  havia  um  conhecimento  definido  e  uma 

prática reconhecida.

Observa-se aqui a relação entre as ideias psicológicas e as demandas que permearam a 

colonização brasileira (BOCK, 2009b; ANTUNES, 2008). Conforme Antunes (2008, p. 470):

É importante destacar que a maioria desses escritos estava comprometida 
com os interesses metropolitanos e expressava as mazelas de sua dominação 
na  colônia.  Entretanto,  há  contradições,  sendo que  algumas  dessas  obras 
assumiram posições que se opunham aos ideais da metrópole, como a defesa 
da educação feminina, entre outras.

O século XIX aloca definitivamente a Psicologia no projeto brasileiro de sociedade 

moderna.  Massimi  (2007)  apresenta  a  sociedade  brasileira  do  século  XIX,  destacando  o 

desafio de modernização de uma nação com um projeto de unidade política, social e cultural. 

Nesse desafio,  a  saúde,  a educação,  a religião e a moral e outras dimensões da vida dos 

cidadãos passam a ser  controladas  pelo aparelho estatal  e,  ao mesmo tempo,  ocorre uma 

progressiva estruturação dos papéis sociais desses cidadãos. Assim como Figueiredo e Santi 

(2006) e Ferreira (2007) atentam para a presença de um Regime Disciplinar que atenda às 

demandas  sociais,  Massimi  (2007)  enfatiza  a  necessidade  de  consolidar  um conjunto  de 

saberes que forneça bases para uma concepção de homem e de sociedade funcional a esse 

objetivo.

Bock (2009b) acrescenta ainda que, nesse período, deu-se a vinda da Corte portuguesa 

para o Brasil, o que demandou serviços até então inexistentes e propiciou o desenvolvimento 
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rápido do Rio de Janeiro.  No entanto,  a cidade carioca cresceu de forma não planejada e 

estruturada, uma vez que não havia infraestrutura para abarcar tal crescimento, o que resultou 

em doenças, miséria, prostituição e loucura. Impõem-se, então, o desenvolvimento de uma 

perspectiva de saneamento e de higienização, compreendida aqui pelo viés moral e material 

(BOCK, 2009b).

Embora ainda não fosse uma disciplina científica autônoma,  entre  o século XIX e 

início do século XX, a  Psicologia começou a ocupar um espaço próprio como campo de 

conhecimentos e práticas. Mesmo que vinculadas a outras disciplinas, as ideias psicológicas 

estão no ensino superior - nas faculdades de Direito e Medicina - nos seminários episcopais e 

no ensino médio, bem como nas escolas normais. Também são desse período os primeiros 

laboratórios de Psicologia experimental, os quais acompanham o movimento de criação no 

Brasil de uma ciência do homem em acordo com métodos e objetivos presentes no cenário 

cultural e social internacional (MASSIMI, 2007).

Desse  modo,  segundo  Bock  (2009b),  as  ideias  psicológicas,  articuladas  com  as 

demandas  dessa  sociedade  brasileira  rumo  à  modernização,  explicitam  seu  compromisso 

ideológico e conservador.  Ao lado da medicina e da educação, essas ideias forneceram as 

bases para a higienização moral da sociedade, visando à construção de uma sociedade sem 

desordens e desvios.

Patto  (2009)  sublinha  o  enraizamento  sociopolítico  da  Psicologia  ao  destacar  sua 

relação com a Pedagogia no Brasil da Primeira República (1889-1930), que, dentre outras, 

apresentou condições de responder aos anseios da nova república por ordem e progresso. De 

fato, ressalva-se que a proclamação da república não acarretou em radicais transformações 

econômicas, sociais e políticas. Sem a participação do povo, tratou-se muito mais de uma 

cisão da classe dominante com o Império devido às mudanças econômicas desencadeadas em 

meados século XIX (PATTO, 2008, 2009).

Acompanhamos Patto (2008, 2009) na ponderação de que, diferente das sutilezas das 

instituições  disciplinares  europeias  identificadas  por  Foucault,  a  sociedade  brasileira  não 

abandonou práticas de violência física em repressão àqueles que divergiam da ordem social. A 

barbárie proporcionada pela elite manteve-se, todavia, é nesse período que a educação escolar 

começou a ganhar relevo como via para a formação de cidadãos exemplares dentro do que 

poderia ser considerado normal.

Na sociedade da “Ordem e Progresso” o que era ser normal? Patto (2009) revela: 
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normal é aquele que trabalha e obedece, não protesta ou questiona. Isto é, normal é quem 

participa como cidadão da manutenção da ordem, quem contribui para o progresso do país. E 

quem  se  desvia  desse  padrão?  A ciência  –  aqui  incluída  a  recém-nascida  Psicologia  – 

contribui para explicar a anormalidade do desviante, sua patologia e formas de tratá-lo.

Os saberes psicológicos adentram nas escolas, nas fábricas e, com seu instrumental, 

contribuem na avaliação e seleção dos sujeitos, conforme as aptidões aferidas. Quem deve 

estar nos bancos escolares? Quem deve desempenhar um trabalho intelectual ou um trabalho 

braçal? De acordo com Mancebo (2008), a Psicologia chega ao Brasil com a finalidade de 

selecionar e recrutar, racionalmente, trabalhadores para cargos diversos, em consonância com 

uma avaliação considerada objetiva de suas aptidões e habilidades. 

Nesse sentido,  Patto  (2009) considera que a Psicologia vem justificar,  pela  via  da 

ciência, que as diferenças entre os sujeitos devem-se a fatores psicológicos ou biológicos, 

ocultando  determinações  sociais  e  econômicas.  Em  suas  palavras:  “[…]  a  invenção  da 

Psicologia acompanha uma necessidade historicamente posta de justificação da desigualdade 

estrutural  e  de controle  do corpo social  com procedimentos  compatíveis  com a ideologia 

liberal e a serviço dos que querem reproduzir a ordenação social em vigor” (PATTO, 2009, p. 

33).

O que se evidencia é que a perspectiva de modernização do país não faz desta um 

projeto atrelado à transformação social, ao rompimento da estrutura de opressão social que 

marca a sociedade brasileira. As contribuições das ideias psicológicas nesse processo seguem 

um caminho de naturalização já conhecido:

As  ideias  psicológicas  falam  da  moral  como  característica  natural  do 
homem, que a perde quando se degenera. A moralidade naturalizada falava 
de valores que eram dominantes na sociedade europeia e que correspondem 
à moral dos grupos dominantes. Eram valores distantes das possibilidades 
das  camadas  trabalhadoras  e  escravas  da  sociedade  brasileira  (BOCK, 
2009b, p. 17-18).

Nesse excerto, Bock (2009b) sublinha o que já discutimos: a vinculação da Psicologia 

a  esse caminho deve-se principalmente  à  adoção de uma perspectiva  naturalizante de  ser 

humano  e  de  desenvolvimento  psíquico,  com  pouca  atenção  às  condições  concretas  de 

constituição  humana.  Como  vimos,  essa  posição  desdobra-se  na  produção  ideológica  da 

Psicologia (BOCK, 2009b). Ao adotar uma visão naturalizada e universal de ser humano, a 

Psicologia  contribuiu  no  ocultamento  das  desigualdades  sociais,  visto  que  as  condições 
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sociais e históricas de produção da vida humana eram desconsideradas.

Esse é o cenário do início do século XX: tem-se uma Psicologia considerada como 

ciência  autônoma,  consolidando-se  no  Brasil  (BOCK,  2009b;  ANTUNES,  2011)  e  já 

fortemente implicada com demandas de conservação de uma ordem hegemônica que massacra 

e controla os cidadãos, especialmente aqueles das camadas populares. É nesse período, que 

será abordado a seguir, que observamos o princípio de seu processo de profissionalização, a 

constituição de sua atuação na educação, no trabalho e na clínica, consideradas como as áreas 

tradicionais da Psicologia, assim como assiste-se às primeiras experiências formativas nesse 

campo e à posterior regulamentação dessa profissão e de sua formação.

2.3 Traçando o perfil profissional do psicólogo: das primeiras experiências formativas ao 

quadro profissional pós-regulamentação

Diante  dos  quadros  apresentados,  perguntamo-nos:  e  como  se  caracterizava  essa 

recém-nascida profissão? Seixas (2009) observa que a Psicologia de então estava direcionada 

a  um modelo liberal,  com um modo higiênico de combate à pobreza,  o qual substituía o 

modelo caritativo e religioso pela ênfase na eugenia. O autor considera que essa forma de 

atuação será mantida e caracterizará um padrão de intervenção profissional que exploraremos 

mais adiante. Boarini (2007) também contribui para reunirmos elementos para essa resposta 

quando expõe o privilégio da vertente psicometrista nas primeiras décadas do século XX, o 

que,  pelo  que  discutimos,  é  coerente  com  as  demandas  brasileiras,  já  que  a  avaliação 

psicológica dos sujeitos é uma aliada na construção do Brasil como nação desenvolvida e 

moderna.

Em um vislumbre embrionário da profissão do psicólogo, a autora explicita que, para a 

aplicação dos testes psicológicos nas escolas, por exemplo, havia a preparação de professoras 

do ensino primário. Estas, quando capacitadas, eram denominadas “psicologistas” e, sob a 

supervisão de médicos, aplicavam e interpretavam os testes psicológicos. Acrescente-se ainda 

que, sob a denominação de psicologistas ou psicotécnicos, foram arregimentados médicos, 

pedagogos,  engenheiros  e  militares,  cuja  missão era  buscar  a  adequação do sujeito  a  seu 

respectivo posto de trabalho ou espaço escolar (MACEBO, 2008).

Mello5 (2010a) argumenta que é por volta da década de 1930, com a aceleração do 
5 Registre-se que o texto suprarreferido de Mello foi publicado em 1975, tendo sido republicado em 2010, 
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ritmo de desenvolvimento do Brasil, que a Psicologia ganha maior relevância no país, sendo 

seus  técnicos  e  especialistas  considerados importantes  ao progresso nacional.  O início  da 

industrialização e  a  intensificação do processo de urbanização demandaram da Psicologia 

práticas  que  favorecessem a  organização do trabalho,  bem como a  atuação escolar  e  em 

clínicas infantis (AQUINO, 2013).

É no início do século XX que se presencia as primeiras preocupações com a formação 

desse  profissional.  Cruces  (2006)  sublinha  o  papel  dos  profissionais  estrangeiros  nesse 

processo, dentre os quais, cita o estudioso em Psicologia Waclaw Radecki (1887-1953) e o 

médico Emilio Mira y López (1896-1964). O primeiro criou, em 1925, um laboratório de 

Psicologia Experimental na Colônia de Psicopatas de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. 

Nesse laboratório, foi possível a produção de pesquisas e a realização de formação técnica e 

científica de um grupo de estudiosos interessados na Psicologia.

Deve-se mencionar  também que,  em 1932,  com o Decreto-lei  nº  21.173,  houve a 

autorização da transformação do laboratório em Escola Superior de Psicologia, pela criação 

do  Instituto  de  Psicologia.  Este  deveria  realizar  pesquisas  científicas  e  formar,  em nível 

superior,  os  primeiros  profissionais de  Psicologia.  Entretanto,  nenhum  profissional  foi 

formado nessa instituição,  pois  ela  foi  fechada com menos de um ano de funcionamento 

devido, especialmente, à falta de recursos financeiros e à pressão de médicos e de católicos 

(PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003; CRUCES, 2006).

Cruces (2006) assinala o trabalho desenvolvido por Mira y López como a segunda 

tentativa de profissionalizar as pessoas para o trabalho na Psicologia. Entre 1945 e 1946, na 

Fundação  Getúlio  Vargas  –  recém-inaugurada  -,  o  médico  ministrou  um curso  de  tempo 

integral acerca de problemas de seleção, orientação e readaptação a convite do empresariado 

carioca.  E,  a  partir  daí,  atendeu  outro  convite  para  organizar  o  Instituto  de  Seleção  e 

Orientação Profissional – ISOP – nessa mesma fundação, com o intuito de fazer uma escola 

de formação de psicotécnicos.

Remete-se também à inclusão, em 1934, da Psicologia como matéria obrigatória em 

cursos  superiores,  no  caso,  em  Filosofia,  Ciências  Sociais  e  Pedagogia  da  recém-criada 

Universidade de São Paulo, o que se repetirá em outras IES do país (CRUCES, 2006). Lisboa 

e Barbosa (2009) defendem que, por estar incorporada na formação de outros profissionais, 

nesse primeiro momento, a Psicologia não possuiu um caráter profissionalizante já que era 

mais um conhecimento relevante, porém, complementar a outras formações.

versão da qual dispomos.
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As mudanças vêm com a Portaria nº 272, relativa ao Decreto-lei nº 9.092 de 1946, que 

institucionalizou  a  formação  do  psicólogo.  Tratava-se  de  um  curso  especializado  de 

Psicologia, no qual o estudante, antes de cursá-lo, deveria frequentar os três primeiros anos de 

Filosofia,  Biologia,  Fisiologia,  Antropologia ou Estatística.  Essa formação proporcionou o 

exercício oficial da profissão e era voltada para graduados de outros cursos, sendo, em sua 

maioria, de curta duração e sem a obediência a uma norma oficial, com validade nacional 

(PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003; LISBOA; BARBOSA, 2009). A despeito do Decreto-lei 

representar um avanço na autonomização da Psicologia, Lisboa e Barbosa (2009) observam a 

continuidade do caráter difuso e superficial da formação.

Os escritos de Mello (2010a) permitem que nos deparemos com uma característica 

dessa profissão que é relevante para compreender sua formação: o treinamento do profissional 

da  Psicologia  aplicada  dava-se  em âmbito  alheio  ao  universitário  e  à  pesquisa  científica. 

Embora encontremos, a partir da década de 1930, disciplinas de Psicologia no ensino superior, 

isto  não implicou,  em princípio,  uma formação em nível  superior  dos  profissionais  desse 

campo,  com sólida  base  referente  à  ciência  e  à  pesquisa.  Há  uma significativa  distância 

temporal entre essas disciplinas e os primeiros cursos de Psicologia no ensino superior, assim 

como é incipiente a pesquisa, a ciência e a expansão dos serviços psicológicos aplicados à 

comunidade. 

Diante desse quadro, Mello (2010a) realça que há um maior interesse pela aplicação 

em si do que pelo desenvolvimento do ensino superior em Psicologia. Cruces (2006) lança 

luzes sobre esse tópico quando enfoca a relação tensa entre as universidades e o ISOP de Mira 

y López. De um lado, o ISOP, com formação não universitária, mas com verbas e autonomia 

maior do que aquelas dispensadas à universidade. Os psicotécnicos aí formados vivenciavam, 

mesmo sem estar em uma IES, um ambiente universitário, com debates, publicações e contato 

com a prática e produção de conhecimentos. Tal formação colocava em relevo o afastamento 

entre  teoria  e  prática  presente  na  universidade,  já  que,  no  ISOP,  os  profissionais  se 

consideravam preparados para atuar. Embora sem priorizar os aspectos teóricos, o instituto 

conseguia provê-los com técnicas e instrumentais para a prática. Já as universidades, sem 

tanta verba e condições institucionais, não conseguiam atender às necessidades da prática, 

especialmente  no  que  tange  às  demandas  por  diagnósticos,  testes,  seleções,  orientações 

profissionais, etc. (CRUCES, 2006).

A década de 1950 é marcada por importantes momentos para a profissionalização da 
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Psicologia e sua regulamentação. Cruces (2006) relata que é na década de 1950 que se assistiu 

às iniciativas de algumas faculdades de Filosofia de criar cursos básicos de Psicologia. Em 

1953, foi inaugurado o primeiro curso, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

- PUC-RJ. Já em 1958, a Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo -USP - criou o 

segundo curso de Psicologia, além das iniciativas da Universidade do Rio Grande do Sul e de 

algumas outras universidades católicas (CRUCES, 2006).

Além disso, a regulamentação da profissão, em 1962, é antecedida por embates com a 

categoria médica, que defendia a circunscrição de práticas clínicas ao âmbito dessa profissão, 

restringindo a atuação do psicólogo em relação ao psicodiagnóstico e à psicoterapia. Esse 

impasse foi um dos principais obstáculos à regulamentação, que já era aventada na década de 

1950.

Conforme Pereira e Pereira Neto (2003), nesse período, atendendo à solicitação do 

Conselho Nacional de Educação – CNE -, o ISOP e a Associação Brasileira de Psicotécnicos 

enviaram  sugestões  para  a  regulamentação profissional,  o  que  resultou  no  primeiro 

anteprojeto  de  lei  da  profissão,  enviado  ao  CNE,  em  1953.  Tal  anteprojeto  foi  vetado 

especialmente porque previa a atuação do psicólogo na área clínica, que seria de competência 

da medicina. Como substituto, em 1957, o novo projeto estabelecia que o psicólogo poderia 

atuar como assistente técnico, supervisionado por um médico, o que também foi vetado. A 

substituição  agora  coube  a  uma  proposta  da  Associação  Brasileira  de  Psicólogos  e  da 

Sociedade  de  Psicologia  de  São  Paulo,  que foi,  em  boa  parte,  incorporada  à  lei  que 

regulamentou a profissão, em 1962. Essa proposta retirou o termo psicoterapia do texto legal 

e  determinou  que  o  psicólogo  poderia  trabalhar  na  clínica  com a  finalidade  de  atuar  na 

solução de problemas de ajustamento. A expectativa com a mudança era amainar os conflitos 

entre as duas profissões.

Apesar  do uso desse termo,  Pereira  e  Pereira  Neto (2003) observam que isso não 

impediu o reconhecimento e o exercício da psicoterapia por parte dos psicólogos. Exercício 

este que se intensificou nos anos subsequentes e vem compondo o desenho das representações 

sociais sobre esse profissional. Aliado a isso, adicionamos a ideia de solução de problemas. 

Grifamos a expressão “solução de problemas de ajustamento” porque ela sintetiza uma longa 

e persistente tradição na prática psicológica e que se popularizou no pensamento cotidiano. A 

concepção de um profissional que resolve problemas em âmbito clínico, como veremos mais 

adiante, está presente no nascedouro da profissão e perpassa representações sociais sobre o 
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psicólogo por diferentes grupos.

Seixas (2009) expõe que a década de 1960 inicia-se com a continuação da divisão 

entre psicotécnicos e acadêmicos. As poucas instituições que ofertavam curso superior em 

Psicologia  caracterizavam-se  por  um currículo  pouco profissionalizante,  o  que  é  um fato 

notável, na medida em que os primeiros egressos desses cursos tiveram uma sólida formação 

acadêmica, mas com pouca experiência técnica.

Mello (2010a) escreveu um dos primeiros artigos acerca da atuação e formação do 

psicólogo, o qual se tornará uma importante referência para estudos nesse campo. Em sua 

avaliação, a defasagem entre a aplicação da Psicologia, o preparo de técnicos e a formação no 

ensino superior insuficiente para tanto parece indicar a inadequação entre o ensino superior e 

as demandas que determinam o surgimento de uma profissão. De modo geral, Mello (2010a, 

p. 155, grifos nossos) elenca alguns problemas presentes nos cursos superiores de Psicologia:

1) separação entre ciência e técnica. As técnicas foram e são transportadas 
de seus países de origem, enquanto técnicas e com vistas à sua aplicação 
imediata;  a ciência da qual  elas derivam aparece como um “acessório” à 
utilização das técnicas; 2) os cursos universitários continuam não realizando  
sua vocação científica,  incapazes  de criar  um padrão diverso do simples 
consumo de conhecimentos que são transplantados, no mais das vezes, em 
função  das  técnicas.  A  pesquisa,  como  expressão  do  crescimento  e 
maturidade da universidade, ainda se faz de forma assistemática ou originada 
no esforço individual  de pessoas  isoladas,  mesmo quando pertencem aos 
quadros universitários; 3) a partir da lei nº 4119, os profissionais devem ser 
formados em cursos  superiores,  mas os  cursos  se  manifestam impotentes 
para dinamizar a profissão e ultrapassar as fórmulas, socialmente pobres, das 
velhas profissões liberais.

Os grifos são nossos para assinalar as características que se sobressaem nos primeiros 

cursos de Psicologia e que ainda reverberam nos dias atuais. Com efeito, compreendemos que 

não há como negar a importância da técnica para a construção de uma prática psicológica, 

assim como as dificuldades de alguns cursos universitários em dialogar com as demandas 

sociais. Mas essa separação entre ciência e técnica nos chama atenção porque desvela um 

distanciamento  entre  os  profissionais  técnicos  e  uma formação  universitária,  o  que  já  se 

vislumbrava na década de 1930.

Em nossa  compreensão,  essa distância  pode ser  prejudicial  na qualificação de  um 

profissional que transcenda a imagem do aplicador de técnicas e possa compor um quadro de 

conhecimento crítico e reflexivo. E, ao mesmo tempo, a dificuldade de aliar teoria e prática 
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contribui  para  um  isolamento  da  formação  universitária  em  relação  à  realidade  social. 

Finalmente, o último tópico não deixa dúvidas sobre o perfil que foi se desenhando nesse 

processo de profissionalização que tomou conta do século XX: um profissional liberal e com 

a marca da clínica tradicional.

Tal perfil está presente nos primeiros cursos de Psicologia, regulamentados a partir da 

Lei nº 4.119, de 1962, que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a 

profissão de psicólogo. Nesta Lei, fica estabelecido:

§  1º-  Constitui  função  privativa  do  Psicólogo a  utilização  de  métodos  e 
técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: 
a) diagnóstico psicológico; 
b) orientação e seleção profissional; 
c) orientação psicopedagógica; 
d) solução de problemas de ajustamento (BRASIL, 2014e, p. 1).

Além disso, citamos o Parecer nº 403, de 1962, do Conselho Federal de Educação, que 

previa para a duração do curso: quatro anos letivos para o bacharelado e a licenciatura e cinco 

para a formação do psicólogo. Esse documento também fixava o currículo mínimo do curso, 

em que a parte comum envolvia as disciplinas de: Fisiologia, Estatística, Psicologia Geral e 

Experimental, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da Personalidade, Psicologia Social 

e Psicopatologia Geral. Já a parte direcionada à formação do psicólogo, possuía duas matérias 

fixas (Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológico e Ética Profissional) e uma variável 

(que poderia ser escolhida entre: Psicologia do Excepcional, Dinâmica de Grupo e Relações 

Humanas, Pedagogia Terapêutica, Psicologia Escolar e Problemas da Aprendizagem, Teorias e 

Técnicas Psicoterápicas, Seleção e Orientação Profissional e Psicologia da Indústria), além do 

estágio (BRASIL, 2014f).

Como  se  observa,  a  disposição  do  currículo  mínimo  indica  a  ênfase  clínica  na 

formação, com evidente proximidade ao modelo médico de atuação. Weber (1985) também 

pontua  sobre  a  ausência  de  uma  preocupação  maior  com a  pesquisa,  que  fica  restrita  à 

Psicologia Experimental e à Estatística, desconsiderando outros métodos de investigação.

Esse entendimento permeou e permeia a formação inicial do psicólogo. Mello (2010a) 

atenta  para  a  indefinição  sobre  as  funções  sociais  desse  profissional.  Observa  que  a 

participação limitada dos psicólogos em serviços à  comunidade deve-se,  em parte,  a  essa 

dificuldade de definição de suas funções. O trabalho em clínica e o consultório particular, que 

se  tornaram  atividades  predominantes  na  Psicologia,  são  economicamente  seletivas,  não 
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atingindo grande parte da população brasileira. Ao apreciar o estudo de Mello, Botomé (2010, 

p. 179) reflete: “O inquietante nesse tipo de dados é a tendência acelerada a haver uma grande 

disponibilidade de atendimento aos que menos necessitam de serviços de Psicologia”6.

Mello  (2010a)  considera  que  a  imagem  de  uma  profissão  “de  luxo”  transmite 

conteúdos ideológicos  residuais  de  duas  ordens:  “implicam uma concepção da  Psicologia 

alheia às instituições sociais, devotada ao estudo do comportamento humano em si e por si; 

implicam um modelo de atuação para o psicólogo devotado à melhoria individual em si e por 

si” (MELLO, 2010a, p. 161). Estas implicações reafirmam passagens anteriores da história da 

Psicologia que contribuem na constituição dessa imagem profissional: a ênfase no fenômeno 

psicológico tomado de modo individualizado, naturalizado, neutro e alheio às determinantes 

sociais, econômicas e políticas.

Como Mello (2010a) reconhece, os problemas psicológicos são problemas de saúde 

mental  coletiva.  Contudo,  as  práticas  profissionais  que  vão  se  sobressaindo  tendem  a 

escamotear tal condição, supervalorizando a dimensão psicológica. A autora conclui com um 

duplo desafio à Psicologia: primeiro, a ampliação do conceito de “clínica”, conduzindo-o ao 

nível mais geral;  segundo, atenta para a inventividade científica e técnica dos psicólogos. 

Nesse  desafio,  os  cursos  de  Psicologia  precisam  abrir-se  aos  problemas  da  sociedade 

brasileira, buscando a superação desses limites de atuação de então.

Em artigo posterior, a autora retoma essa avaliação, enfocando os primeiros 27 anos de 

profissão. Nesses escritos, ratifica que desde a criação dos cursos na USP e na PUC de São 

Paulo, a ênfase clínica já se fazia presente. Observou também que logo após a regulamentação 

da profissão em 1962, houve uma expansão da área de testes psicológicos, além da clínica, 

com consultório particular (MELLO, 1989).

Em  sua  avaliação,  Mello  (1989)  considerou  a  existência  de  áreas  aplicadas  da 

Psicologia e defendeu uma atuação para além da clínica, que se configurasse no âmbito das 

instituições.  Para a  autora,  a  Psicologia poderia  estar  em instituições públicas  e privadas, 

sejam  escolas,  hospitais,  empresas,  centros  de  saúde,  etc.,  contudo,  não  era  o  que  se 

evidenciava na época, posto que os cursos não estavam preparando os psicólogos para tal 

prática. Alertou, ainda, sobre a prática clínica, ao apontar que o problema é que o psicólogo, 

ao se formar, pensa na relação dual entre ele e o cliente, formato que não é pertinente aos 

trabalhos em instituições.

O caminho que a profissão segue após sua regulamentação não deixa dúvidas de que, 
6 Publicado originalmente em 1979.
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entre tensionamentos e conflitos, não se rompeu com o desenho que já estava sendo traçado. 

Ao contrário, a regulamentação sublinhou o clínico técnico em detrimento de uma formação 

crítica, científica e atenta a outras demandas. Tais continuidades fortalecem a representação de 

que o profissional de Psicologia é alguém que lida com o indivíduo, buscando seu bem-estar e 

solucionando problemas diversos de foro íntimo.

Mencionamos, ainda, que em 2010, Mello coloca-se novamente diante da atividade de 

tecer reflexões sobre a temática, assumindo uma postura que reconhece mudanças positivas na 

formação, mas que alerta para algumas permanências. Ao olhar em retrospectiva para seu 

estudo, Mello (2010b) resgata o cenário político em que o Brasil estava mergulhado: era uma 

época  de  obscuridade  política,  com dominação  e  violência  militares.  Atravessávamos  um 

período de ditadura militar que consistia na ausência da democracia e na perda de direitos 

políticos conquistados ao longo do século XX. As universidades também foram violentamente 

atingidas  pela  ditadura,  tanto  no  tocante  à  sua  organização  e  funcionamento  quanto  ao 

cerceamento de debates e do pensamento crítico, com perseguições e repressões violentas a 

estudantes e servidores.

Salienta-se, ainda, a importante resistência da comunidade universitária à invasão dos 

espaços geográfico e simbólico (MELLO, 2010b), bem como da sociedade em outros âmbitos 

sociais (COIMBRA, 2008). É nesse contexto que ocorre, em 1968, a Reforma Universitária, 

amplamente norteada pela comissão composta por especialistas brasileiros e estadunidenses, a 

comissão  MEC/USAID  (Ministério  da  Educação/United States Agency for International 

Development).  Intensamente  criticada  pelo  desprezo  à  participação  da  comunidade 

universitária,  a  Lei  da Reforma Universitária, Lei n° 5.540/68, comprometeu-se  com  a 

ampliação do acesso ao ensino superior a partir da expansão e racionalização de estruturas e 

recursos (FREITAG, 2005).

Mello  (2010b)  acrescenta  que,  com  a  reestruturação  universitária,  houve  a 

fragmentação dos  cursos  e  disciplinas,  com maior  relevo aos  cursos  de base tecnológica, 

visando o desenvolvimento e modernização do país, e desvalorização das ciências humanas, 

consideradas contestadoras. A lei teve como consequência também o crescimento de vagas em 

faculdades  particulares,  circunstância  que  é  hegemônica  no  ensino  superior  atual  e, 

especificamente, nos cursos de Psicologia, como veremos no próximo capítulo.

A intensa  violência  do  período  está  bem  articulada  com  o  excessivo  otimismo 

provocado pelo mito do nominado milagre brasileiro: “Vive-se em um clima de ufanismo, 
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com a construção de obras faraônicas, enquanto a classe média, aproveitando-se das sobras do 

'milagre', vai ascendendo socialmente” (COIMBRA, 2008, p. 44). Coimbra (2008) pontua que 

consumir, ascender socialmente e conformismo são traços pertinentes ao período, além da 

necessidade de impor a ordem e a disciplina.

É  esse  o  cenário  em  que  se  dá  a  expansão  da  profissão  e  que  marcou 

significativamente  a  forma  como  atua  o  psicólogo.  Segundo  Coimbra  (2008),  algumas 

práticas  da  Psicologia  nos  anos  1970,  especialmente  àquelas  referentes  à  Psicanálise, 

acolheram e produziram demandas da época, que contribuíram na conservação desse contexto 

antidemocrático. É o caso do casamento entre a visão intimista valorizada pela classe média e 

os recursos da Psicologia de sustentação a essa visão.

Coimbra (2008) destaca o crescente interesse em questões do “interior”, do âmbito 

privado em detrimento de um olhar para a realidade social e para o domínio público, o que 

realça o discurso psicologizante. Este toma conta do cotidiano, tudo pode ser psicologizável e 

o mundo social é esvaziado e analisado pelo olhar psicológico. 

Os especialistas em Psicologia, com aparato científico e instrumental, são importantes 

atores na consolidação desses discursos e das práticas de dominação daí decorrentes. Como 

Coimbra (2008) explicita,  esses  profissionais,  como guardiães  da  ordem, colaboraram,  de 

modo efetivo,  para a manutenção e  o fortalecimento  das  subjetividades  hegemônicas  que 

permitiram a sustentação da realidade de terror que muitos viviam. Trata-se aqui da adaptação 

do desviante, da leitura de crise como algo de ordem psicológica, da patologização de quem 

difere  do  padrão  e,  especialmente,  da  participação  de  profissionais  no  aparato  repressivo 

militar. Conforme estudos de Coimbra (2008), alguns profissionais da Psicologia participaram 

diretamente desse momento, acompanhando presos políticos torturados, dando treinamento a 

torturadores e elaborando laudos psicológicos desses presos.

Diante disso, a formação deve receber atenção especial. Coimbra (2008) expõe certas 

características dessa formação, como o viés positivista, que torna hegemônicas as concepções 

de  neutralidade,  objetividade,  cientificidade  e  tecnicismo.  Além  disso,  há  nos  diversos 

discursos e práticas dessa formação a abstração e naturalização do homem e do mundo, os 

quais são tomados como coisas em si,  e não como uma produção histórica.  Os cursos de 

Psicologia, que proliferam pela rede privada de ensino, realçam um modelo de atuação que 

vai ao encontro dos desejos estudantis: a clínica privatista, com referências na Psicanálise.

Nessa  direção,  Mancebo  (2008),  ao  pesquisar  os  cursos  de  Psicologia  no  Rio  de 
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Janeiro até o final dos anos de 1970, além daqueles ministrados no ISOP, chega à confirmação 

da hipótese de que essa formação constitui-se em um território no qual se compartilha uma 

cultura psicológica. De acordo com a autora, após os anos 1960, ocorre uma forte difusão das 

práticas ‘psi’ com características individualistas e intimistas nas camadas médias urbanas da 

sociedade brasileira.

Sobre a ênfase dos cursos de Psicologia de então, Cruces (2006, p. 46) assinala que, 

com a expansão dessa formação entre as décadas de 1960 e 1970, verificou-se

[…] que a formação exigida por meio do currículo mínimo a ser seguido 
pelas instituições formadoras privilegiou a área clínica, em detrimento das 
demais, manteve a ênfase, já assinalada, na avaliação e na mensuração de 
características individuais. Além disso, o momento político pelo qual passou 
nosso país,  após a regulamentação,  propiciou uma leitura  dos  fenômenos 
psicológicos  que  se  atinha  aos  ideais liberais  e  aos  princípios  da 
individualidade.  Sem dúvida,  essas  condições  favoreceram a ascensão  da 
profissão,  mas  com  psicólogos  que,  apesar  de  manifestarem  grandes 
preocupações com os indivíduos e com a sociedade,  grande interesse em 
conhecer e ajudar os demais (Cruces, 1998), aderem ao modelo médico, de 
profissional liberal, que privilegia a cura e o atendimento individual, estando 
presente, no decreto mesmo que estabelece o currículo mínimo, a concepção 
de  que  o  indivíduo  é  portador  de  males,  precisa  ser  "curado"  e a  esse 
profissional cabe tal tarefa.

Nesta  citação,  confirma-se  que  as  raízes  dessa  formação  estão  contidas  naquela 

trajetória da Psicologia narrada no item anterior, bem como sublinham um modelo, cuja força 

colocava  à  margem  outras  formas  de  compreendê-la  e  fazê-la,  limitando  a  Psicologia  a 

determinados  tópicos  de  ensino  que  possuíam  um  caráter  mais  tecnicista  e  de  aparente 

neutralidade.  Discussões  referentes  a  uma prática  política,  à  reflexão  sobre  as  condições 

socioeconômicas, ao compromisso político da profissão, às relações entre o psicólogo e seu 

contexto social,  à formação científica não compunham o rol de conhecimentos que fazem 

parte da formação desse profissional. A preocupação central era com a atenção a saberes que 

abrangessem o trabalho em clínica, com o indivíduo e suas demandas emocionais.

Reis e Guareschi (2010) alertam para construção de conhecimentos em Psicologia de 

modo  asséptico  e  descomprometido,  o  que  também caracteriza  a  formação nesse  campo. 

Consideram que, em busca do status de objetividade, primou-se, na formação do psicólogo, 

por  uma  pretensa  impessoalidade  profissional,  sendo  a  neutralidade  considerada  como 

condição fundamental de sua prática.

Com  esses  entendimentos  estabelecidos,  o  currículo  que  se  consolida  de  forma 
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hegemônica é tecnicista, direcionado à aprendizagem de utilização de instrumento e técnicas 

psicológicas  (REIS;  GUARESCHI,  2010).  O psicólogo  é  um profissional  que  deve  estar 

atento  ao  comportamento  do  indivíduo,  sem  necessariamente  tecer  relações  entre  esses 

comportamentos e as condições sócio-históricas que o engendram; deve ser capaz de avaliar o 

sujeito,  diagnosticá-lo  em  seus  desvios;  entender  de  sua  personalidade;  e  auxiliá-lo  na 

adaptação às demandas sociais. Aqui, há pouco espaço para a reflexão sobre seus saberes e 

fazeres,  as  implicações  desses  na  realidade  social,  sua  posição  ética  e  política  e  os 

atravessamentos ideológicos da profissão.

Retomando  Patto  (1984),  ao  denunciar  o  caráter  ideológico  e  adaptacionista  da 

profissão,  em específico na área escolar,  a  autora situa  o psicólogo como profissional  da 

correção dos  desvios,  da resolução de crises,  da  conservação de  uma determinada ordem 

social.  De fato,  quando o  profissional,  de  modo neutro,  dedica-se  a  tratar  de  desvios  do 

comportamento do sujeito sem se questionar sobre as condições sociais que produziram tais 

desvios, instala-se uma miopia referente às questões sociais, econômicas e políticas, o que 

contribui com a conservação do que está socialmente posto.

Esse é o panorama mais amplo de uma profissão devidamente regulamentada e com 

um currículo mínimo estabelecido. Também é válido registrar que é nesse período que ocorre 

a organização da profissão em conselhos e a criação de um código de ética, fato este que se dá 

nove  anos  após  a  Lei  4.119/62.  Sobre  isso,  em  texto  publicado  em  1965,  Azzi7 (2010) 

comenta o estranhamento que teve ao perceber que estava ausente da referida lei toda a parte 

em que a Comissão sugeria a criação do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos 

Regionais de Psicologia. Destarte, conforme Pereira e Pereira Neto (2003), somente em 20 de 

dezembro de 1971, a Lei nº 5.766 criou os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia. E, 

em 1975, criou-se o primeiro Código de Ética dos psicólogos por meio da Resolução nº 8, de 

02 de fevereiro, do Conselho Federal de Psicologia, com uma segunda versão lançada em 

1977.

Nesse caminho, estudos como o que Mello (2010a) realizou e outros que seguiram ao 

longo das décadas de 1970 e 1980 foram essenciais por provocar debates acerca da trajetória 

da  profissão  com  base  em  dados  objetivos  sobre  suas  condições  de  trabalho,  atuação, 

7 Enzo Azzi (1921-1985) é um médico italiano que ocupou uma posição importante na história da Psicologia 
brasileira. Chega ao Brasil em 1949, contratado pela Universidade Católica de São Paulo, com a finalidade 
de instalar o Laboratório de Psicologia Experimental direcionado ao ensino e à pesquisa, considerado marco 
inicial do futuro Instituto de Psicologia da PUC SP, inaugurado em 1952. Além disso, compôs a Comissão 
nomeada pelo Ministro da Educação em atenção à Lei nº 4.119 com a intenção de observar a regulamentação 
da profissão (GUEDES, 2010).
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formação e função social. O que se tinha em perspectiva era a possibilidade de transformações 

na  profissão  do  psicólogo.  Nesse  sentido,  corroboramos  com  Yamamoto  (2009)  quando 

sintetiza que as mudanças no perfil profissional estão associadas, pelo menos, a três vetores: 

1- contingências do mercado de trabalho, que estão relacionadas à falência do modelo de 

profissional  autônomo  devido  à  diminuição  da  demanda  por  serviços  psicológicos, 

especialmente advinda das camadas médias da população, provocada pela crise econômica no 

Brasil; 2- abertura de possibilidades de campo de atuação com a redefinição do setor de bem-

estar no início da transição democrática; 3- embates no plano teórico-ideológico que visam 

uma redefinição dos rumos da Psicologia.

De fato, nas próximas décadas, testemunha-se diversas mudanças na profissão e em 

sua formação, as quais são consideradas por Mello (2010b, p. 167-168), ao avaliar seu texto 

de 1975: 

O trabalho que escrevi parece-me agora a pré-história do quadro atual da 
profissão mas é, também, uma indicação segura dos rumos da mudança do 
mundo.  Os  escassos  postos  de  trabalho  que,  na  época,  indicavam  uma 
vocação  mais  democrática  da  Psicologia,  hoje  se  multiplicaram  e  os 
psicólogos são em grande número nas escolas públicas, na atenção pública à 
saúde e em outros postos de trabalho de vocação mais social. Tiveram parte 
importante nos movimentos que culminaram no fechamento dos hospitais, 
vergonhosos depósitos de pacientes caracterizados como doentes mentais, e 
têm participado de maneira decisiva no processo de denúncia e de dissolução 
das  classes  especiais,  também depósitos  vergonhosos  de  crianças  “  com 
dificuldades” escolares. Eu ouso dizer, mesmo correndo o risco de ser mal 
entendida, que assistimos a um processo de humanização da Psicologia.

Com  efeito,  apesar  de  admitir  mudanças,  a  estudiosa  observa  que  determinados 

modelos persistem na forma de áreas de atuação, disciplinas e valorização social de certas 

áreas.  Estranha  que  os  currículos  atuais  permaneçam  muito  semelhantes  aos  de  outrora, 

carregando ainda muitos dos ideais e aspirações dos primeiros cursos. Enfim, as palavras de 

Mello conduzem-nos a pensar que os desafios lançados pela autora quando da escrita do texto 

em  1975  foram  assumidos  por  muitos  profissionais  e  estudantes  de  Psicologia,  o  que 

definitivamente  movimentou  a  Psicologia.  Por  um  lado,  estudos  e  trabalhos  diversos 

permitiram a reflexão, a crítica, a (re)invenção de práticas e, por outro, intervenções acríticas, 

a-históricas e apolíticas perduram e se reforçam ou se disfarçam em algumas formações pelo 

país. Cabe-nos seguir por essa trajetória para entender melhor esses movimentos na formação 

e na atuação do psicólogo.
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2.4 A Psicologia se move: entre modelos tradicionais e novos desenhos

Tomando em específico a década de 1980, verificamos um número significativo de 

publicações de estudos e reflexões acerca da profissão do psicólogo. Destacamos o estudo do 

CFP que, em 1988, publicou o livro “Quem é o psicólogo brasileiro?” com os resultados de 

uma ampla pesquisa de alcance nacional. Realizada com uma amostra de 2448 psicólogos de 

várias regiões do país, a referida investigação teve dados coletados através de questionário 

aplicado entre 1986 e 1987 (BASTOS; GOMIDE, 2010) e é considerada como base para 

investigações sobre a profissão por expor dados fundamentais para caraterização da profissão 

em nível nacional.

Os dados revelam um desenho profissional que repercutiu entre estudiosos, nos cursos 

de  graduação,  em  associações  diversas  e  nos  próprios  conselhos  devido  à  exposição  de 

fragilidades na profissão e na própria formação. Em síntese, Bastos e Gomide (2010) relatam 

que se trata de uma profissão feminina, jovem e urbana, com maior concentração na região 

Sudeste e nas faculdades privadas.  A preferência pela atuação na área clínica,  seguindo o 

modelo profissional liberal,  confirma-se como preponderante,  contudo, constata-se que ela 

não  ocorre  de  modo  exclusivo.  Mesmo  na  área  clínica,  somente  cerca  de  metade  dos 

profissionais são autônomos, além do que a carga horária dedicada à profissão revela que o 

psicólogo  é  impelido  à  combinação  de  trabalhos  em  locais  e  áreas  diversas  para 

complementação dos  seus  rendimentos,  uma vez que os  dados também revelaram que os 

psicólogos são mal remunerados.

Acompanhando Bastos e Gomide (2010), verifica-se que o consultório é o local que 

mais concentra profissionais, o que vai ao encontro das preocupações de estudiosos da década 

anterior, como Mello (2010a) e Botomé (2010). É reduzida a inserção do psicólogo no serviço 

público,  como  nas  áreas  da  saúde,  o  que  indica  a  persistência  da  limitação  do  serviço 

psicológico a uma camada específica da população (BASTOS; GOMIDE, 2010).

Entretanto,  vale  sublinhar  que  esses  dados,  embora  pouco  significativos  quando 

comparados  àqueles  que  ocupam as  primeiras  posições,  são  importantes  por  sinalizar  os 

primeiros passos em direção a uma maior diversificação dos serviços que se evidenciará nos 

anos  subsequentes.  Bastos  e  Gomide  (2010)  apontam  que,  dentre  as  atividades 

desempenhadas,  a psicoterapia ocupa o primeiro lugar,  seguida da aplicação de testes.  Os 

autores  ressaltam o  peso  de  atividades  que  definem o  modelo  de  atuação  tradicional  do 
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psicólogo, apesar disso, também observam a presença - ainda numericamente inexpressiva – 

de outras atividades, o que pode implicar uma tendência à diversificação do campo.

Por  fim,  deve-se discutir  acerca  da  avaliação que  os  entrevistados  fizeram de  sua 

formação inicial. Neste tópico, destacamos as análises que Bastos e Gomide (2010) realizam 

quando avaliam a formação ao longo de 25 anos, agrupando os participantes conforme seus 

anos de formação. Com isso, examinam uma tendência nos dados a uma insatisfação clara 

com a formação na década de 1980 no tocante aos conhecimentos filosóficos, das ciências 

básicas e às técnicas de entrevistas. Ao mesmo tempo, aqueles formados entre 1975 e 1980 

apresentam-se mais  satisfeitos com o conhecimento e domínio de testes psicológicos;  e a 

atitude de investigação científica tem uma queda na avaliação da sua qualidade a partir de 

1975.

Tomando especialmente os resultados da avaliação na área clínica, pode-se averiguar 

que os conhecimentos relativos a essa área possuem um índice um pouco mais elevado de 

suficiência.  Já em relação aos conhecimentos sobre a realidade socioeconômica e o papel 

social do psicólogo, boa parte dos participantes avaliou como insuficiente a inserção dessas 

discussões no curso (BASTOS; GOMIDE, 2010). O fato de os profissionais estarem mais 

satisfeitos com os conhecimentos da clínica contribui para a confirmação de hipóteses sobre a 

ênfase nessa área nas formações em detrimento de outras discussões, já que os participantes 

apontam maior suficiência nesse tópico.

Em 2010, com a publicação do livro “O trabalho do psicólogo no Brasil”, organizado 

por Bastos e Gondim (2010), revisitou-se essa pesquisa ao confrontá-la com dados de novo 

estudo,  em  conjunto  com  o  CFP,  de  iniciativa  do  Grupo  de  Trabalho  Psicologia 

Organizacional  e  do  Trabalho  da  Associação  Nacional  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  em 

Psicologia – ANPEPP- realizado entre 2006 e 2008. 

Assim  como  Mello  (2010b),  os  dados  discutidos  nesse  livro  apontam  sinais  de 

mudanças relevantes, mas também de permanências. Dentre os resultados, tem-se que ainda 

se trata de uma profissão feminina e que é formada, em sua maioria, por adultos jovens (com 

idade média de 33,6 anos). Além disso, houve um aumento expressivo de psicólogos no país, 

com  uma  melhor  distribuição  desses  profissionais  pelos  diferentes  estados  e  regiões 

brasileiras, cabendo realce ao processo de interiorização da Psicologia, que tem como motor 

principal a expansão dos cursos para cidades de médio porte do interior brasileiro (BASTOS; 

GONDIM; RODRIGUES, 2010).
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Em outro artigo fundamentado nos dados desse estudo, Bastos, Gondim e Borges-

Andrade (2010a) sintetizam alguns resultados, destacando que a fragilidade no mercado de 

trabalho   mantém-se,  especialmente  quanto  às  condições  oferecidas  para  o  exercício 

profissional. Contudo, sublinham as observações sobre a expansão e a ampliação dos serviços, 

contextos e segmentos da população beneficiária.

A formação do psicólogo, por seu turno, também foi objeto dessa pesquisa, no que 

tange à graduação, à pós-graduação e à formação complementar. Considerando a primeira, 

recorte desta tese, tem-se a predominância incontestável da rede privada de ensino nos cursos 

de Psicologia, com 80% dos psicólogos formados nos últimos anos egressos de IES privadas, 

o que implica a necessidade de apreciações sobre a qualidade do ensino ofertado na rede 

privada  de  educação  (YAMAMOTO  et  al.,  2010),  principalmente  se  alinharmos  nossas 

reflexões com as preocupações com o projeto de profissão em curso.

Ainda sobre a formação,  Bastos, Gondim e Borges-Andrade (2010a) elencam outros 

elementos  evidenciados  nessa  pesquisa,  como  a substituição  do  Currículo  Mínimo  pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e o crescimento do sistema de pós-graduação, que ocorre 

predominantemente nas instituições públicas de ensino. Apesar dessas mudanças, visualiza-se 

inquietantes continuidades, como a defasagem entre as competências necessárias e aquelas 

adquiridas e a confusão em torno da adoção de referenciais teóricos. Finalmente, os autores 

concluem entre observações pessimistas e otimistas:

Para os mais pessimistas, vinte anos depois da primeira pesquisa nacional, o 
exercício da profissão no Brasil não apresenta alterações significativas em 
aspectos como de rendimentos, número de psicólogos atuantes na profissão 
em relação aos graduados, profissão liberal e assalariada, ecletismo acrítico 
de orientações teóricas, descompasso entre as competências requeridas para 
a formação científica e a atuação grupal, organizacional e institucional, e as 
de  domínio  profissional,  o  que  seria  preocupante  e  deveria  nos  manter 
alertas, visto as mudanças que ocorreram nas políticas de ensino superior, 
nas demandas sociais e na formação do psicólogo em nosso país. Para os 
mais otimistas, alguns dados comparativos de 1988 e de 2008 reafirmam a 
forte identidade do psicólogo com a profissão,  enquanto outros sinalizam 
pequenos avanços que merecem ser mais bem estudados.  A livre escolha 
pela Psicologia, a percepção de status profissional, o forte comprometimento 
e a satisfação com a profissão, além da intenção de permanência na profissão 
e na área de atuação, reafirmam e fortalecem a identidade profissional.  A 
interiorização da profissão, a democratização do atendimento psicológico, o 
fortalecimento do setor público como maior empregador, o fortalecimento da 
docência  como  atividade  principal,  hibridismo  de  áreas  de  atuação  que 
obrigam  a  uma  revisão  deste  conceito  e  diversificação  de  algumas 
atividades, são todos dados indicativos de que talvez vinte anos não seja um 
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tempo  tão  longo  para  que  as  mudanças  de  maior  escopo  se  processem 
(BASTOS; GONDIM; BORGES-ANDRADE, 2010a, p. 270-271).

Para compreender essas (des)continuidades na formação captadas entre os vinte anos 

em que decorreram as mencionadas investigações, há determinados processos que precisam 

ser observados com maior apuro, posto que explicitam os tensionamentos entre os modelos 

tradicionais  e  as  novas  práticas  em  Psicologia.  É  o  caso  da  expansão  dos  serviços  de 

Psicologia, em específico aqueles referentes ao setor público. Como esses dados sinalizam, 

entre as décadas de 1980 e o início do século XXI, assiste-se à diversificação de serviços da 

Psicologia,  que começa a  inserir-se  em serviços públicos,  na equipe de saúde mental,  no 

hospital, entre outros.

Com efeito, são subjacentes a essa discussão os dados de que persevera o predomínio 

pela  área  clínica  na atuação do psicólogo,  o  que é  deveras  relevante em nossas  análises. 

Gondim, Bastos e Peixoto (2010) tecem reflexões sobre as áreas de atuação e as atividades 

exercidas pelo psicólogo, apontando a diversificação de áreas na Psicologia, com uma maior 

presença dessa profissão junto a populações que anteriormente eram pouco assistidas por ela.

Todavia, a clínica mantém-se como área de atuação predominante, inclusive, quando 

associada a outras, ou seja, quando o profissional atua em mais de uma área, a clínica é aquela 

que  surge  em  maior  frequência  nas  combinações  entre  elas.  E,  indo  além,  conforme  os 

autores, mesmo em situações em que os psicólogos atuam em outras áreas, suas atividades são 

semelhantes, com uma maior expressividade daquelas de natureza clínica, quer dizer, atua-se 

com o instrumental clínico, mesmo quando não se está em um contexto clínico.

Essa continuidade da clínica como área hegemônica e cujo alcance permeia outras 

áreas  da  Psicologia  e  entra  acriticamente  em escolas,  comunidades,  Unidades  Básicas  de 

Saúde  –  UBS  -,  serviços  de  assistência  social,  entre  outros,  deve  ser  problematizada. 

Dimenstein  (2000)  realiza  tal  exercício  no  campo da  assistência  pública  à  saúde  quando 

explica que o modelo hegemônico de atuação clínica, norteado pela psicoterapia individual de 

base  psicanalítica,  é  meramente  transposto  ao  setor  público.  Consideramos  que  tal 

transposição se dá de forma descontextualizada, sem que se reflita sobre sua pertinência e 

implicações naquele âmbito. 

Mais recentemente, Dimenstein e Macedo (2012) retomam a discussão sobre a atuação 

do psicólogo na atenção à saúde pública e apontam que a inserção desse profissional nas 

equipes de saúde não conduziu necessariamente a alterações na lógica de produção de saberes 
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e  de  ações  nesse  campo.  Com  efeito,  assim  como  ocorre  com  outros  atores  da  saúde, 

permanece na Psicologia um modelo prescritivo, orientado por concepções biologizantes e 

mecanizadas,  com tendências  de  trabalho  individualizado,  relações  verticalizadas  com os 

usuários, limitadas às queixas e com estratégias de subjetivação disciplinadora, normatizadora 

e de cristalização de referências identitárias (DIMENSTEIN; MACEDO, 2012).

Todavia, os autores também assinalam a existência de um campo de  tensionamentos 

composto pelos diversos saberes que constituem a saúde coletiva, o qual tem questionado a 

contribuição  da  Psicologia  para  o  projeto  político  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS. 

Consideram que

Tais  tensionamentos  têm  ajudado  na  formulação  de  novos  problemas  e 
constituído o segundo aspecto, que é a emergência de um ator político que 
intervém em um plano ético, ou seja, que provoca análises do que está posto 
em funcionamento, inclusive das próprias políticas públicas e os modelos 
tecnoassistenciais em curso, bem como das relações interprofissionais que 
reconhece que o cuidar em saúde não se restringe a competências e tarefas 
técnicas (DIMENSTEIN; MACEDO, 2012, p. 238).

O que  Dimenstein  e  Macedo  (2012)  explicitam é  o  movimento  de  reinvenção  da 

intervenção  do  psicólogo  em  diferentes  âmbitos,  o  qual  vem  sendo  sinalizado  nas  duas 

últimas  décadas  e  vem ao  encontro  das  preocupações  de  Mello  (2010a).  Há  uma  maior 

discussão  sobre  as  práticas  tradicionais,  a  inserção  da  Psicologia  nas  políticas  sociais,  a 

necessidade de produzir práticas diferentes, coerentes com as demandas de determinado lugar, 

o foco em grupos que não são o público-alvo tradicional da Psicologia, entre outros.

O CFP, através do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – 

CREPOP –, vem sublinhando a preocupação com a reflexão e orientação acerca dessas novas 

práticas, lócus e públicos que permeiam o trabalho do psicólogo atualmente. O CFP observa 

que, ao longo dos 50 anos de profissão no Brasil, ocorreram várias mudanças no que tange a 

uma atuação do psicólogo comprometida e  contextualizada com a realidade social.  Nessa 

direção, destacam-se práticas que enfocam “a promoção dos sujeitos, a partir de sua própria 

participação e envolvimento nas ações realizadas, de acordo com o seu contexto, história e 

vivências, buscando alternativas para sua inserção social na direção da garantia de direitos” 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2012, p. 48).

Faz-se pertinente frisar que também se identificam mudanças nos campos tradicionais, 

como é o caso da educação, pensando em específico nos sujeitos com deficiência. Embora 
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haja uma tradição no trabalho do psicólogo com as queixas escolares e com aqueles alunos 

que não aprendem, enfocando seu fracasso escolar (PATTO, 2008;  NEVES; MACHADO, 

2007), nota-se que, com o processo de inclusão escolar de pessoas com deficiência, é preciso 

repensar o papel do psicólogo e seus fundamentos teórico-metodológicos.

Nessa  reflexão,  o  CFP discorre  sobre a práxis do psicólogo na construção de um 

projeto de educação inclusiva:

O psicólogo enquanto ator social deve ser protagonista de um projeto de 
educação e de escola comprometida com a formação de cidadãos, portanto 
sua práxis deve se nortear pela necessidade de: Garantia de acesso, 
permanência e conclusão de uma educação de qualidade; Melhoria das 
condições de ensino–aprendizagem; Respeito e valorização das diferenças 
por meio de investimentos dos diversos segmentos da sociedade; Apoio às 
necessidades educacionais dos alunos, sobretudo daqueles que apresentam 
características físicas, psicológicas, sociais e culturais distintas do grupo de 
referência; Construção de políticas sociais que garanta o direito à Educação 
de Qualidade (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2011, p. 1).

Tais diretrizes explicitam a necessidade do psicólogo transcender à lógica da avaliação 

psicológica e do atendimento individualizado a esse público e considerar as possibilidades de 

participação nas discussões sobre as políticas públicas em educação,  na parceria com 

professores,  contribuindo  em  seu  processo  de  formação  e na observação e atendimento 

educacional a alunos com deficiência.

Também é válido mencionar o movimento em busca de redefinições na prática clínica, 

que enfatizem expressões como “clínica ampliada” e “clínica social”. Moreira, Romagnoli e 

Neves (2007) questionam o modelo tradicional psicoterapêutico em sua cisão entre clínica e 

política,  defendendo novas  modalidades  de atendimento  que se descolem da psicoterapia, 

como a clínica social. As autoras assinalam a ampliação paulatina de locais de trabalho para o 

psicólogo,  como  sistemas  de  saúde  pública,  centros  de  reabilitação,  asilos,  hospitais 

psiquiátricos e gerais, sistema judiciário, creches, penitenciárias e comunidades. Diante dessa 

expansão, atentam sobre a importância da produção de novos recursos na formação e de novas 

formas de exercício profissional, que considerem a construção de práticas ético-políticas.

Avançado em suas argumentações, Moreira, Romagnoli e Neves (2007) ratificam a 

clínica social como uma prática ética e política de intervenção, cujo comprometimento deve 

ser com a promoção da saúde e com a realidade social brasileira. Ao expor o que seria a 

clínica  social,  as  autoras  alertam  que  esta  não  corresponde  ao  mero  atendimento  de 
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consultório às camadas pobres da população,  tampouco aos novos espaços de atuação do 

psicólogo. Trata-se, na verdade, de

[…] um trabalho de intervenção psicológica, seja qual for a vertente teórica 
escolhida  pelo  profissional,  que  associe o  sujeito  psicológico  ao  sujeito 
político,  pois acreditamos  que,  devido  ao  alto  nível  de subjetivismo,  de 
atomização, de narcisismo,  um trabalho que possa alcançar algum sucesso 
deve partir das mazelas íntimas desse sujeito para depois lançá-lo ao campo 
político, transformando-o em um sujeito histórico, no sentido de se envolver 
com  sua  história,  com a  comunidade,  com  a  humanidade  (MOREIRA; 
ROMAGNOLI; NEVES, 2007, p. 619).

A proposição da clínica social pode representar,  de fato, um importante avanço no 

processo de reinvenção de práticas em Psicologia. No entanto, há que se ponderar sobre a 

relevância de construir diferentes espaços de atuação para além daqueles tradicionais. Silva e 

Yamamoto (2013) afirmam que, a despeito do fascínio exercido pelo modelo clínico, vem 

evidenciando-se a ampliação do mercado de trabalho e das oportunidades profissionais para o 

psicólogo.  Assim,  novos  espaços  de  atuação  vêm  apresentando-se,  com destaque  para  o 

campo das  políticas  sociais.  Para  os  autores,  isto  implica  no  debate  sobre  a  atuação e  a 

formação voltada para esse campo.

Seixas (2009) reconhece que a inserção do psicólogo no campo das políticas sociais 

tem se tornado uma realidade profissional, o que se verificou com seu estudo, cujos dados 

apontaram a existência de 41% de psicólogos atuando nesse campo no Estado do Rio Grande 

do Norte. Tal situação, conforme o autor, está alinhada com o caminhar das políticas sociais 

no  país,  acompanhando  desde  a  reforma  sanitária,  ao  final  da  década  de  1980,  até  o 

surgimento expressivo do terceiro setor e a recente presença na assistência social, incentivada 

pelas políticas nacionais de assistência social e do Sistema Único de Assistência Social, já no 

século XXI.

Conforme Seixas  (2009),  essa  inserção  parece  ter  sido  provocada  muito  mais  por 

circunstâncias externas à profissão do que por condições internas da categoria,  surgidas a 

partir  de  inquietações  político-teóricas.  Com  efeito,  o  campo  da  política  social  ganha 

considerável espaço no escopo das práticas psicológicas, entretanto, este não parece atrativo 

para o psicólogo e sua presença está mais relacionada à retração do mercado de trabalho. Isto 

é preocupante na medida em que se verifica que o profissional acaba ocupando vários espaços 

simultaneamente, não investindo em estudos e formações complementares para entender o 

novo  campo,  além  da  ocorrência  da  pulverização  de  esforços  cotidianos,  posto  que  se 
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necessita responder aos vários espaços em que se trabalha (SEIXAS, 2009).

Há ainda uma questão que ratifica a justificativa acerca dos estudos sobre a formação 

do psicólogo: as práticas desenvolvidas por esses profissionais no campo das políticas sociais 

estão vinculadas ao modelo tradicional, que pouco responde às demandas concretas de vida 

dos usuários dessas políticas. Segundo Seixas (2009, p. 134),

Partindo  de  uma  formação  ainda  tradicional,  e  atuando  com  esse 
embasamento  clínico  conservador  (já  tão  bem  discutida  e  criticada),  o 
psicólogo acaba, por fim, no momento em que mais a sociedade precisaria 
(consciente  dos  limites  de  sua  atuação),  assumindo  um  lugar  liberal  de 
“posição política de dominação”, reforçando valores vigentes, em detrimento 
de  uma  prática  “libertária”,  de  “contra-dominação”,  recair  no  que  ele 
aprendeu  a  fazer  tão  bem,  e  que  também  marca  historicamente  nossa 
profissão,  a  saber,  ações  de  ajustamento  e  conformidade  a  situação.  Ou, 
quando assume um “compromisso social”, acaba, no máximo, reproduzindo 
a  tão  propagada  ação  solidária,  caracterizada  por  ser  assistencialista  e 
ingênua. Não parece ser a ‘clínica ampliada’ e comprometida socialmente a 
escolhida pelos nossos profissionais, mas a tradicional e adaptacionista. 

As  linhas  aqui  delineadas  impõem  a  discussão  permanente  sobre  a  revisão  de 

determinados posicionamentos e o desenho de um caminho que considere a reflexão sobre 

qual  projeto  ético-político  poderíamos  construir  para  essa  profissão.  Nessa  direção,  a 

formação não deve prescindir de tratar com os tensionamentos que atravessam a profissão em 

sua  história  e  conhecimentos.  Essa  preocupação  acompanha  os  escritos  de  Patto  (2009), 

quando reflete sobre as relações de poder existentes entre a Psicologia científica e a sociedade 

brasileira, apontando o caráter ideológico dessa profissão. Para a autora, é preciso ingressar 

no âmbito ético-político da Psicologia, rever concepções e práticas de avaliação e psicoterapia 

adaptacionistas, que pouco contribuem para a pensar um projeto de profissão emancipador.

Isso, conforme Patto (2009), está atrelado à formação do psicólogo, no sentido de uma 

revisão curricular. Aqui, a autora faz a defesa por uma formação com uma base filosófica 

consistente, cujo foco não seja somente a organização de um currículo plural, com diferentes 

abordagens teóricas, mas que enfatize a aquisição de instrumentos filosóficos que permitam 

aos estudantes discutir a Psicologia. A autora frisa a necessidade de formar psicólogos que 

tenham  uma  base  intelectual  e  que  não  sejam  resumidos  a  técnicos  que  aplicam 

mecanicamente  os  procedimentos  profissionais,  sem  pensar  sobre  seus  fundamentos  de 

maneira crítica.

Esse não foi o caminho hegemônico na formação em Psicologia, cuja ênfase, como 
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vimos,  recaiu  na  opção  pelo  cientificismo  e  pelo  rechaço  às  questões  sociopolíticas 

(ALBERTO, 2012), o que implicou em um currículo supostamente neutro e pouco atento à 

construção  de  posturas  críticas  diante  da  realidade  brasileira.  A despeito  desse  caminho 

hegemônico,  Alberto  (2012)  propõe  uma  perspectiva  crítica  de  formação  em  Psicologia, 

fundamentada  na  Psicologia sócio-histórica,  que compreenda o compromisso social  como 

associado à mudança da realidade social, das desigualdades sociais.

As políticas públicas também requerem atenção nos atuais currículos. Consoante com 

Wojciekowski (2013), a inserção das políticas públicas nos currículos exige o reconhecimento 

de uma pluralidade de práticas possíveis em Psicologia, que podem assumir uma perspectiva 

crítica  se  a  formação profissional  for  reavaliada,  com a  contextualização dos  referenciais 

teóricos e técnicos. Acrescentamos os escritos de Reis e Guareschi (2010) sobre a formação 

em saúde, quando evidenciam esta como espaço privilegiado de construção de uma prática 

que  deve  estar  envolvida  politicamente,  uma  vez  que  tal  envolvimento  propicia  maiores 

possibilidades de efetivações do trabalho em saúde coletiva.

Assim, percebe-se a defesa de diferentes autores, em áreas distintas da Psicologia, no 

tocante ao rompimento com um currículo supostamente neutro. O foco tem sido a reflexão 

sobre  uma formação  que  não  fuja  dos  tensionamentos  e  que  contribua  na  construção  de 

pensamentos críticos e de posições políticas em relação às práticas em Psicologia. Em sua 

análise do percurso profissional dos psicólogos na saúde pública, nesses 50 anos de profissão 

no Brasil, Dimenstein e Macedo (2012) explicitam que o desafio não deve estar circunscrito 

aos ajustes na formação, com a ampliação de disciplinas e conteúdos relativos ao SUS ou à 

reforma psiquiátrica ou na instrumentalização tecnológica, entre outros, pois as necessidades 

são outras:

Na verdade,  apostamos em uma formação em que os psicólogos possam, 
minimamente,  realizar  leituras  e  análises  conjunturais  a  respeito  das 
necessidades  sociais  e  de  saúde  da  população,  proceder  à  escuta  e  à 
intervenção  sobre  os  processos  psicológicos  e  psicossociais  mobilizados 
pelas  condições  de  vida  e  projetos  de  futuro  da  população,  além  da 
capacidade de articulação com as redes de serviços para operar práticas de 
cuidado  mais  integradas  em saúde  (DIMENSTEIN;  MACEDO,  2012,  p. 
244).

Observamos que tais posicionamentos revelam a preocupação com uma formação para 

além da técnica, mas sobretudo política. Retomo, agora, à questão que me lancei sobre o papel 

do psicólogo quando iniciei  minha atividade como docente da UFAL. Considero que sua 
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resposta passa por uma reflexão pungente sobre as possibilidades de construção de um projeto 

ético-político  dessa  profissão.  Amparada  em  Yamamoto  (2012),  pergunto-me:  em  uma 

profissão  marcada  pela  diversidade  teórico-metodológica,  com  práticas  fragmentadas  e 

pulverizadas, seria possível um único projeto ético-político? É um questionamento pertinente 

quando  se  busca  a  materialização  das  propostas  supracitadas.  Discutimos  que  pensar  a 

formação e seu compromisso social é recorrente em Psicologia, então, é preciso articular as 

diferentes  contribuições,  confrontar  posicionamentos,  questionar  os  sentidos  desse 

compromisso, observar os tensionamentos que perpassam esse processo e propor sínteses, do 

contrário, as dificuldades já identificadas perdurarão.

Os estudos que brevemente apresentamos não permitem negligenciar os movimentos 

da  história  da  Psicologia  brasileira  e  suas  (des)continuidades,  visto  que  o  desenho dessa 

formação é composto por rabiscos, rasuras e retoques. Por um lado, ampliamos nosso campo 

de  intervenção,  participamos  de  movimentos  sociais  em  defesa  das  minorias,  estamos 

inseridos  na  luta  antimanicomial,  lutamos  pelas  políticas  sociais,  entre  outros.  Por  outro, 

práticas progressistas, de ruptura com a lógica dominante são, ainda hoje, minoritárias diante 

de outras tradicionais, que reproduzem uma lógica de trabalho tão amplamente criticado.

Essas  (des)continuidades  articulam-se com a constituição de representações  sociais 

sobre o psicólogo (PRAÇA; NOVAES, 2004; LAHM; BOECKEL, 2008; SOBRAL; LIMA, 

2013), cuja imagem hegemônica persiste sendo aquela do profissional clínico, que resolve 

problemas individuais e íntimos. Essa imagem perpassa o processo formativo, movimentando 

as escolhas dos estudantes, incorporando-se às suas práticas e falas. Nesse processo, chocam-

se  com  o  próprio  processo  formativo  e  se  desfazem  e  se  refazem,  ou  são  fortalecidas, 

reafirmam-se a partir das opções tomadas por cada curso. A que isso se deve? É infértil e 

equivocado levantar um ou mais fatores que expliquem essa dinâmica na medida em que ela 

está atrelada a uma conjunção de elementos cuja influência não pode ser verificada de forma 

direta e objetiva. Esse entendimento não nos impede de discutir alguns desses elementos, sem 

buscar explicações deterministas. É o caso do currículo.

Nesse sentido, em estudo sobre a representação social de acadêmicas de Psicologia 

acerca  do  estágio  em  Psicologia  da  Saúde  e  suas  implicações  na  formação  do  perfil 

profissional, Quinto (2008, p. 17) defende que “a produção de conhecimento que orienta a 

formação  profissional  decorre  do  processo  de  interação  social  no  qual  os  discursos 

legitimados no currículo da  graduação e  na fala  de formandos na  educação superior,  são 
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estruturantes de representações sociais no âmbito da educação”.

Em várias  passagens  aqui  dispostas,  autores  diversos  chamaram a  atenção  para  o 

currículo de Psicologia, elemento que contribui para os desenhos de formação aqui traçados. 

Isto nos conduz a reajustar o foco em torno do currículo, considerando sua história, princípios 

e  processo  de  constituição.  Trataremos,  pois,  desses  elementos,  iniciando  com  algumas 

discussões  realizadas  entre  as  décadas  de  1990  e  anos  2000,  as  quais  redundaram  na 

aprovação das DCNs. É preciso voltar-se para o contexto teórico e político que fomentou a 

elaboração das DCNs, bem como para uma reflexão sobre o caráter das diretrizes e suas 

implicações na formação. É o que buscaremos na próxima seção.

2.5 Os movimentos em torno das DCNs para os cursos de Psicologia: a síntese almejada?

Ainda nos anos 1980, os Conselhos de Psicologia, nos níveis nacional e regional, já 

promoviam debates acerca da formação do psicólogo (BARBOSA, 2007; SEIXAS, 2014), 

nos quais se  objetivava refletir  sobre o currículo e  sua reformulação.  Entretanto,  é  só na 

década  de  1990  que  as  discussões  intensificam-se  e  se  desdobram  em  um  processo  de 

reestruturação curricular efetivo, que culminará na aprovação da Resolução nº 8, de 07 de 

maio de 2004, do CNE, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Psicologia (BRASIL, 2014g).

Há que se frisar que, quando nos referimos às intensas discussões, buscamos ilustrar 

minimamente o contexto em que se deu o processo de elaboração e aprovação do texto final 

das DCNs. Tal texto passou por diversas apreciações e revisões, além de vigorosas e legítimas 

manifestações  políticas  de  diferentes  grupos,  sendo  aprovado  após  aproximadamente  sete 

anos de debates. De fato, compreendemos que não haveria como ser diferente, considerando 

não somente a diversidade teórico-metodológica da Psicologia brasileira, como também os 

determinantes políticos e ideológicos que atravessam a profissão. A questão “Para que serve o 

psicólogo?”, que me conduziu a essa investigação e que é tantas vezes repetida em aulas, 

publicações e nos serviços de Psicologia, não tem uma resposta simples ou unificada. Some-

se a isso as décadas de clamor por mudanças na formação, o que gerou grande expectativa e 

interesse  de  entidades,  profissionais,  estudantes  e  da  sociedade  civil.  Assim,  os 

tensionamentos, problematizações e correlações de força constituem o cenário desse quadro.



62

Um importante evento que antecedeu à aprovação final do texto das diretrizes foi o I 

Encontro de Coordenadores de Curso de Formação de Psicólogos,  realizado em 1992, na 

cidade  de  Serra  Negra,  no  Estado  de  São  Paulo.  Promovido  pelo  CFP,  o  evento  reuniu 

representantes  de  98  das  103 IES  com curso  de  Psicologia  na  época.  O  resultado  desse 

encontro foi a “Carta de Serra Negra”, documento que abrangia princípios norteadores para a 

formação do psicólogo e que se tornou referência para os eventos realizados posteriormente 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2014). A Carta de Serra Negra abarcava setes 

princípios, a saber:

1) desenvolver a consciência política de cidadania, e o compromisso com a 
realidade social e a qualidade e vida; 
2)  desenvolver  atitude  de  construção  de  conhecimento,  enfatizando  uma 
postura crítica, investigadora e criativa, fomentando a pesquisa num contexto 
de ação-reflexão-ação, bem como viabilizando a produção técnico-científica; 
3) desenvolver o compromisso da ação profissional quotidiana baseada em 
princípios éticos, estimulando a reflexão permanente destes fundamentos; 
4)  desenvolver  o  sentido  da  universidade,  contemplando  a 
interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
5)  desenvolver  a  formação  básica  pluralista,  fundamentada  na  discussão 
epistemológica, visando a consolidação de práticas profissionais, conforme a 
realidade  sócio-cultural,  adequando  o  currículo  pleno  de  cada  agência 
formadora ao contexto regional; 
6)  desenvolver  uma  concepção  de  homem,  compreendido  em  sua 
integralidade e na dinâmica de suas condições concretas de existência;
7)  desenvolver  práticas  de  interlocução  entre  os  diversos  segmentos 
acadêmicos,  para  avaliação  permanente  do  processo  de  formação 
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2014, p. 1).

Tais princípios evidenciam a preocupação com uma formação marcada pela dimensão 

política, crítica e reflexiva, dando relevo aos estudos e discussões em torno da elaboração de 

um  projeto  profissional  comprometido  com  a  realidade  social.  Ter  um  documento  com 

tamanha  representatividade  e  que  sintetizasse  esses  anseios  de  um  amplo  grupo  de 

profissionais  é,  sem dúvidas,  um marco na trajetória de construção dessa profissão e que 

subsidiará discussões em eventos subsequentes.

As movimentações  da categoria  em torno do tema aliam-se ao contexto político e 

educacional brasileiro como condições imprescindíveis no processo de formulação das DCNs. 

A redemocratização  do  país,  consolidada  com  a  Constituição  Federal  de  1988,  além  da 

controversa aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, 

promoveu mudanças radicais na educação brasileira, tanto no nível básico como no superior, 
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que  marcaram  de  forma  indelével  a  organização  dos  cursos  de  graduação  brasileiros 

(CRUCES, 2006). Nestes termos, Barbosa (2007) realça a determinação contida na LDB de 

substituir  o conceito de conteúdo mínimo das disciplinas das graduações pelo conceito de 

diretrizes curriculares,  o que acarretaria  maior flexibilidade e adaptação dos conteúdos às 

mudanças sociais.

Em dezembro  de  1997,  o  Ministério  da  Educação lança  edital  em que  solicita  às 

agências formadoras de todas as áreas o envio de propostas de diretrizes, iniciando, assim, os 

trabalhos  das  Comissões  de  Especialistas  para  formular  suas  respectivas  DCNs.  Também 

nesse ano, no mês de novembro, ocorre em Ribeirão Preto, São Paulo, o Fórum Nacional de 

Formação. Sua importância reside na criação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa – 

ABEP - e no início de discussões já direcionadas à elaboração das novas diretrizes para os 

cursos de graduação em Psicologia (BARBOSA, 2007; SEIXAS, 2014).

A primeira Comissão de Especialistas de Psicologia é nomeada em 1998 pelo MEC e 

pelo  CNE,  após  consulta  à  categoria,  com  o  intuito  de  apresentar  uma  proposta  de 

reformulação  curricular  para  a  Psicologia.  Salienta-se  que,  embora  a  Comissão  tenha 

conduzido esse processo, houve a participação ativa de entidades acadêmicas, científicas e 

profissionais  da  Psicologia  na  construção  das  diretrizes  curriculares  (BARBOSA,  2007; 

SEIXAS,  2014).  Como  mencionamos  antes,  esse  processo  foi  permeado  por  embates, 

revisões,  aprovação,  protestos  e  posterior  desaprovação,  dissolução  da  comissão,  nova 

comissão, novos debates, revisões, até seu texto final ser aprovado em 2004. Ressalta-se que, 

em 2011, ele foi substituído pela Resolução nº 5, que, como explica Seixas (2014), preserva o 

texto anterior e acrescenta tópicos sobre a regulamentação e funcionamento da licenciatura 

em Psicologia.

Com as DCNs, busca-se imprimir uma nova configuração aos cursos de graduação, 

indo além do aspecto conteudista para enfatizar orientações sobre o caráter, funcionamento e 

desenvolvimento do curso no plano curricular. O artigo segundo da Resolução nº 5, de 2011, 

esclarece  que: “As  Diretrizes  Curriculares  para  os  cursos  de  graduação  em  Psicologia 

constituem  as  orientações  sobre  princípios,  fundamentos,  condições  de  oferecimento  e 

procedimentos para o planejamento, a implementação e a avaliação deste Curso” (BRASIL, 

2014a, p. 1).

Em  suas  reflexões  sobre  alguns  elementos  das  DCNs,  Bernardes  (2012)  busca 

diferenciá-las  do  Currículo  Mínimo,  observando  que  este  último  está  fundamentado  em 
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teorias da aprendizagem formais, sendo basicamente constituído por processos institucionais 

de  transmissão  de  conhecimentos  e  de inculcação de  valores  aceitos  socialmente.  Nesses 

processos, as disciplinas são parceladas, há uma separação entre os estudos e os problemas da 

realidade social, bem como a aprendizagem ocorre com o acúmulo de informações. Sendo 

dispositivos constituídos pela LDB, as DCNs, por sua vez, são orientações que se baseiam na 

noção de perfis formativos, bem como preveem as competências e habilidades necessárias 

para contemplar tal perfil (BERNARDES, 2012).

Assumindo,  pois,  esse  caráter  orientador,  as  DCNs  estabelecem que  os  cursos  de 

Psicologia devem ter como meta central a formação do psicólogo, considerando a atuação 

profissional,  a  pesquisa  e  o  ensino.  Os  cursos  devem  seguir  princípios  norteadores  e 

compromissos, que colocam em relevo discussões realizadas anteriormente que ansiavam por 

uma  formação  que  priorizasse  a  pesquisa  científica,  a  apreensão  crítica,  complexa  e 

multideterminada do fenômeno psicológico e da realidade social e uma atuação ética e diversa 

conforme as demandas sociais.

Acrescentamos as considerações de Seixas (2014), que avalia os princípios das DCNs 

como gerais  e  inespecíficos,  mas aponta avanços em relação às proposições do Currículo 

Mínimo. Conforme o autor, a primeira proposta para currículos de Psicologia circunscrevia-se 

às  três  áreas  clássicas,  apresentando  uma  visão  de  mundo  unidisciplinar,  clínica  e 

conservadora. Seixas (2014) ainda pondera que se, por um lado, as DCNs foram criticadas 

pela manutenção de pontos polêmicos, por outro, autores diversos consideram-na um avanço 

diante  do  Currículo  Mínimo.  Para  o  autor,  as  orientações  das  DCNs  proporcionaram  a 

garantia de um padrão de formação, prevendo competências e eixos preestabelecidos, sem 

restringir, contudo, as definições de cada curso.

Com efeito, não há como negar os pontos positivos, tampouco negligenciar as críticas 

a  outros  elementos  que  compõem as  diretrizes,  que,  inclusive,  foram alvos  de  vigorosos 

debates que antecederam a aprovação das DCNs. Dentre os quais, destacamos as polêmicas 

ênfases  curriculares.  O  documento  divide  a  formação  em  núcleo  comum  e  em  ênfases 

curriculares.  O  primeiro  reúne  competências,  habilidades  e  conhecimentos  que  conferem 

identidade ao curso,  propiciando uma base homogênea para a formação.  Trata-se de uma 

capacitação básica para lidar com conteúdos da Psicologia, em termos de conhecimento e de 

atuação. Já as ênfases curriculares evocam a especifidade de cada curso diante da diversidade 

teórico-metodológica, de práticas e de contextos de atuação, posto que consistem, conforme o 



65

décimo artigo, em “um conjunto delimitado e articulado de competências e habilidades que 

configuram  oportunidades  de  concentração  de  estudos  e  estágios  em  algum  domínio  da 

Psicologia” (BRASIL, 2014a, p. 4).

Seguindo tais determinações, os cursos devem organizar-se em torno de discussões 

pertencentes ao núcleo comum e outras que se dividam de acordo com as ênfases adotadas por 

cada instituição de ensino. Deve-se ofertar um mínimo de duas ênfases e sua definição deve 

estar  prevista  no  PPC.  Esse  processo  de  definição  deve  envolver  reflexões  acerca  das 

demandas sociais com as quais o curso interage, além das orientações teórico-metodológicas 

que permeiam a formação. Elenca-se no texto, ainda, possibilidades de ênfases, no entanto, 

fica aberta a oportunidade de elaboração de outras, conforme as especificidades do curso e as 

competências  e  habilidades  observadas  nas  DCNs,  sem  que  isso  represente  uma 

especialização (BRASIL, 2014a).

A  relação  entre  núcleo  comum  e  ênfases  curriculares  provoca  uma  série  de 

questionamentos. Antes da aprovação do texto final das DCNs, já perfilavam-se críticas às 

ênfases por considerá-las uma espécie de especialização prematura (SEIXAS, 2014). Desse 

modo,  no  lugar  de  garantir  o  respeito  à  diversidade  de  conhecimentos  e  de  práticas  da 

Psicologia – presente nos princípios das próprias DCNs -, estaria aberta a possibilidade de 

uma parcialização da formação. Cruces (2006) também questiona a viabilidade de as ênfases 

darem  conta  de  não  se  tornarem  especializações  e,  ao  mesmo  tempo,  respeitarem  as 

especificidades de cada curso, instituição e região. A autora indaga, ainda, se o núcleo comum 

garantiria efetivamente uma formação sustentável.

Em  uma  provocativa  discussão  acerca  das  DCNs  e  suas  possibilidades  de 

ressignificação, Bernardes (2012) tece críticas a alguns entendimentos subjacentes ao texto 

das diretrizes. Primeiro, questiona a expressão “algum domínio da Psicologia”, presente no 

décimo  artigo  e  explicitada  no  décimo  segundo  como  sendo  aqueles  domínios  mais 

consolidados  da  atuação  do  psicólogo,  especificamente,  as  áreas  clínica,  escolar  e 

organizacional. Para o autor, essa definição não traz avanços ou mudanças para os currículos 

em  Psicologia  na  medida  em  que  os  cursos  persistem  em  replicar  o  que  já  existia 

anteriormente. Destarte, os “domínios consolidados”, como é o caso da Psicologia Escolar, 

tornam-se ênfases,  como “Psicologia e processos educacionais”.  Muda-se a  nomenclatura, 

mas a concepção e a prática permanecem inalteradas, tal como no Currículo Mínimo. 

Bernardes (2012) argumenta que o ponto central dessa discussão reside no fato de que 
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a  expressão  que  define  as  ênfases  está  associada  aos  domínios  já  consolidados.  Estes  se 

configuram como áreas hegemônicas de conhecimento que se relacionam diretamente aos 

campos  de  atuação,  os  quais,  historicamente,  sustentam  certos  modos  de  exercício 

profissional em Psicologia. Aqui, desvela-se o entendimento de uma relação direta entre um 

saber e sua aplicação em um dado campo profissional.

Como expõe Bernardes (2012), trata-se do modus operandi da Psicologia aplicada, em 

que  se  considera  o  saber  da  Psicologia  aplicado  à  escola,  à  clínica,  ao  trabalho e  que  é 

coerente com uma racionalidade prática. Isto implica que a noção de ênfases curriculares, 

apesar de um aparente caráter inovador e flexível, é herdeira de uma racionalidade prática que 

mantém a hegemonia da Psicologia aplicada. Tais circunstâncias conduzem Bernardes (2012, 

p. 222, grifos nossos) a revisitar a discussão sobre o perfil generalista ou especializado na 

formação:

Ora,  percebo a existência  de certo mito sobre a  formação generalista  em 
Psicologia. Nossa formação jamais foi generalista, ao contrário, sempre foi 
uma  formação  com  dupla  especialização  precocemente  estabelecida:  a 
primeira  especialização  em  determinado  modus  operandi centrado  no 
indivíduo, individualizante e intimista, e uma segunda especialização em 
torno desse modus, localizada geralmente na atuação clínica.

Os  grifos  são  nossos  para  sinalizar  a  renitente  discussão  que  atravessa  todo  esse 

capítulo: de forma geral, a formação em Psicologia assumiu e continua assumindo os mesmos 

traços que desenharam sua trajetória como ciência e profissão. Desde quando ainda não eram 

saberes autônomos, até a regulamentação da profissão e entrando agora no século XXI, com a 

instituição  de  diretrizes  que  norteiam  sua  formação,  as  definições  profissionais,  entre 

tensionamentos e mudanças, revelam a permanência de um trabalho focado em um único 

campo e com os mesmos instrumentais de outrora.

Como superar essas constatações? Bernardes (2012) lança o desafio e argumenta que a 

formação generalista não se resume a proporcionar um aumento das disciplinas ou campos de 

estágio de modo a permitir ao discente um maior trânsito pelos campos. O autor atenta para 

um processo de ressignificação das ênfases, no qual esse conceito seja caracterizado de forma 

ampla, temática e não excludente entre as possibilidades de escolhas para os estudantes.

Bernardes (2012) também se detém na discussão sobre as noções de competências e 

habilidades  presentes  nas  DCNs,  que,  segundo  seu  argumento,  são  herdeiras  dos 

entendimentos de matérias e disciplinas do Currículo Mínimo. A fundamentação que sustenta 
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as novas diretrizes curriculares para os cursos do ensino superior, referem-se às concepções 

das pedagogias psicológicas “principalmente as concepções derivadas das obras de Perrenoud 

(2001,  2002)  e  Thurler  (2001),  que  centram o processo de aprendizagem na  questão  das 

competências e das habilidades” (BERNARDES, 2012, p. 224, grifos do autor).

Perrenoud (2000,  p.  15,  grifos  do  autor),  em texto  que  discute  competências  para 

ensinar,  designa  competência  como  “uma  capacidade  de  mobilizar  diversos  recursos  

cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. Para o autor, tal definição abrange quatro 

aspectos: 1- as competências não são saberes em si, savoir-faire ou atitudes. Elas, na verdade, 

mobilizam,  integram e  orquestram esses  recursos;  2-  tal  mobilização  é  pertinente  a  uma 

situação  única;  3-  seu  exercício  depende  de  operações  mentais  complexas,  consideradas 

esquemas de pensamento; 4- elas são construídas na formação, como também no exercício 

profissional docente.

Ainda, Perrenoud (2000) observa a relativa independência entre o chamado recorte dos 

saberes  (pelo  menos  os  saberes  científicos,  advindos  das  ciências  da  educação)  e  das 

competências.  Considera  que  os  primeiros  são  organizados  em  campos  disciplinares  e 

problemáticas teóricas, enquanto que as segundas são relativas a um recorte mais pragmático, 

dos problemas a resolver em campo. Em nossa acepção, essa relativa independência deve ser 

problematizada  sob pena  de  mantermos  em uma relação dicotômica  a  teoria  e  a  prática, 

estando a segunda em uma posição privilegiada em detrimento da primeira.

As proposições de Perrenoud têm encontrado ecos nas políticas da Educação Básica, 

profissional  e  do ensino superior.  Não obstante,  também têm sido alvo  de críticas,  como 

aquelas realizadas por Duarte (2001), que localiza a chamada “pedagogia das competências” 

no  que  denomina  pedagogias  do  “aprender  a  aprender”,  que  reúnem  correntes  como  o 

construtivismo, a Escola Nova, o professor reflexivo, etc.

Em seus argumentos, Duarte (2001) desnuda a pedagogia do “aprender a aprender”, na 

medida em que o ideário dessa corrente revela uma concepção de educação direcionada à 

formação dos indivíduos em um âmbito adaptativo. Nas palavras do autor (2001, p. 38),

O caráter adaptativo dessa pedagogia está bem evidente. Trata-se de preparar 
aos  indivíduos  formando  as  competências  necessárias  à  condição  de 
desempregado, deficiente, mãe solteira etc. Aos educadores caberia conhecer 
a realidade social não para fazer a crítica a essa realidade e construir uma 
educação comprometida com as lutas por uma transformação social radical, 
mas  sim  para  saber  melhor  quais  competências  a  realidade  social  está 
exigindo dos indivíduos.
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Nesse caminho,  também recorremos a  Ramos (2002),  que analisa  documentos  das 

reformas educacionais relacionados à educação profissional e, nessas análises, depara-se com 

a  concepção de competência  subjacente  aos  textos  das  DCNs.  Para a  autora,  a  noção de 

qualificação vem sendo tensionada pela noção de competência, com o enfraquecimento das 

dimensões social e conceitual em benefício da experimental, com os saberes dessa dimensão 

adquirindo maior relevância do que aqueles formais. 

Tais considerações aproximam-se das DCNs para os cursos de Psicologia, posto que 

uma das diferenças ventiladas entre o Currículo Mínimo e as DCNs é que o primeiro está 

centrado no conteúdo,  enquanto  que  as  segundas  enfocam as  competências  e  habilidades 

(FERREIRA NETO8, 2004 apud LISBOA; BARBOSA, 2009). Avaliamos que isso deve ser 

observado com cautela,  uma vez que a dimensão experiencial  não pode se desprender da 

dimensão conceitual, o que impõe a presença dos saberes formais. Contudo, esse não seria o 

foco, pois, seguindo a lógica do mercado, há que se formar o profissional visando atender às 

demandas mercantis, o que não implicaria uma reflexão crítica e contextual do processo em 

si, mas a capacidade de usar recursos próprios para solucionar problemas. 

Acompanhando, ainda,  as reflexões de Bernardes (2012) acerca das DCNs para os 

cursos de Psicologia, o que se revela são concepções de competências e habilidades centradas 

no  indivíduo.  Nessa  direção,  tem-se  uma  visão  utilitarista  e  instrumental  de  currículo. 

Seguindo essa linha, é preciso elaborar um currículo que abranja objetivos que desenvolvam 

essas competências e habilidades no sujeito, por meio de operações cognitivas, com pouca 

atenção ao conhecimento e à cultura.

Na verdade, em sua avaliação, Bernardes (2012) coloca em evidência a vinculação 

entre  as  diretrizes  curriculares  e  a  lógica  neoliberal  de  educação,  em  que  se  ressalta  o 

tecnicismo e a cientificidade. Ao orientarem os cursos de Psicologia ao desenvolvimento de 

habilidades e competências, as DCNs deixam subtendido que o espaço maior na formação 

deve estar reservado às técnicas e métodos que possam favorecer esse desenvolvimento. Aqui, 

vê-se a incômoda permanência de princípios que encontramos no Currículo Mínimo, no qual 

se primava por uma formação cientificista e neutra, já nas DCNs, fala-se em formação crítica, 

mas elementos fundantes estão envoltos  em tecnicismos.  Isso indica que as mudanças no 

currículo  não  devem  estar  somente  em  conteúdos  ou  estruturas,  mas,  sobretudo,  nos 

8 Ferreira Neto, João Leite. A formação do psicólogo: clínica, social e mercado. São Paulo: Escuta; Belo 
Horizonte: Fumec/ FCH, 2004.
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fundamentos que norteiam a concepção de currículo e de formação.

A essas reflexões, aliamos as argumentações de Seixas (2014), que também localiza a 

discussão sobre as DCNs no cenário mais amplo da política educacional. O autor atenta que 

as  diretrizes  representam as  políticas  para  o  ensino  superior  e  os  anseios  de  organismos 

internacionais na defesa dos interesses econômicos do capital. A despeito disso, ele visualiza 

no ideário de flexibilidade apresentado nas DCNs a possibilidade de construção de currículos 

inovadores, que agreguem as demandas levantadas pela categoria ao longo de sua história.

As possibilidades aventadas por Seixas (2014) não percorrem um espaço ingênuo. De 

fato, o autor reconhece que as orientações amplas das DCNs não podem garantir currículos 

que sigam à risca suas indicações. Os resultados de sua tese, que discutiremos mais adiante, 

demonstram isso, pois é recorrente em muitos cursos a menção aos princípios e compromissos 

das diretrizes, por um lado, e, por outro, a reprodução de currículos e discussões que pouco se 

relacionam com o que é orientado nas DCNs.

Dessa forma, o que se depreende dessas ponderações e estudos é que, em um olhar 

mais  demorado,  o  que  parece  avançado  pode  assumir,  na  verdade,  um  forte  caráter 

conservador,  mantendo,  na  formação,  problemáticas  herdadas  do  Currículo  Mínimo  e 

assumindo o receituário do mercado. As provocações dos autores ora expostas nos fazem 

indagar, a quem serviriam as DCNs? Se a perspectiva da inovação e da flexibilidade não 

podem ser olvidadas, ficam questionamentos sobre quais as faces dessas qualidades.

Nesse sentido, a flexibilidade, por exemplo, pode apresentar duas facetas diferentes. 

Por um lado, o discurso que circula é de que as diretrizes representam avanços importantes 

por propiciar uma maior flexibilização como respeito à diversidade da Psicologia e à atenção 

aos anseios de outrora. Por outro, a segunda faceta expõe uma flexibilização que segue a 

cartilha  do  mercado,  visando  um  currículo  ajustado  às  demandas  do  capital,  com  uma 

formação voltada para competências requeridas pelo mercado de trabalho.

Tomando  essa  última  faceta,  que  parece  ser  a  que  norteou  as  políticas  do  ensino 

superior, fica evidente que ela pouco atenderia ao que vários autores ao longo desse capítulo 

defenderam como uma formação crítica em Psicologia. Isto porque a demanda de formação, 

seguindo a lógica do mercado, aponta para um currículo flexível, que enfoque as necessidades 

da prática,  a técnica e a resolução de problemas.  Nesse âmbito,  palavras como “teoria” e 

“conteúdo” correm o risco de assumir um sentido negativo, “conteudista”, que rivaliza com a 

prática, tornando-se, pois, comumente questionáveis.
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Se considerarmos a lógica do mercado,  algumas questões  se farão evidentes:  seria 

possível dar conta de uma formação com sólida base filosófica, histórica e política em um 

currículo que minimiza a teoria e o conteúdo? Qual seria o espaço da formação acadêmica 

nesse  curso?  Enfim,  considerando o  tão  propalado compromisso  social  da  Psicologia  e  a 

construção de um projeto ético-político progressista, como dar conta disso com uma formação 

flexível,  direcionada ao  desenvolvimento de  competências  desconectadas  de determinados 

saberes?  Tomando,  aqui,  a  possibilidade  de  a  flexibilidade  tornar-se  ausência  (ou 

minimização) de conteúdos?

As DCNs são, pois, um capítulo importante da formação do psicólogo brasileiro, mas, 

certamente, não representam um ponto final. Vimos que a preocupação com a formação do 

psicólogo não é assunto recente, embora algumas discussões tenham sido superadas, outras 

surgem e demandam debates, como a necessidade de ressignificar ênfases e competências das 

DCNs. É o caso também da política de expansão do ensino superior que tem trazido novos 

traços para o desenho dessa formação e movimentado elementos que compõem o desenho do 

psicólogo e suas representações sociais. No próximo capítulo,  abordaremos o processo de 

expansão universitária e sua relação com a expansão da Psicologia, ilustrando tal relação com 

o projeto de interiorização da UFAL e do curso de Psicologia de Palmeira dos Índios.
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3 UNIVERSIDADE EM MOVIMENTO: O DESENHO DA EXPANSÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

3.1 A expansão que move as universidades: um processo de democratização do ensino 

superior federal?

A  formação  do  psicólogo  também  é  atravessada  pelo  processo  de  expansão  e 

interiorização  das  universidades  públicas  brasileiras  que, na  última  década,  vem 

movimentando as universidades com uma maior presença dessas instituições em regiões que 

anteriormente  não possuíam ensino  superior  público.  Assim,  pesquisas  sobre  atuação e  a 

formação em Psicologia não devem negligenciar o atual contexto de expansão universitária, 

sob pena de ter uma visão parcializada desse processo.

A discussão sobre a expansão universitária  justifica-se também pela busca de uma 

melhor  caracterização  das  condições  sociais  e  históricas  de  produção  das  representações 

sociais dos estudantes de Psicologia de Palmeira dos Índios sobre o psicólogo. Tais condições 

devem ser  estudadas  de  modo  cuidadoso,  posto  que  são  constituintes  das  representações 

sociais, não sendo estas somente o resultado de uma relação entre um sujeito e um objeto 

destacados de uma realidade social. Conforme Wagner, Hayes e Palacios (2011, p. 15), 

Partimos  de  la  premisa  de  que  la  vida  cotidiana  que  experimentan  los 
individuos se refiere continua y persistentemente a las condiciones sociales 
en que las viven.  Esto tiene como consecuencia que la investigación que 
hace la psicología social de la gente cotidiana no puede cerrarse a priori a lo 
social se desea ser relavante.9

Na  verdade,  as  condições  sócio-históricas  são  fundamentais  não  só  porque 

caracterizam o  cenário  em que  se  desenrolam as  relações  que  produzirão  representações 

sociais, mas, sobretudo, porque, na perspectiva dialógica, são elementos constitutivos dessas 

relações e, por conseguinte, das representações, caracterizando sujeitos e objetos e tornando a 

síntese que daí se produz única e característica do grupo.

Quando discute  a  Teoria  das  Representações  Sociais  a  partir  de sua epistemologia 

9 “Partimos da premissa de que a vida cotidiana se refere contínua e persistentemente às condições sociais em 
que se vive. Isto tem como consequência que a investigação que a psicologia social da vida cotidiana faz não 
pode se fechar a priori ao social se deseja ser relevante” (tradução nossa).
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dialógica,  Marková (2006) afirma que  não é  possível  ter  conhecimento social  se  não for 

formado,  mantido,  difundido  e  transformado  na  sociedade  entre  indivíduos  ou  entre 

indivíduos e grupos, subgrupos e culturas. Tal afirmação eleva a importância de compreender 

que o conhecimento social  é forjado através da dinâmica e da historicidade,  o que impõe 

enfocar os diferentes elementos constituintes dessa realidade sócio-histórica.

Diante disso, propomo-nos explorar o desenho do curso de Psicologia de Palmeira dos 

Índios, buscando recompor sua história e principais características, as quais permitirão um 

maior entendimento das representações sociais em estudo. Para tanto, iniciaremos resgatando 

as linhas que compõem o desenho do processo de expansão das universidades públicas; em 

seguida, delinearemos o Projeto de Interiorização da UFAL, tendo como norteador a Unidade 

de Palmeira dos Índios. Buscaremos, então, contextualizar tal Unidade e a cidade em que se 

insere,  destacando  traços  relevantes  para  caracterizar  o  contexto  de  produção  das 

representações sociais.

A Unidade Educacional de Palmeira dos Índios, onde o segundo curso – considerando 

a data de criação - de Psicologia da UFAL está localizado, é resultado de uma política de 

expansão do ensino superior público iniciada em 2006, com o  Programa de Expansão do 

Sistema Público Federal de Educação Superior 2004/2006 (BRASIL, 2014b) e que continuou 

com o REUNI, a partir de 200710 (BRASIL, 2014c).

Analisar esse processo implica constatar os históricos obstáculos de acesso ao ensino 

superior, especialmente para aqueles provenientes de camadas sociais mais populares. Assim, 

ao longo do século XX, observa-se que a Educação Superior brasileira e, em específico a 

alagoana,  caracterizou-se  por  um  início  tardio,  com  dificuldades  significativas  de 

democratização  do  acesso;  e  pela  ampliação  da  participação  da  iniciativa  privada, 

especialmente a partir da década de 1970 (SOUZA; YAMAMOTO, 2004; FREITAG, 2005; 

FÁVERO, 2006; VERÇOSA; TAVARES, 2006; MARTINS, 2009).

Para ilustrar tal realidade, frisamos dois dados deveras pertinentes ao desenho em tela: 

1- a formação do psicólogo, em Alagoas, inicia-se pelo ensino privado, com a criação do 

primeiro  curso  de  Psicologia  no  Centro  de  Estudos  Superiores  de  Maceió,  atual  Centro 

Universitário – CESMAC -, autorizado pelo Decreto n° 74.520/74, de 09/09/74 - MEC DOU 

de 10/09/1974 (CESMAC, 2014); 2- o ensino superior no interior alagoano inicia-se com 

10 Ratificamos que a Unidade em foco é anterior ao REUNI, mas foi incluída no programa quando aceitou a 
ampliação das vagas de ingresso no curso: de 40 para 50 vagas, o que ocorreu no ano de 2009. Houve outras 
tentativas pela gestão central da UFAL de ampliar o número de vagas, seja sob a forma de novos cursos ou 
pela dupla entrada, mas o pleno da Unidade sempre optou pela cautela em relação a sua expansão.
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fundações  municipais  de  direito  privado,  com  cursos  voltados  para  a  licenciatura 

(VERÇOSA; TAVARES, 2006).

No tocante à formação do psicólogo, a retrato alagoano não difere muito da realidade 

nacional.  Como já mencionamos em outras passagens,  o ensino de Psicologia no Brasil  é 

majoritariamente realizado em IES privadas. Dentre aqueles abordados por Yamamoto et al. 

(2010) acerca da formação graduada em Psicologia, destacamos os dados correspondentes aos 

concluintes dos cursos presenciais de Psicologia entre 2002 e 2006. Nesse período, cerca de 

81% dos  concluintes  foram provenientes  de  instituições  privadas.  Além disso,  os  autores 

pontuam que, em números absolutos, a participação das instituições privadas tem crescido: de 

13.205 concluintes em 2002 para 16.836 em 2006. Tais dados permitem aos autores supor que 

há uma tendência à formação ter a marca da rede privada de ensino, o que, por sua vez, impõe 

a discussão sobre o ensino nesse âmbito, uma vez que, ao menos em termos quantitativos, é aí 

que se formam a maioria dos psicólogos brasileiros.

O  que  isso  pode  implicar?  De  acordo  com  os  autores  (2010,  p.  61),  “[…]  está 

subjacente uma avaliação de que o ensino desenvolvido pelas últimas [universidades públicas] 

é qualitativamente superior às demais, o que pode configurar um eventual compromisso nas 

condições de formação básica do psicólogo brasileiro”. Embora reconhecendo que a avaliação 

do  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes  –  ENADE  -  seja  eivada  de 

questionamentos,  os  autores  ainda  reforçam  que  seus  resultados  sinalizam  comumente 

conceitos melhores para as IES públicas. Destarte, tais pontuações trazem à tona questões 

quanto à qualidade da formação, no  sentido de pensar as prioridades formativas e o tipo de 

profissional a ser formado, especialmente se rememorarmos como o ensino superior na esfera 

privada foi se configurando no Brasil e sua proximidade com os interesses do mercado, com 

uma formação aligeirada e com mínima qualificação.

Como  indicamos  anteriormente,  a  Reforma  Universitária  de  1968  incentivou  a 

expansão da rede privada de ensino superior.  Martins (2009) compreende que essa Reforma 

produziu  efeitos  paradoxais  no  ensino  superior.  Por  um  lado,  modernizou  uma  parte 

significativa das IES, especialmente aquelas federais, com a criação de condições para uma 

maior articulação entre ensino e pesquisa e de uma política nacional de pós-graduação, por 

exemplo.  Por  outro,  abriu  espaço  para  o  surgimento  do  ensino  privado,  com um caráter 

meramente direcionado à transmissão de conhecimentos, profissionalizante e distanciado de 

uma cultura de pesquisa e de formação crítica. Conforme Martins (2009, p. 17), “Trata-se de 
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outro sistema, estruturado nos moldes de empresas educacionais voltadas para a obtenção de 

lucro econômico e para o rápido atendimento de demandas do mercado educacional”.

Com efeito,  após  esse  período,  dentre  as  mudanças  pelas  quais  o  ensino  superior 

brasileiro  passou,  a  expansão  do  setor  privado,  com  fins  lucrativos,  foi  a  faceta  mais 

proeminente  e  determinante  para  a  definição  desse  nível  nos  dias  atuais.  Martins  (2009) 

comenta que, entre 1965 e 1980, o setor privado teve um crescimento de matrículas de 142 

mil  para  885  mil  estudantes,  passando,  nesse  período,  de  44%  para  64%  do  total  de 

matrículas. 

Nessa direção, Goergen (2010) explicita que, nas décadas posteriores, experimentou-

se um período de retração do Estado, no qual o número de universidades públicas federais 

permaneceu  praticamente  inalterado,  enquanto  que  os  grupos  privados  cresceram 

significativamente.  A explicação para isso,  segundo o autor,  está  atrelada tanto à falta  de 

recursos públicos para investimento na área, como às pressões de organismos internacionais, 

como  o  Banco  Mundial,  o  Fundo  Monetário  Internacional  e  o  Banco  Interamericano  de 

Desenvolvimento, cujo receituário neoliberal teve reflexos diretos sobre os serviços públicos 

estatais, como a educação e a seguridade social.

As reformas educacionais da década de 1990, norteadas pelas políticas neoliberais, 

principalmente após a aprovação da LDB nº 9.394/96, ampliaram o alcance das IES privadas. 

Ainda seguindo os dados expostos por Martins (2009), entre 1995 e 2002, período do governo 

de Fernando Henrique Cardoso, houve um salto de 209% em matrículas, que passaram de 1,7 

milhões para 3,5 milhões de estudantes. Salienta-se que foi o setor privado que se sobressaiu 

nessa expansão, com um aumento de 60% para 70% das matrículas da graduação. 

Martins  (2009)  explana  que  as  políticas  educacionais  brasileiras  acompanharam 

determinados  princípios  das  agendas  neoliberais  dos  organismos  internacionais,  que 

recomendavam  a  desregulamentação  do  ensino  superior,  além  da  retração  dos  gastos 

governamentais nesse setor e o maior investimento na educação básica. Isso proporcionou o 

recuo da participação do Estado na educação superior e a transferência de responsabilidades 

para o setor privado.

Nesse  sentido,  Souza  e  Yamamoto  (2004)  sinalizam  preocupação  com  os  rumos 

tomados pelas políticas de educação superior, considerando o processo de privatização desse 

nível de ensino e o distanciamento estatal de responsabilidades em relação à educação:  “O 

que nos preocupa é que o mercado se torne a própria razão de existir da Universidade. Essa 
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crescente mercantilização da educação superior provoca uma crise de identidade e tem 

implicações nas políticas educacionais para o ensino superior”  (SOUZA;  YAMAMOTO, 

2004, p. 70).

A despeito do impactante aumento das matrículas nas IES privadas, isso não implica 

maior democratização do ensino superior. Oliveira (2011) argumenta que a diversificação e a 

diferenciação da oferta nesse nível de ensino quanto à organização acadêmica também são 

verificadas no que se refere à qualidade dos programas e cursos. Destarte, o acesso à educação 

superior  mantém-se  elitista,  principalmente  naquelas  áreas  de  maior  prestígio  social  e 

ofertadas pelas universidades, o que conduz à conclusão de que, considerando a qualidade da 

oferta, a expansão privada do ensino superior não permitiu sua democratização.

Observando o cenário alagoano, Tavares e Verçosa (2007) relatam que o Estado chega 

à  década  de  1990,  com  um  ensino  superior  concentrado  na  capital,  sendo  o  interior 

contemplado somente com três IES isoladas, com cursos voltados à formação de professores 

para  a  educação  básica.  Na  avaliação  dos  autores,  esse  quadro  fortaleceu  o  caráter 

napoleônico da educação superior, no qual o ensino e a profissionalização sobressaem-se em 

detrimento de atividades de pesquisa e extensão. De fato, veremos que, apesar dos discursos 

que enaltecem o tripé universitário, as práticas de ensino prevalecem ainda hoje, estando as 

demais na dependência de esforços da comunidade acadêmica.

Acrescentamos  outro  texto  dos  referidos  autores,  no  qual  são  expostas  novas 

informações que ajudam a compor esse cenário pós-LDB (VERÇOSA; TAVARES, 2006). 

Dentre os dados, destacamos: diferente do cenário nacional, em que a rede privada assumiu 

espaço majoritário, em Alagoas, antes da LDB, o crescimento das IES ocorreu basicamente 

pela via pública, o que só foi alterado após a promulgação da referida lei. E, mesmo com essa 

alteração,  a  relação IES públicas  e  privadas  não é  tão  desvantajosa  para o setor  público, 

considerando a realidade nacional. Os autores buscam explicações para essa realidade:

Fazendo-se  a  leitura  dessa  menor  desvantagem das  IES do setor  público 
sobre as do setor privado em Alagoas, quando confrontadas com o País e a 
região  em que  se  encontram,  à  luz  da  realidade  socioeconômica local,  é 
plausível se afirmar-se que o fato se deve aos limites econômicos do Estado, 
carente  de  emprego  e  renda  e  com  uma  brutal  concentração  de  renda 
(CARVALHO, 2005). Essa conclusão toma substância quando se observam 
as  taxas  de  escolarização  bruta  (8,9%)  e  líquida  (4%)  dos  alagoanos  no 
ensino superior  –  a  menor  dentre  todas  as  unidades  da  Federação –  que 
poderiam, em vista da exclusão, já haver gerado uma demanda bem maior do 
que a efetivada no momento,  não fosse a saturação do pequeno mercado 
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existente para a educação superior (VERÇOSA; TAVARES, 2006, p. 39).

Atentamos,  ainda,  para  um outro  dado abordado por  Verçosa  e  Tavares  (2006):  a 

localização  geográfica  do  ensino  superior  em Alagoas,  que,  em 1991,  concentrava-se  na 

capital, começa a se modificar ampliando sua ação no interior. Nessa direção, em 2004, os 

autores registram uma proporção de catorze IES na capital para dez no interior. Por fim, outro 

aspecto que nos chama atenção é que, assim como no país como um todo, entre 1991 e 2004, 

o perfil das IES alagoanas é predominantemente não universitário, sendo uma universidade 

para 23 IES com outras organizações (VERÇOSA; TAVARES, 2006). Isso pode implicar uma 

educação superior  com menor  autonomia e  reafirmação da ênfase em uma formação que 

desconsidere o tripé ensino, pesquisa e extensão.

Nesse período, pode-se observar mais concretamente a presença do ensino superior 

privado no agreste alagoano. Coral (2017) constata que o Centro Universitário CESMAC, 

maior IES alagoana privada, está presente em Palmeira dos Índios desde o ano 2000 e em 

Arapiraca desde 2001. Todavia, apesar do crescimento das IES no interior alagoano, verifica-

se  que,  no  início  do  século  XXI,  a  concentração  de  vagas  mantém-se  na  capital  e, 

principalmente, pela via privada. Nada mais compatível com a lógica de mercado que tomou 

conta  do  ensino  superior  brasileiro:  conforme  Verçosa  e  Tavares  (2006),  isso  se  deve  à 

necessidade  do  mercado  consumidor  que,  naquele  momento,  localizava-se  de  modo 

predominante na capital.

O interior começa a ser melhor assistido pela educação superior pública federal com a 

profusão de políticas gestadas nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o que 

permitiu  a  expansão  da  educação  superior,  especialmente,  no  âmbito  público  federal. 

Considerando  essas  políticas,  pode-se  afirmar  que  as  universidades  têm  atravessado 

importantes  movimentos  em  sua  organização,  estrutura  e  funcionamento,  o  que  redunda 

também na expansão universitária no interior alagoano e, por conseguinte, no significativo 

aumento de matrículas (BRASIL, 2014d).

Sobre isso, primeiramente, caberia a questão: esse considerável aumento de matrículas 

no ensino superior significa que estamos rumo à desejada democratização do ensino superior? 

Os estudos e reflexões (DIAS SOBRINHO, 2010; GOERGEN, 2010; CARVALHO, 2014; 

MONT’ALVÃO  NETO,  2014)  sobre  o  tema  respondem  que  ainda  não.  Reconhecem  o 

importante  feito  com  a  expansão  das  IES  públicas  federais,  mas  visualizam  uma  óbvia 

distância entre expansão e democratização. Nas palavras de Dias Sobrinho (2010, p. 1226),
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É necessário  esclarecer  desde  logo  que  a  “democratização”  da  educação 
superior não se limita à ampliação de oportunidades de acesso e criação de 
mais vagas. Além da expansão das matrículas e da inclusão social de jovens 
tradicionalmente  desassistidos,  em  razão  de  suas  condições  econômicas, 
preconceitos e outros fatores, é imprescindível que lhes sejam assegurados 
também os meios de permanência sustentável, isto é, as condições adequadas 
para  realizarem  com  boa  qualidade  os  seus  estudos.  Assim,  acesso  e 
permanência  são  aspectos  essenciais  do  processo  mais  amplo  de 
“democratização”.

As  considerações  de  Dias  Sobrinho  não  deixam  dúvidas  sobre  a  necessidade  de 

problematizar  as  atuais  políticas  direcionadas  ao  ensino  superior  e  inseri-las  na  agenda 

neoliberal  que  as  norteia.  Apesar  da  expansão  do  ensino  superior  público,  a  política  de 

financiamento do setor privado persevera via programas como o Programa Universidade para 

Todos  -  PROUNI  –  e  com a  ampliação  do  Fundo  de  Financiamento  Estudantil  –  FIES. 

Goergen (2010) observa a relação desigual entre matrículas em ambos os setores: 80% em 

IES privadas e 20% nas públicas. 

Fazendo a leitura de tais processos no contexto do agreste alagoano, Coral (2017) 

ratifica que o movimento de expansão do ensino superior nesse contexto ocorreu, em parte, 

pelas instituições privadas de ensino presencial e da Educação à Distância – EAD. Seguindo a 

lógica privatista, tais instituições oferecem cursos que requerem investimentos relativamente 

pequenos, com uma estrutura mínima necessária para funcionamento e focada nas atividades 

de ensino.

A autora avalia que “[…] esta expansão está no bojo do processo de reconfiguração 

das relações entre o setor público e o privado, o qual tem como uma de suas expressões a 

privatização  de  serviços  considerados  de  responsabilidade  do  Estado,  como  é  o  caso  da 

educação” (CORAL, 2017, p. 139). Diante disso, Coral (2017) considera que a significativa 

diferença entre o setor  público e o privado sinaliza que o discurso da democratização do 

ensino superior defendido pelo governo brasileiro segue pelo caminho da massificação desse 

nível de ensino a partir do aberto incentivo ao setor privado e da desresponsabilização do 

Estado atinente ao âmbito público. 

Essas  circunstâncias  desvelam que  se  tem mantido políticas  em consonância  com 

aquelas  promovidas  pelo  Banco  Mundial,  as  quais,  conforme  Lima  (2011),  operam 

reformulações  em  dois  eixos  centrais  da  política  de  educação  superior,  quais  sejam:  a 

diversificação das IES e dos seus cursos e a diversificação de suas fontes de financiamento.
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Ademais,  faz-se  necessário  assinalar  a  relação  entre  as  reformas  universitárias 

propostas  no  Governo  Lula  e  o  Processo  de  Bolonha.  Lima,  Azevedo  e  Catani  (2008) 

explicam  que  tal  Processo,  iniciado  em  1999,  diz  respeito  a  uma  política  educacional 

supranacional, comum aos Estados que compõem a União Europeia e tem como objetivo a 

criação de um sistema europeu de educação superior, cujas marcas fossem a compatibilidade, 

competitividade e atratividade aos estudantes europeus e de outros países. Desse modo, os 

autores definem o Processo de Bolonha como

O processo político e de reformas institucionais, internamente processadas 
por  cada governo nacional  ou respectivas  entidades  descentralizadas,  que 
deverá  conduzir  ao  estabelecimento  efetivo  do  novo  sistema  europeu  de 
educação superior, até 2010, incluindo atualmente quarenta e cinco países 
[…] (LIMA;  AZEVEDO; CATANI, 2008, p. 10).

Lima,  Azevedo  e  Catani  (2008)  explicitam  a  opção  desse  Processo  pela 

competitividade, considerando a apropriação da lógica de mercado e da ideia de centralidade 

europeia  no  fornecimento  de  serviços  educativos.  Ainda  alertam  que,  nesse  Processo,  o 

entendimento da educação superior como bem público, com ênfase à sua dimensão social e de 

política pública democrática foi desconsiderado.

O processo de expansão universitária brasileiro, norteado pelas diretrizes do REUNI, 

traz ecos do Processo de Bolonha. Coral (2017) aponta algumas dessas semelhanças: a criação 

de créditos acadêmicos compartilhados, a ênfase nos processos de avaliação, a diversificação 

de  formatos  de  cursos  e  de  profissões  e  a  relação  entre  os  sentidos  de  competência, 

empregabilidade e empreendedorismo.

Nessa direção, Lima, Azevedo e Catani (2008) informam que, com o segundo mandato 

do presidente Lula, o MEC circulou a proposta de implantação da chamada “Universidade 

Nova”, que parte da ideia de mudança da estrutura acadêmica da educação superior. Essa 

estrutura seria composta por três ciclos: Bacharelado Interdisciplinar (1° Ciclo); Formação 

Profissional (2° Ciclo); Pós-Graduação (3° Ciclo).

Saliente-se  que  esse  desenho  curricular  tem  servido  de  norte  para  algumas 

universidades especialmente com suas adesões ao REUNI que,  em 2007, veio concretizar 

alguns tópicos dessa proposta. Em especial, destaca-se o estabelecimento de uma política de 

estímulos à adesão a um novo modelo universitário e à construção de uma nova relação de 

trabalho com os docentes (LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008).
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Borges  e  Aquino (2012) acrescentam que,  dentre  as  53 universidades  federais  que 

aderiram ao REUNI, 26 apresentaram projetos visando à restruturação acadêmica e curricular. 

Nesses projetos,  os componentes de mudança apresentados vinculavam-se à  formação em 

ciclos, à formação básica comum, aos bacharelados interdisciplinares, entre outros.

Nesse sentido, a proposta da Universidade Nova impõe “uma transformação geral da 

arquitetura acadêmica da universidade pública brasileira, na busca de superar os desafios e 

corrigir as limitações desta” (BORGES; AQUINO, 2012, p. 128). Para os autores, tem-se, 

aqui,  uma tentativa de construir um modelo compatível com o estadunidense e o europeu 

advindo do Processo de Bolonha, mas sem implicar a submissão a nenhum dos dois. 

Na verdade, essa busca por fundamentos em sistemas de ensino superior dos Estados 

Unidos ou da União Europeia deve ser problematizada na medida em que é preciso avaliar se 

tais  propostas,  tomadas  em sua  totalidade  ou  parcialmente,  são  pertinentes  ao  projeto  de 

democratização  universitária  tão  defendido  nos  discursos  circulantes.  Tal  avaliação  é 

significativa especialmente quando se evidencia os anseios de reformas como a do Processo 

de Bolonha: a assunção de uma lógica competitiva e mercantil para a educação.

Nessa  altura,  concordamos  com  Lima,  Azevedo  e  Catani  (2008,  p.  32)  quando 

defendem: “O Brasil, ao discutir a reforma universitária, precisa discutir ao mesmo tempo seu 

projeto de país. O projeto brasileiro de universidade pública, gratuita, de qualidade e com 

pertinência social necessita, de modo urgente, ser encaminhado com a refundação do projeto 

de país [...]”.

Em outra análise acerca da política educacional no período do governo Lula, Carvalho 

(2014) afirma que esta se consolidou por meio da combinação do crescimento intensivo e 

extensivo do acesso, bem como do aumento de recursos da esfera federal. A autora conclui 

que  o  governo direcionou  sua  política  em duas  frentes:  o  Plano Nacional  de  Assistência 

Estudantil - PNAES - voltado para a permanência dos estudantes de ensino superior federal; e 

a concessão de bolsas de estudo via PROUNI para os estudantes de IES privadas. Enquanto 

tentativas de reduzir a desigualdade de acesso à educação superior, Carvalho (2014) pontua 

que  essas  ações  direcionam-se  às  camadas  mais  desfavorecidas  da  população,  visando  o 

ingresso  e  as  condições  de  permanência  do  estudante  no  nível  superior.  Apesar  dessas 

políticas serem avaliadas por muitos como profícuas, os estudos nesse campo não deixam 

dúvidas acerca de suas contradições.

Em um trabalho que objetivou analisar as tendências das desigualdades de acesso a 
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esse nível de ensino ao longo das últimas três décadas, Mont’Alvão Neto (2014) expõe que, 

apesar dos esforços governamentais para redução dos problemas de acesso, ainda há uma 

influência importante das origens socioeconômicas, da estrutura familiar, do grupo racial, de 

gênero,  da  inserção  no  mercado  de  trabalho  e  da  localização  regional  nos  rumos  desse 

processo. Eis um desafio que a expansão universitária não pode negligenciar.

Goergen  (2010)  ratifica  a  constatação de  que  a  educação superior  segue  elitista  e 

excludente.  Ao observar resultados do REUNI e do PROUNI, o autor conclui que estes não 

conseguiram atender  às  expectativas  populares.  De acordo com Goergen (2010),  somente 

cerca  de  13% dos  jovens  entre  18  e  24  anos  cursam o  ensino  superior,  sendo que  75% 

encontra-se matriculados no setor privado. A desigualdade de acesso desvela-se ainda mais 

quando os números expõem que os brancos representam 73% dos estudantes nesse nível de 

ensino.

Isso nos conduz às asserções de Dias Sobrinho (2010, p. 1237): “O principal obstáculo 

para a 'democratização' e a expansão da educação superior é a vulnerabilidade de grande parte 

da população brasileira”. O autor explicita a relação estreita entre a pobreza e a precariedade 

da educação básica quando aponta que nem 40% dos jovens brasileiros finalizam o ensino 

médio; prossegue, destacando que há mais vagas no ensino superior que concluintes do nível 

médio; e arremata com dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - que 

subsidiam a afirmação de que em torno de um quarto dos jovens em idade adequada não teria 

condições econômicas de frequentar o ensino superior, mesmo que ingressasse em uma IES 

pública.

Outro aspecto relacionado à inclusão dos jovens das classes trabalhadoras nas IES é o 

fato de que estes raramente inserem-se em cursos e/ou instituições de maior prestígio social, 

que são mais concorridos. Em geral, com dificuldades para concorrer com outros devido às 

lacunas em sua formação, esses jovens “inserem-se em cursos de menor prestígio social e 

econômico, em sua maioria da área de humanidades, que capacitam para postos de trabalho 

também pouco valorizados e escassamente criativos” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 1240).

Desse  modo,  tais  dados  lançam  luzes  para  outro  tópico  que  está  atrelado  a  essa 

pretensa  democratização  do ensino  superior: a  necessidade  de  políticas  que  abarquem de 

forma  completa  e  com  qualidade  a  educação  básica  (DIAS  SOBRINHO,  2010).  Dias 

Sobrinho (2010) realça a importância de investimentos públicos prioritários tanto na expansão 

da infraestrutura física das escolas, como na formação de professores.
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Há que se considerar ainda outro eixo dessa discussão: aquele que diz respeito ao 

desafio com a qualidade dos projetos de expansão das IES. Ora, o expressivo aumento de 

matrículas não é necessariamente acompanhado por uma formação de qualidade. Acabamos 

de cometer no texto a inserção de um dos maiores chavões que permeiam os discursos sobre a 

educação. Para fugir desse lugar comum, sem perder de vista a importância do que está em 

foco, é preciso definir melhor em que consiste essa qualidade.

Nessa direção, temos acordo com Dias Sobrinho (2010) quando esclarece que a ideia 

de  democratização do ensino  superior  perpassa uma educação com qualidade  científica  e 

social, o que, por sinal, constitui-se como um direito social e dever do Estado. Assim, o autor 

sublinha que o direito à educação de qualidade é para todos e não somente para um grupo 

privilegiado da sociedade.

Para discutir qualidade, Dias Sobrinho (2010) coloca em relevo sua dimensão social e 

pública, questionando a ênfase em aspectos técnicos que são hoje recorrentes nesse debate. 

Subsidiária  da  racionalidade  empresarial,  tal  ênfase  associa  a  qualidade  da  educação  à 

produtividade, ao provimento de competências profissionais adequadas ao mundo do trabalho 

e à economia. Sendo assim, em uma perspectiva neoliberal de educação, a qualidade estaria 

relacionada à aquisição de técnicas e conhecimentos úteis ao mercado, que pautaria, pois, as 

diretrizes formativas. No entanto, ao atribuir às dimensões social e pública uma relevância na 

composição do conceito de qualidade da educação superior, o autor observa que tal qualidade 

“não pode ser pensada fora das ações e dos compromissos que cada instituição instaura em 

seu âmbito interno e em suas vinculações com o entorno mais próximo, com a sociedade 

nacional,  os  contextos  internacionais  do  conhecimento  e  o  Estado  nacional”  (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 1228).

As considerações de Dias Sobrinho (2010) impõem que adicionemos a esse debate o 

entendimento  de  que  a  qualidade  não  deve  ser  compreendida  de  modo  simplista, 

unidimensional  e  estática.  Na  verdade,  o  que  chamamos  de  qualidade  gera  conflitos  e 

tensionamentos, pois depende dos interesses e motivações de cada grupo, que prioriza um 

aspecto  ou  outro  dessa  noção.  Pensando,  por  exemplo,  a  formação  do  psicólogo, 

compreendemos,  inspiradas  em  Patto  (2009),  que  a  qualidade  perpassa  por  uma  sólida 

inserção de discussões ético-políticas nos cursos, de modo a permitir revisões de concepções e 

práticas tradicionais com forte caráter adaptacionista e possibilitar a construção de um projeto 

de profissão emancipador.
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Ainda,  Dias  Sobrinho  (2010)  critica  a  forma  como  as  políticas  de  avaliação  são 

gestadas,  em  que  as  preocupações  centrais  localizam-se  na  organização  de  sistemas  de 

informação e controle com a elaboração e execução de um aparato legal-normativo (DIAS 

SOBRINHO, 2010). E não perpassam questões como que profissional se está formando, que 

implicações ético-políticas estão presentes nessa formação, etc.

Será  que  essas  políticas  dão  conta  de  abranger  a  complexidade  e 

multidimensionalidade da qualidade no ensino superior? O autor expõe a visão parcial que 

norteia esse processo na medida em que, em geral, a avaliação sobre a qualidade na educação 

circunscreve-se aos dados quantitativos, como a ampliação de matrículas e ao controle da 

aprendizagem dos graduandos efetivado através de exames em larga escala, o que fere, em 

nossa visão, o princípio da autonomia universitária (DIAS SOBRINHO, 2010).

Recorremos a Oliveira (2011) quando, em sua análise do texto do Plano Nacional de 

Educação – PNE - 2011-2020, refere-se à avaliação na educação superior, atentando para a 

necessidade  de  aprimorar  esse  processo  avaliativo  e  ampliando  sua  visão.  Nesse 

aprimoramento,  há  que  se  considerar  a  promoção  do  desenvolvimento  institucional  e  a 

melhoria da qualidade da educação. Além disso, a lógica do processo avaliativo deve possuir 

um caráter  emancipatório,  que  observe  a  autonomia  das  IES e  a  indissociabilidade  entre 

ensino, pesquisa e extensão. Entretanto, a análise do PNE de 2014-2024 deixa evidente o não 

rompimento dessa lógica de avaliação com a consolidação do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (LIMA, 2015).

Essas  observações  conduzem,  então,  a  concluir  que  o  desenho  da  expansão  das 

universidades  públicas  deve  ser  avaliado,  transcendendo  a  contagem  de  matrículas  e  o 

aumento de cursos e campi fora de sede. Como sintetiza Oliveira (2011, p. 118),

Deve-se, nessa visão, considerar os diferentes espaços e atores, envolvendo 
outras  variáveis  que  contribuem  para  a  aprendizagem,  tais  como:  os 
impactos da desigualdade social e regional na efetivação e na consolidação 
das práticas  pedagógicas,  os  contextos culturais nos quais se realizam os 
processos de ensino e aprendizagem; a qualificação, os salários e a carreiras 
dos professores; as condições físicas e de equipamentos das instituições; o 
tempo de permanência do estudante na instituição; a gestão democrática; os 
projetos  político-pedagógicos  e  planos  de  desenvolvimento  institucionais 
construídos  coletivamente;  o  atendimento  extra  turno  aos  estudantes  que 
necessitam de maior apoio; e o número de estudantes por professor em sala 
de aula, entre outros. 

Nestes  termos,  o  sucesso  do  expressivo  aumento  de  matrículas  desvanece  quando 
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confrontado com outros elementos avaliativos. Nascimento e Oliveira (2008) corroboram com 

o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior -  ANDES - quando 

este  elenca  as condições precárias  encontradas  na  expansão  de  algumas  universidades 

públicas, principalmente quanto à infraestrutura e ao quadro reduzido de docentes e técnico-

administrativos.

Como exemplo, citamos o caso do curso de Psicologia de Palmeira dos Índios, lócus 

de nossa pesquisa. Segundo Lima (2012, p. 35-36), 

[...] o curso de Psicologia enfrenta problemas de funcionamento desde o seu 
início, o que leva ao improviso de algumas atividades e, possivelmente, 
prejuízo acadêmico. A falta de infraestrutura específica para o aprendizado 
dos alunos - como laboratórios, clínica-escola e livros – tem provocado um 
movimento de estudantes e de professores marcado por reivindicações em 
forma de protestos, documentos (relatórios, abaixo-assinados e solicitações) 
e discussões.

Dessas discussões, depreende-se que é imperativa a realização de estudos, com base 

em  diversas  dimensões  e  perspectivas,  que  subsidiem  a  avaliação  desse  processo  tão 

significativo para a realidade brasileira, tanto em termos numéricos quanto em relação aos 

impactos nas vidas dos estudantes e servidores e nas comunidades em que as IES instalam-se. 

Também são necessárias investigações que evoquem a dimensão simbólica desse processo, 

em específico, aqueles concernentes à TRS. Sendo este o caminho tomado por nós quando 

optamos pelo estudo das representações sociais em tela. Assim, visando compor o cenário de 

nosso objeto de estudo, propomos, nesse momento, discutir o “Projeto de Interiorização da 

Universidade Federal de Alagoas: uma expansão necessária” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE ALAGOAS,  2015a)  com  a  finalidade  de  expor  contornos  relevantes  para  apresentar 

posteriormente o curso de Psicologia da UFAL, na Unidade Educacional de Palmeira dos 

Índios,  rememorando  suas  histórias  e  desenvolvimento  e  reunindo  elementos  para  sua 

caracterização de modo a analisar as representações sociais dos estudantes de Psicologia sobre 

o psicólogo.
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3.2 A expansão da UFAL: o movimento da Universidade para o interior

O curso de Psicologia11 da Unidade Educacional de Palmeira dos Índios iniciou suas 

atividades em 2006, a partir da política de interiorização da Universidade Federal de Alagoas. 

Nesse  ano,  a  UFAL fundou  o  Campus Arapiraca12,  considerado  o  Campus  do  Agreste  – 

embora  tal  denominação  não  corresponda  à  realidade  geográfica  de  suas  Unidades 

Educacionais  componentes.  Essa  Unidade  Acadêmica  tem sede  em Arapiraca,  possuindo, 

além desta, outras três Unidades Educacionais: Palmeira dos Índios, Viçosa e Penedo.

Especificamente  em  Palmeira  dos  Índios,  funcionam  os  cursos  presenciais  de 

graduação  em  Psicologia  e  Serviço  Social,  nos  períodos  matutino  e  vespertino, 

respectivamente, ambos com entrada anual. A Unidade também já promoveu, entre novembro 

de 2012 e julho de 2014, a Pós-graduação Lato Sensu em Direitos  Sociais  e Gestão dos 

Serviços Sociais, que formou, por enquanto, somente uma turma. Mais recentemente, essa 

Unidade também havia  se  tornado polo de  EAD com os  cursos  de graduação em Letras 

Espanhol e Inglês, Geografia, Matemática e Pedagogia e de pós-graduação em Educação no 

Campo, entretanto, devido aos cortes de orçamento, após 2014, os cursos foram transferidos 

para o Instituto Federal de Alagoas - IFAL13.

O  Campus  Arapiraca  representou a  primeira  etapa  do projeto  de interiorização da 

UFAL, seguida pela implantação do Campus do Sertão, via recursos do REUNI, instalado nas 

cidades de Delmiro Gouveia – sua sede - e Santana do Ipanema14. A terceira etapa prevê o 

Campus de Porto Calvo, na Mata-Litoral Norte, com Unidades em Porto de Pedras, Joaquim 

Gomes e Maragogi (TAVARES; RAMALHO FILHO, 2008), porém, tal plano ainda não foi 

concretizado. Esse processo considerou as sub-regiões naturais estaduais e, por conseguinte, 

11 Em Alagoas, em 2016, havia sete cursos de Psicologia. Ressaltamos que o curso de Palmeira dos Índios era 
o único localizado no interior do Estado em uma instituição pública, com a formação em Alagoas assim 
distribuída: seis cursos em Maceió e um no interior, em Palmeira dos Índios. Estes eram oferecidos em seis 
instituições, a saber: Universidade Federal de Alagoas (Campus A. C. Simões e Campus Arapiraca/Unidade 
Educacional de Palmeira dos Índios), Centro Universitário CESMAC, Faculdade Integrada Tiradentes – 
FITS, Faculdade de Tecnologia de Alagoas - FAT e Faculdade Estácio de Alagoas.

12 Esclarecemos que, antes de 2006, a UFAL já possuía uma Unidade Acadêmica no interior do Estado, o 
Centro de Ciências Agrárias – CECA - criado em 1975, através da Resolução nº 05/75 do Conselho 
Universitário e que funcionou em Viçosa e, depois, em Maceió, quando foi transferido, em 1996, para a 
cidade de Rio Largo, pertencente à Grande Maceió, onde se localiza até hoje (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS, 2014). Embora o CECA esteja no interior alagoano, frisamos o início do processo de 
expansão da UFAL para o interior em 2006, com o Campus de Arapiraca, uma vez que foi nesse período que 
se implantou uma política de interiorização na referida Universidade.

13 Informação verbal obtida no Setor de Registro e Controle Acadêmico, em 2016, Palmeira dos Índios/AL.
14 Originalmente, a segunda etapa previa a construção do Campus de Delmiro Gouveia como sede, com a 

implantação de unidades em Mata Grande, Piranhas e Pão de Açúcar (TAVARES; RAMALHO FILHO, 
2008).
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suas vocações econômicas, bem como as demandas potenciais por educação superior em cada 

região alagoana (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a).

Além das  variáveis  das  sub-regiões  e  de  suas  vocações  econômicas  tradicionais  e 

modernas, o projeto de interiorização da UFAL buscou observar as demandas educacionais de 

cada local. Isto implicou considerar as matrículas de alunos do Ensino Médio, a carência de 

formação universitária para professores da rede básica de educação, as demandas do poder 

executivo, nas esferas municipal, estadual e federal, e as demandas da iniciativa privada e da 

sociedade em geral (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a). Essas demandas, 

atreladas ao interesse do Governo Federal na expansão do ensino superior público, motivaram 

o processo de interiorização em tela e nortearam a organização das Unidades e cursos por 

região.

Essas discussões foram sistematizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UFAL para o período de 2006 a 2008, cuja prioridade particular foi o processo de expansão 

universitária  em  direção  ao  interior,  considerado  importante  instrumento  para  o 

desenvolvimento do Estado e de suas regiões. Em relação à Diretriz 1, Gestão e Finanças, o 

documento  apresenta  como  um  de  seus  objetivos  “Implementar  um  novo  modelo 

organizacional, interiorizando ações de ensino, pesquisa e extensão, com a criação de campi 

avançados em municípios alagoanos” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015b, 

p. 70).

Para  além  dessas  intenções  explícitas,  acrescentamos  outras  oriundas  do  cenário 

político  e  econômico em que se  inserem as  universidades.  Nascimento  e  Oliveira  (2008) 

contextualizam o processo de expansão universitária no âmbito da crise do capital, ao realçar 

as  transformações  da  sociedade  capitalista,  marcadas  pela  reconfiguração  do  sistema 

produtivo, pela supervalorização do capital financeiro e pela refuncionalização do Estado, que 

é  mínimo,  de  modo  a  favorecer  o  capital  estrangeiro.  Diante  disso,  afirmam  que  as 

universidades públicas são compelidas a atender às demandas econômicas, sociais, políticas e 

culturais originadas nesse processo.

Daí, o resultado pode ser projetos de expansão inspirados em modelos universitários 

como o de Bolonha, os quais são baseados em mínimos recursos e em seu uso racional, isto é, 

segue-se o famoso chavão do “mais com menos”. Tal equação, em leituras rasas dentro da 

lógica neoliberal,  pode ser exemplo de boa gestão dos recursos públicos,  mas,  em outras 

leituras, pode sinalizar um prejuízo à qualidade na formação superior, pois, como vimos em 
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Dias  Sobrinho  (2010),  essa  qualidade  transcende  à  expansão  de  matrículas.  Em  nosso 

entendimento, a sustentação da estrutura e do funcionamento de uma universidade implica 

recursos que pensem a permanência do sujeito, sua formação integral, o acesso à ciência e à 

tecnologia, suporte para a extensão, previsão para qualificação do quadro de servidores, entre 

outros.

Contudo, as evidências remontam outro desenho. Nas palavras de Lima (2011, p. 92),

O que se evidencia, na primeira década do século 21, é a estruturação de um 
tipo  de  universidade  adequada  à  atual  etapa  de  acumulação  do  capital, 
particularmente  em  um  país  capitalista  dependente  como  o  Brasil.  Uma 
estruturação que transita da privatização direta, passando pelo novo modelo 
de gestão,  introduzido pelo padrão gerencial  e  coroado com a quebra de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a mercantilização do 
conhecimento. Um processo que configurou a educação superior como um 
campo de exploração lucrativa para  o capital  em crise  e aprofundou sua 
função  política,  econômica  e  ideo-cultural  de  reprodução  da  concepção 
burguesa de mundo.

De  todo  modo,  a  UFAL está  em  movimento,  com  sua  expansão  para  o  interior 

alagoano, iniciando suas atividades acadêmicas em 16 de setembro de 2006, com o Campus 

Arapiraca  e norteada  por  um  projeto  considerado  inovador  por  seus  idealizadores, 

principalmente  no  que  se  refere a  sua  estrutura  administrativa  e  acadêmica  (TAVARES; 

RAMALHO FILHO, 2008). Administrativamente, os  campi  são formados pela sede e suas 

respectivas  Unidades  Educacionais.  Os  primeiros  são  unidades  com  relativa  autonomia, 

submetidas à Gestão Superior. Devem possuir infraestrutura física e de equipamentos, oferta 

acadêmica regular para cursos de graduação, além de pós-graduação, pesquisa e extensão. 

Também devem ter gestão administrativa e acadêmica direcionada à sede e às suas Unidades 

correspondentes (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a).

Os Polos15, por seu turno, são administrativamente unidades dependentes dos  campi. 

Sua  infraestrutura  física  e  de  equipamentos  e  seus  recursos  humanos  devem  suprir  as 

necessidades  dos  cursos  que neles  se  encontram. Seus cursos,  no que  tange  ao ensino,  à 

pesquisa e à extensão, devem estar fortemente articulados com a demanda local, bem como 

funcionar como postos avançados da IES, aproximando-se daqueles grupos que não teriam 

15 Originalmente, no Projeto de interiorização, utilizava-se o termo “Polo” para designar as unidades 
dependentes dos campi. No entanto, devido ao fato desse termo ser utilizado para tratar da EAD, ele foi 
substituído. Salientamos que a própria substituição do termo é confusa na medida em que, em determinados 
documentos, encontramos a expressão “Unidade Educacional” e, em outros, “Unidade de Ensino”. Tais 
confusões sinalizam a dificuldade da própria UFAL em compreender o lugar dessas “Unidades” em sua 
organização e gestão.
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condições de se deslocar para a capital para ingressar no ensino superior (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a).

Apesar da pretensa inovação e descentralização da gestão universitária, o cotidiano da 

gestão é permeado por dificuldades, especialmente quanto à pouca autonomia conferida não 

somente às Unidades Educacionais, como também aos campi em si. A UFAL interiorizou sua 

estrutura  física  para  funcionamento  dos  cursos  e  sua  oferta  acadêmica,  mas  a  gestão 

administrativa  e  financeira  permaneceu  predominantemente  centralizada  na  capital,  o  que 

obstaculiza o desenvolvimento de atividades no interior, já que muitas vezes depende-se de 

gestões do Campus A. C. Simões, de Maceió, para resolver assuntos que vão de serviços de 

manutenção predial à construção de novos prédios, por exemplo16.

Essa situação foi apontada em documentos do Comando Local de Greve, tanto em 

2012 como em 2015, os quais incluíam em suas pautas locais, coletivamente construídas, a 

necessidade de maior autonomia e de gestão descentralizada para o interior (ASSOCIAÇÃO 

DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a, 2015b).  Tal 

condição modificou-se, nos últimos anos, com a possibilidade de abertura de compras nas 

Unidades Educacionais, contudo, essa abertura tem um orçamento restrito e ainda dependente 

de gestões na capital17.

Além disso, os  campi  interioranos sequer são reconhecidos no Estatuto e Regimento 

da  UFAL,  provocando  uma  invisibilidade  política  e  administrativa  que  se  desdobra  em 

dificuldades  diversas,  inclusive  de  representação  política  em órgãos  importantes,  como o 

Conselho  Universitário.  A última  versão  do  Estatuto  e  Regimento  da  UFAL é  de  2006 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015c) e não menciona o Campus Arapiraca 

como Unidade Acadêmica.  Não à toa,  as pautas locais da greve docente de 2012 e 2015 

também possuíam como reivindicações a redefinição do Estatuto e do Regimento, de modo a 

considerar a nova realidade organizacional e estrutural da UFAL e a garantia de representação 

das unidades de ensino do interior nos espaços colegiados da Universidade.

Há ainda um outro tópico a discutir concernente à estrutura administrativa dos campi 

do interior, especificamente quanto à relação sede-unidades educacionais. As dificuldades de 

centralização da gestão capital-interior reproduzem-se entre sedes e unidades, em que estas 

últimas  tornam-se  excessivamente  dependentes  das  primeiras,  com  dificuldades  de  gerir 

16 Informação verbal obtida na Coordenadoria de Planejamento do Campus Arapiraca, em 2016, Arapiraca/AL.
17 Com a atual gestão da Reitoria, iniciada em 2016, que, dentre as propostas de campanha estava a 

descentralização da gestão e o orçamento participativo, a perspectiva é que tal realidade se modifique.



88

situações simples em seu cotidiano. Isso foi discutido quando se produziu o Plano Diretor do 

Campus Arapiraca18, ficando registrado no diagnóstico do referido documento:

No que tange aos problemas de gestão,  foi  mencionado os problemas da 
centralização  administrativa  no  Campus  A.  C.  Simões  e  essa  lógica  está 
sendo adotada também nos Campus do interior. Com a SINFRA centralizada 
em Maceió, a Unidade não está sendo atendida de forma adequada. Uma sala 
na Unidade passou um ano com as lâmpadas queimadas. Faz-se necessário 
repensar a relação entre as Unidades, Campus e Pró-reitorias em questões 
referentes  à  execução,  manutenção  e  atendimento  de  demandas 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012, p. 35).

Finalmente, o  Campus  Arapiraca, por exemplo, é considerado uma grande Unidade 

Acadêmica, contudo, diferente daquelas da capital e da de Rio Largo, que são organizadas por 

áreas  de  conhecimento,  aqui,  tem-se  uma  diversidade  de  cursos  que  representam  áreas 

distintas, dificultando a construção de uma compreensão de unidade. Além disso, a distância 

geográfica entre os cursos e os escassos recursos de transporte não favorecem sua integração, 

especialmente em relação aos estudantes, que ficam isolados em suas cidades.

Há que se tratar também da dimensão pedagógica do projeto. No documento “Projeto 

de interiorização da Universidade Federal de Alagoas: uma expansão necessária” destaca-se 

sua inovação pedagógica,  na medida em que, diferente dos cursos oferecidos em Maceió, 

busca-se responder 

[...]  à  necessidade  de  adoção  de  um  projeto  acadêmico-administrativo 
inovador, flexível e econômico em recursos humanos e materiais, mas sem 
sacrificar a qualidade nem deixar de ser apropriado às novas condições de 
operação da instituição em sintonia com as fronteiras e as novas dinâmicas 
do  conhecimento,  a  consideração  da  pluralidade  dos  saberes  e  da 
interdisciplinaridade, objetivando a formação competente e cidadã dos seus 
alunos. Assim fazendo, a UFAL ousa definir novos padrões e procedimentos 
institucionais, nova estrutura e novos projetos pedagógicos, como resposta 
aos  novos  desafios  da  contemporaneidade  e  suas  exigências  quanto  ao 
dinamismo, qualidade, inovação, compartilhamento e inserção global, mas 
também,  ação  em  escala  real,  atendendo  às  demandas  locais 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a, p. 48).

18 Iniciado seu processo de discussão e elaboração em 2011 e publicado em 2012, o Plano Diretor do Campus 
Arapiraca consiste em um documento coletivamente construído, com a participação da comunidade 
acadêmica das quatro Unidades desse Campus, sob a coordenação de docentes e técnicos do Curso de 
Arquitetura de Arapiraca. Além de ser um dos poucos documentos que aborda uma avaliação da implantação 
do Campus Arapiraca, trata-se de um documento legítimo não somente pela construção coletiva, mas 
também por prover com informações técnicas e consistentes o diagnóstico de cada Unidade e conseguir 
sintetizar suas histórias, identidades, demandas, anseios e potencialidades.
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E  qual  seria  a  inovação  dos  Projetos  Pedagógicos  das  graduações  do  interior? 

Prosseguindo na  leitura  do  documento,  observa-se  que  os  cursos  distribuem-se  em Eixos 

Temáticos agrupados conforme a identidade,  atividade e formação disciplinar comum. No 

caso, a Unidade de Palmeira dos Índios abriga o Eixo das Humanidades, formado pelos cursos 

de Psicologia e de Serviço Social (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a). 

No que concerne à estrutura e  ao conteúdo curricular,  estes estão organizados nos 

Troncos  Inicial,  Intermediário  e  Profissionalizante19.  O  primeiro,  ofertado  no  primeiro 

semestre, tem conteúdo geral, direcionado a todos os cursos do Campus, independente de seu 

Eixo Temático. O segundo, correspondente ao segundo semestre, traz os conteúdos comuns 

aos cursos de cada Eixo. E o Tronco Profissionalizante reúne os conteúdos específicos da 

formação graduada final20 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a).

Segundo  Tavares  e  Ramalho  Filho  (2008),  esse  formato  dos  cursos  garante  o 

atendimento aos princípios norteadores da UFAL: 1- mobilidade acadêmica: o estudante pode 

estudar em cidade diferente da Unidade de seu curso, ao menos no que se refere ao Tronco 

Inicial e, em alguns casos, ao Intermediário. 2- compromisso social: preferencialmente, as 

práticas, os estágios e os Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC - devem ser resultados de 

ações na realidade local;  3- indissociabilidade entre pesquisa e extensão: sendo princípios 

pedagógicos, a pesquisa e a extensão devem estar necessariamente nas atividades curriculares; 

4-  flexibilidade  curricular:  havendo  disponibilidade  de  vagas,  os  estudantes  podem fazer 

reopção para outro curso ofertado no interior; 5- modalidade à distância: 20% da carga dos 

cursos pode ser ministrada na modalidade à distância.

Os princípios ora elencados não permitem negligenciar as semelhanças entre o projeto 

da  UFAL e  o  Processo  de  Bolonha  e  a  Universidade  Nova.  Ressalve-se  que a  proposta 

curricular da primeira não pode ser considerada sinônimo daquela da Universidade Nova, com 

seus  três ciclos compostos pelo Bacharelado Interdisciplinar, pela Formação Profissional e 

pela  Pós-Graduação,  uma  vez  que  não  há  no  sistema  de  Troncos  a  possibilidade  de 

certificação ao fim de cada ciclo. Não obstante, em seu estudo cujo objetivo foi identificar 

determinações e tendências do processo de expansão interiorizada da educação superior e seus 

rebatimentos nas diretrizes e iniciativas e atuação do Curso de Serviço Social da Unidade 

19 A nova gestão da UFAL, iniciada em 2016, tem proporcionado a abertura das matrizes curriculares dos 
cursos do interior com o intuito de revisar o sistema de troncos. Assim, cada curso terá liberdade para 
reformular sua matriz sem a obrigatoriedade de obedecer a referida estrutura (Informação verbal obtida na 
Coordenação do Curso de Psicologia, em 2016, Palmeira dos Índios/AL).

20 Detalharemos melhor tal distribuição quando discutirmos a análise do PPC de Psicologia, o próximo 
capítulo.
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Palmeira dos Índios da UFAL, Coral (2017, p. 151, grifos da autora) sublinha que o modelo 

de  expansão  adotado  pela  UFAL  tem  vários  paralelos  com  orientações  de  agências 

internacionais,  com  o  Processo  de  Bolonha,  o  que  nos  diz  muito  sobre  o  seu  caráter 

“inovador”:

Para seus idealizadores, a proposta acadêmico-pedagógica para os cursos do 
interior  tem  uma  “configuração  inovadora”.  Trata-se  de  um  modelo 
experimental  cujo  objetivo  é  promover  mudanças  em  relação  ao  padrão 
tradicional  do  ensino  superior,  em  termos  de  estrutura,  flexibilidade 
curricular, gestão e mobilidade discente-docente

Além disso, Coral (2017) revela uma outra característica do modelo da UFAL que tem 

relação com as orientações internacionais: a mobilidade dos professores que atuam no Tronco 

Inicial,  que  se  dividem  entre  Unidades  diferentes  com  o  objetivo  de  lecionar  a  mesma 

disciplina em cursos distintos. Essa mobilidade segue bem a cartilha da economia de recursos 

que tem norteado o ensino superior nacional e internacional.

O projeto de interiorização da UFAL busca ainda explicar como ocorreu a escolha dos 

cursos e de seus Eixos Temáticos. Tal definição, segundo o referido documento, é considerada 

flexível  e  progressiva  e  observou  a  base  natural  da  sub-região  em  foco,  as  vocações 

econômicas,  a  expressão  dos  alunos  concluintes  do  ensino  médio  da  rede  pública,  das 

instituições públicas, das lideranças locais e da iniciativa privada, além do acesso aos recursos 

federais  para  expansão  e  manutenção  das  Unidades  (UNIVERSIDADE  FEDERAL DE 

ALAGOAS, 2015a). 

Sobre isso, o referido documento explicita, por exemplo, que foi realizada pesquisa 

com estudantes do terceiro ano do ensino médio dos municípios visitados, representantes do 

poder  público  municipal,  do  magistério,  representantes  do  empresariado  do  comércio, 

serviços, indústrias e representantes da sociedade em geral, com o intuito de identificar as 

demandas por cursos. Além disso, o documento menciona a formação de uma Comissão de 

Estudos de Interiorização, com representantes da Coordenação de Projetos Especiais, da Pró-

Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral, da Pró-Reitoria de Graduação e dos nove 

Centros  administrativo  acadêmicos,  sob  a  coordenação  geral  da  Reitora  da  UFAL 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a).

Na realidade, apesar da exposição dos fatores dessa equação, não é fácil chegar a um 

resultado claro sobre as razões para as definições de um curso em um local ou em outro. Por 
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exemplo, os dados da pesquisa supramencionada não são discutidos no texto do projeto de 

interiorização. Tomando a Unidade de Palmeira dos Índios, perfilam-se diversas questões: por 

que Psicologia e Serviço Social em Palmeira dos Índios? Que demandas esses cursos vieram 

atender? Qual a expectativa da comunidade em relação a ambos os cursos? São questões que 

não têm uma resposta formal, visto que não há nos levantamentos do referido projeto uma 

argumentação  que  explane  tal  escolha.  No  entanto,  consideramos  que  suas  respostas  são 

essenciais para a construção de um PPC que seja crítico e contextualizado com a realidade 

local.

Nesse sentido, acompanhamos Nascimento e Oliveira (2008) em seus questionamentos 

acerca da demanda do município de Palmeira dos Índios em relação ao curso de Serviço 

Social. Conforme levantamento das autoras, no quesito relativo ao município de origem, as 

três primeiras turmas desse curso são compostas, em sua maioria, por estudantes de Arapiraca. 

Ao mesmo tempo, acrescentam que o curso convive com mais outras duas graduações em 

Serviço Social, na modalidade à distância, com maior facilidade de ingresso e de conclusão e 

com um projeto pedagógico mais flexível e adequado ao mercado. No caso de Psicologia, 

embora não haja uma discussão sistematizada sobre isso, a empiria indica que a maior parte 

de  nossos  estudantes  são  de  Arapiraca.  Inclusive,  isso  fica  evidente  com  os  dados  dos 

participantes da TALP, que serão apresentados posteriormente.

Esses questionamentos, dentre outros, compõem as primeiras linhas sobre o processo 

de interiorização, em especial, no curso de Psicologia da Unidade de Palmeira dos Índios. 

Desde  sua  implantação,  estudantes,  professores  e  técnicos  sentiram  o  que  significava  a 

interiorização da UFAL, em suas dores e delícias.  A seguir,  adentraremos nessa Unidade, 

tendo  como cenário  a  cidade  de  Palmeira  dos  Índios  e  como atores  principais  a  própria 

Unidade e os cursos que aí se desenvolvem.

3.3 A cidade de Palmeira dos Índios

A Unidade Educacional de Palmeira dos Índios está atualmente situada na Vila Maria, 

um bairro residencial, distante cerca de 2,5 quilômetros do centro da cidade, constituído por 

uma população de baixa renda e com precárias condições infraestruturais. O funcionamento 

da  Unidade  nesse  local  iniciou-se  em  agosto  de  2008,  após  intensas  mobilizações  da 

comunidade acadêmica reivindicando a construção de sua sede, uma vez que em seus dois 
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primeiros anos de existência, as atividades davam-se no Centro de Atenção Integral à Criança 

e ao Adolescente – CAIC – do município21.

Assim,  a  UFAL  de  Palmeira  dos  Índios  iniciou  seus  trabalhos  em  um  prédio 

emprestado pelo município, dividido com a Secretaria Municipal de Educação e, depois, com 

o Batalhão do Corpo de Bombeiros da região.  Tenório (2013, p. 68) resume o que foram os 

primeiros dois anos de UFAL em Palmeira dos Índios quanto à sua estrutura física e recursos 

humanos:

Com relação às unidades acadêmicas, a situação ainda era pior, no caso da 
cidade de Palmeira dos Índios, as aulas iniciaram em um prédio cedido pela 
prefeitura do município. O mesmo não possuía estrutura apropriada para a 
realização  das  atividades  acadêmicas,  sendo  suas  condições  estruturais 
precárias:  havia  apenas  um banheiro para  todos os  estudantes;  não havia 
biblioteca, nem laboratório de informática, não tinha lanchonete, nem locais 
próximos que oferecessem algum tipo de alimentação, nem água potável, 
não existiam pessoas responsáveis pela limpeza, entre outros descasos. No 
entanto,  entre  todas  as  questões  já  citadas,  algo  ainda  era  mais  gritante 
naquele  momento,  faltavam  professores,  pois  as  contratações  não  foram 
realizadas de forma imediata e sim de acordo com a carência que foi  se 
apresentando no decorrer do tempo.

Antes de adentrarmos no cotidiano da Unidade em foco, cabe uma breve apresentação 

da cidade em que ela está inserida. Segundo dados de 2010 do IBGE (2015a), o município de 

Palmeira dos Índios tem  452,514 km2   de área e possui cerca de 70.368 residentes, sendo 

18.758 na zona rural e 51.610 na zona urbana.  Em números absolutos de habitantes,  é a 

terceira maior cidade de Alagoas, após Maceió e Arapiraca. Localizada na Mesorregião do 

agreste  alagoano,  é  a  cidade  polo  da  microrregião  de  Palmeira  dos  Índios,  reunindo  os 

municípios de Belém, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Igaci, Maribondo, Mar Vermelho, 

Minador  do  Negrão,  Palmeira  dos  Índios,  Paulo  Jacinto,  Quebrangulo  e  Tanque  d'Arca 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012). É chamada a Princesa do Sertão por 

sua  localização  no  limite  do  sertão  alagoano  e  também  faz  fronteira  com  o  Estado  de 

Pernambuco.

Palmeira  dos  Índios  é  marcada  pela  presença  de  povos  tradicionais,  como 

21 Conforme dados do Projeto de interiorização da UFAL, quando esta IES chegou à Palmeira dos Índios, em 
2006, a cidade já possuía outras quatro IES, sendo duas públicas e duas privadas: o Centro Federal de 
Educação Tecnológica – CEFET/AL-, que é uma Unidade Descentralizada de Palmeira dos Índios e que 
depois tornou-se Instituto Federal de Educação de Alagoas – IFAL; a Fundação Universidade Estadual de 
Alagoas – FUNESA -, que posteriormente transformou-se na Universidade Estatual de Alagoas; o 
CESMAC, que hoje é vizinho da UFAL; e a Faculdade São Tomas de Aquino (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a).
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comunidades indígenas e quilombolas, grupos fundamentais no que tange à história, à cultura 

e à identidade local.  Como explica o Projeto de Interiorização da UFAL (2015a), os  índios 

Xucuru-Kariri  –  união  de  duas  tribos  provenientes  de  Pernambuco  -  são  seus  primeiros 

habitantes, sendo o nome da cidade22 atribuído à presença abundante de palmeiras em seu 

território, as quais são contemporâneas da chegada dos índios. Em 1798, foi criada a freguesia 

de Palmeira dos Índios e, em 1835, elevou-se o povoado à categoria de vila e, em 1889, ela 

foi emancipada.

Entretanto,  salienta-se  que  as  comunidades  indígenas  foram  e  são  violentamente 

oprimidas e negligenciadas pelo poder público e pela sociedade em geral. Assim, a história do 

município é marcada por conflitos e lutas, especialmente pela terra. Conforme Silva, Maria 

Ester (2010, p. 136),

A apropriação do território que hoje  forma o município de Palmeira  dos 
Índios traz uma história de exclusão visível  a qualquer olhar mais atento 
dirigido  à  sua  formação  territorial.  Esta  formação  está  mascarada  pela 
romântica lenda indígena, não permitindo às pessoas perceber a violência 
impetrada aos diferentes povos na formação do território palmeirense, o que 
torna os habitantes desta cidade desinformados sobre sua própria história, 
sua raiz, sua memória.

Silva,  M.  E.  (2010)  afirma  que  a  disputa  pelos  territórios  remete  à  garantia  de 

identidade e luta. Os povos tradicionais resistem, sendo essas resistências uma reafirmação de 

sua identidade étnica. A despeito disso, a cidade mantém-se distanciada em relação às lutas 

pela terra, bem como às decorrências dessas lutas. Para a autora, trata-se de culturas negadas, 

que são destruídas e silenciadas, cuja sombra do medo e da violência materializa-se e demarca 

as relações de dominação que se estendem desde o processo de colonização até os dias atuais.

Tais  relações  também  estão  associadas  às  condições  de  vida  em  que  vivem  as 

comunidades tradicionais, destituídas de recursos minimamente dignos para viver. É o caso da 

situação de determinados grupos indígenas,  como o grupo Xucuru-Palmeira,  cuja moradia 

espalhou-se pela periferia da cidade em localidades, pertencentes em outros tempos, aos seus 

22 Há uma versão lendária sobre a origem do nome da cidade, que envolve o nascimento de uma Palmeira onde 
o casal de índios Tilixi e Tixiliá morreu: “Conta-se que há muitos anos atrás havia um índio chamado Tilixi. 
Este índio era apaixonado por uma índia chamada Tixiliá. No entanto, esse amor era proibido, uma vez que a 
índia estava prometida ao cacique Etafé. Durante uma festa tribal, Tilixi se aproximou de Tixiliá e lhe deu 
um beijo. Como castigo, Tilixi foi condenado à morte por inanição. Tixiliá, que estava proibida de ver seu 
amado, foi ao seu encontro. Esta, ao ser flagrada por Etafé, foi atingida por uma flecha que a matou. Caindo 
ferida, Tixiliá morreu junto a Tilixi. Diz também a lenda que no lugar onde morreram nasceu, após um certo 
tempo, uma formosa palmeira. Assim é contada uma lenda que deu origem a cidade” (GOVERNO 
MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS, 2016, p. 1).
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antepassados. Uma parte desse grupo reside em favelas, em casas alugadas, têm dificuldades 

em encontrar um trabalho digno, especialmente devido ao preconceito da população por terem 

assumido sua identidade étnica. Suas crianças estão expostas ao trabalho infantil, prostituição 

e  delinquência,  além  do  que  alguns  vivem  em  condição  de  mendicância,  praticam  a 

agricultura em terrenos baldios emprestados na zona urbana e não têm um espaço apropriado 

às suas práticas ritualísticas (SILVA, M. E., 2010).

Acrescentamos ainda que os índices de pauperização ampliam-se e inquietam diante 

da inacessibilidade dos serviços públicos para esses grupos. Corroboramos Silva (2014, p. 63) 

em suas constatações no tocante aos serviços (não) dispensados à Comunidade Quilombola da 

Tabacaria:

É  notória  essa  constatação,  por  exemplo,  em  visitas  a  Comunidade 
Quilombola  da  Tabacaria,  situada  na  zona  rural  do  município,  onde  os 
sujeitos que lá vivem não possuem acesso aos serviços sociais básicos, como 
unidade de saúde, escolas, saneamento básico, habitação, sendo recorrente o 
deslocamento  para  outros  povoados  próximos  ou,  mesmo,  à  cidade, 
utilizando  para  isto  de  transportes  precários,  arriscando  suas  vidas.  Há, 
portanto, uma constante violação dos direitos sociais desses sujeitos rurais 
por  parte  do  poder  público,  quando  este  não  lhes  garante  o  acesso  aos 
serviços sociais, ou, no mínimo, dificulta-lhes.

Seguindo com essa breve contextualização da cidade que abriga e que dá nome à 

Unidade, atentamos para a economia palmeríndia. Sua base é, principalmente, a agricultura do 

milho,  feijão  e  de  frutas  tropicais,  assim  como  a  pecuária  bovina  de  extensão 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a). De acordo com o Plano Diretor da 

UFAL,  Campus  Arapiraca  Sede  e  Unidades,  a  cidade  tem vocação para  a  policultura  de 

alimentos e de matérias-primas, já que o agreste não é uma região tão afetada pelas estiagens 

que afligem o sertão:

Trata-se  de  potencial  a  ser  aproveitado  através  de  culturas  de  alto  valor 
agregado, mas que encerra o desafio de incluir o maior número possível de 
produtores  na  dinamização  da  regional  economia  municipal  e  regional. 
Alguns  resultados  vêm  sendo  alcançados  com  o  desenvolvimento  de 
rebanhos bovinos de leite e de corte, além do crescimento e diversificação do 
comércio varejista (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012, p. 
6).

Acrescentamos Lusa (2012) que contribui na complexificação desse quadro. A autora 

destaca o fato de que o agreste e o sertão configuram-se como regiões com menor incidência 
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de latifúndio no Estado, mas tal configuração não implica sua total ausência. A despeito disso, 

essas regiões possuem uma maior diversificação da produção agrícola quando comparadas às 

demais regiões alagoanas.

Ainda,  Lusa (2012) explica que, em ambas regiões,  há maior presença da unidade 

camponesa  de  produção  familiar.  Neste  sentido,  arremata  com a  observação  de  que  essa 

população camponesa é usuária em potencial de programas e serviços vinculados às políticas 

de assistência social  do governo federal,  o que indica que são grupos que possuem baixa 

renda familiar e que não conseguem garantir sua subsistência por meio da agricultura. Silva 

(2014)  atenta  para  o  forte  processo de migração da  população camponesa  para  a  cidade, 

ressaltando que não é exclusividade de Palmeira dos Índios. Enumera que isso se deve a 

fatores como a procura por melhor qualidade de vida, visto que a baixa produtividade da 

agricultura, especialmente por fatores climáticos, além da falta de capital dos agricultores - 

que não permite melhores  condições de vida -,  a busca por emprego na cidade e  melhor 

acesso aos serviços públicos sociais e institucionais.

As condições de vida dos homens e mulheres do campo ajudam-nos a compor um 

cenário  com fortes  desigualdades  sociais  e  regionais,  bem característico  de  Alagoas  e  do 

Brasil.  O Plano Diretor supracitado (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012) 

registrava o Produto Interno Bruto – PIB - em R$ 336.319.325, com valor per capta de R$ 

4.658,03, de acordo com dados do IBGE de 2008.

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM -, Palmeira 

dos  Índios  possuía  um  valor  de  0,638  em  2010  (INSTITUTO  BRASILEIRO  DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015a),  o que é considerado médio.  O Plano Diretor do 

Campus Arapiraca (2012, p. 5-6) assim descreve o comportamento desse índice no município:

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi elaborado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na década de 1990 e é 
composto  por  três  indicadores:  longevidade,  educação  e  renda.  A 
Longevidade é medida a partir dos dados relativos à expectativa de vida ao 
nascer;  a  Educação,  a  partir  do  índice  de  analfabetismo  e  pela  taxa  de 
matrícula em todos os níveis de ensino; e a Renda, medida pelo PIB per 
capita em dólar,  que considera o poder de compra.  O IDH do município 
apresentou trajetória de crescimento entre 1970 e 2000. Entre 1991 e 2000 o 
IDH  deu  um  salto  de  crescimento  passando  de  0,443  para  0,666, 
apresentando em 2000, resultado maior do que o IDH do estado de Alagoas 
(0,649).

Apesar de representar um valor mediano e, para o contexto alagoano, ser considerado 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiTwtr4n-jLAhUFlpAKHchIDCkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2F&usg=AFQjCNGuNQz2gH-A3LkAod1HaFm3Qo6FTQ&sig2=vVNbdBXuj1ODA0WdvHwpNA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiTwtr4n-jLAhUFlpAKHchIDCkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2F&usg=AFQjCNGuNQz2gH-A3LkAod1HaFm3Qo6FTQ&sig2=vVNbdBXuj1ODA0WdvHwpNA
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um índice superior, não há como negligenciar o fato de que o município vivencia situações de 

extrema pobreza, precarização dos serviços essenciais, bem como uma resistente desigualdade 

social e regional. O Mapa de Pobreza e Desigualdade de 2003 revela a incidência de pobreza 

em  58,39%  nesse  município  (INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  GEOGRAFIA  E 

ESTATÍSTICA,  2015a),  sendo  que  a  situação  torna-se  ainda  mais  inquietante  quando 

verificamos que 11.757 pessoas, 16,7%, (sobre)vivem com uma renda per capita abaixo de R$ 

70,00, o que é considerado como uma situação de extrema pobreza (BRASIL, 2015a).

Detemo-nos a mencionar outro dado levantado no Plano Diretor do Campus Arapiraca 

(2012): a infraestrutura municipal, que possui índices abaixo da média brasileira. Se, por um 

lado, o serviço de fornecimento de energia elétrica está praticamente universalizado, outros 

fundamentais à vida humana, como abastecimento de água e rede de esgoto são insuficientes 

para  atender  às  demandas  populacionais:  de  20.429  domicílios  particulares  permanentes, 

15.297 são atendidos pelo serviço de abastecimento de água ligado à rede geral, enquanto que 

somente 1.209 têm banheiro de uso exclusivo do domicílio e esgotamento sanitário ligado à 

rede geral de esgoto ou pluvial e 14.126 têm algum tipo de coleta de lixo (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2012),  que não necessariamente é diária,  inclusive ocorrendo 

situações de coletas semanais.

O quadro que ora desenhamos não deixa dúvidas sobre a centralidade da Assistência 

Social no município, presente através de programas de transferência de renda, serviços de 

proteção social, etc. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome registrou 

que, em novembro de 2015, o Programa Bolsa Família atendeu a 10.266 famílias (BRASIL, 

2015b), todavia, há uma demanda reprimida formada por famílias que estão cadastradas, mas 

ainda não são atendidas pela referida política.

Enfim, a cidade onde se localiza a Unidade de Palmeira dos Índios é caracterizada, 

como  outras  cidades  alagoanas  e  brasileiras,  por  conflitos  de  terra,  uma  profunda 

desigualdade  social  e  ausência  do  poder  público  na  boa  gestão  de  políticas  sociais  e 

infraestruturais diversas. Todavia,  tem especificidades que devem ser comentadas,  como a 

presença  de  comunidades  tradicionais  e  grupos  culturais  diversos.  São  esses  traços  que 

atravessam  o  cotidiano  da  Universidade,  movimentando-o,  e  constituem  as  vivências  da 

comunidade acadêmica, tornando-se foco de intervenções, estudos e reflexões de estudantes, 

técnicos e professores de Psicologia e de Serviço Social.

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiTwtr4n-jLAhUFlpAKHchIDCkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2F&usg=AFQjCNGuNQz2gH-A3LkAod1HaFm3Qo6FTQ&sig2=vVNbdBXuj1ODA0WdvHwpNA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiTwtr4n-jLAhUFlpAKHchIDCkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2F&usg=AFQjCNGuNQz2gH-A3LkAod1HaFm3Qo6FTQ&sig2=vVNbdBXuj1ODA0WdvHwpNA
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3.4 A Unidade Educacional de Palmeira dos Índios: contornos da expansão e da luta

Não  há  melhor  forma  de  introduzir  a  caracterização  da  Unidade  Educacional  de 

Palmeira  dos  Índios  do que  resgatar  em minhas  memórias  meu primeiro  dia  de  aula  em 

Psicologia,  em agosto de 2008. Iria apresentar o programa da disciplina de Psicologia do 

Desenvolvimento 2 para o 5º período, a famosa primeira turma do curso. Planejei que faria 

uma atividade de apresentação inicial em que a turma iria desenhar os seus primeiros anos de 

UFAL e, a partir disso, cada um se apresentaria e traria suas retrospectivas e perspectivas.

E assim procedemos:  cada um fez seu desenho e se apresentou,  mas a  professora 

recém-concursada surpreendeu-se em seu planejamento, por dois motivos: 1- em determinado 

momento  da  aula,  os  estudantes  quiseram  sair  da  sala  para  conversar  com  a  Diretora 

Acadêmica da época, cujo trabalho desenvolvia-se na sede, em Arapiraca, mas que estava 

fazendo uma visita à Unidade. Os discentes queriam aproveitar esse momento para cobrar 

reivindicações anteriores que não foram levadas adiante e, considerando as raras aparições da 

diretora em Palmeira  dos  Índios,  não poderiam perder  essa oportunidade.  2-  os  desenhos 

envolviam, em sua maioria, sentimentos de frustração, tristeza, decepção em relação ao curso. 

O sonho de ser universitário esbarrava nas precárias condições que os discentes encontraram 

ao longo de seus dois primeiros anos de UFAL.

Tal  resgate  é  relevante  porque essas  duas  horas  de aula  fizeram-me mergulhar  da 

forma mais consistente e dolorida na situação da expansão universitária e da Psicologia, assim 

como reconhecer a característica mais bela e tenaz dessa comunidade acadêmica: a luta. Além 

disso, esse primeiro dia foi um marco por iniciar as atividades acadêmicas no novo prédio da 

Unidade, que, como mencionamos, funcionava até o semestre anterior no CAIC.

A mudança  do  CAIC para  a  sede  da  Unidade  deu-se  em um cenário  de  intensas 

mobilizações dos primeiros estudantes de Psicologia e de Serviço Social e de seus docentes e 

técnico-administrativos. A Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios doou o terreno, em 

2006, através da Lei Municipal nº 1.727, para a construção das instalações físicas da Unidade. 

Todavia, as obras só iniciaram-se em 2007, sendo a primeira etapa do prédio “inaugurada” em 

fevereiro de 2008. Naquele dia, houve uma aula inaugural, com o prédio ainda em obras e 

indisponível  para  uso,  na  qual  se  plantou  mudas  de  árvores  diversas  no  terreno 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012), mas as aulas continuaram no CAIC.



98

Efetivamente, o prédio foi entregue para uso da comunidade acadêmica no final de 

julho de 2008, com as aulas iniciando-se em agosto. Situa-se no bairro Vila Maria, que, como 

falamos,  é  um bairro  residencial,  com casas  de  um pavimento,  com “padrão  construtivo 

simples,  indicando  que  a  maioria  da  população  residente  no  bairro  é  de  baixa  renda” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012, p. 14).

Inicialmente,  ao  redor  da  UFAL,  havia  poucos  estabelecimentos  comerciais  como 

mercearias  e  pequenos  mercados  e  sua  rua  não  era  pavimentada  (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2012),  além de duas UBS e uma grande e tradicional escola 

municipal  de ensino  fundamental.  Ressalta-se que,  nesses  sete  anos  de funcionamento da 

Unidade, outras edificações foram surgindo em suas áreas próximas. Hoje, em sua vizinhança, 

temos prédios de mais de dois andares, ocupados por alguns professores e estudantes, sendo 

que a maior parte deles reside de forma temporária. Ainda, foi construída uma Unidade de 

Pronto Atendimento e  uma creche municipal,  bem como surgiram pequenos  condomínios 

residenciais e as ruas foram calçadas. Por fim, recentemente o CESMAC mudou-se para o 

mesmo  bairro,  o  que  trouxe  outros  pequenos  comércios,  especialmente  no  setor  de 

alimentação e uma inquietante comparação entre os prédios da IES pública, precário e com 

necessidades  diversas  de  manutenção,  e  da  privada,  aparentemente  bem  estruturado  e 

esteticamente agradável à visão23.

Retornando ao primeiro semestre de funcionamento da Unidade nesse bairro, detemo-

nos a tratar brevemente da estrutura do prédio que, em nosso entendimento, já permite uma 

maior palpabilidade do processo de expansão universitária. Sigamos, pois: o Bloco 1, único 

até  2010,  era  composto  pelo  Setor  Administrativo,  Setor  de  Salas  de  Aula  e  o  Bloco de 

Banheiros  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012). No primeiro, havia uma 

pequena sala para as coordenações das duas graduações, uma sala da administração, uma sala 

para o Setor de Registro e Controle Acadêmico, uma sala coletiva para os professores, sala da 

secretaria executiva e outra para a coordenação da Unidade, que também funcionava como 

sala  de  (pequenas)  reuniões,  uma  sala  para  a  empresa  copiadora,  além  de  uma  copa  e 

banheiros. No setor de aulas, havia quatro salas de aula com capacidade para cerca de 50 

23 Essa diferença entre as duas IES não se reduz à beleza dos prédios. Na verdade, ela nos permite colecionar 
elementos para pensar o lugar do ensino superior público e privado no Brasil, em geral, e em Alagoas, em 
específico. Ora, como vimos, o financiamento do setor privado pelo Estado tornou-se crônico com a 
consolidação do PROUNI e do FIES. E, em Alagoas, não tem sido diferente. Segundo Coral (2017), também 
se identifica o suporte público às iniciativas privadas – mormente administradas por nomes de famílias 
alagoanas tradicionalmente ligadas à política e à economia local -, com a cessão de terrenos para construção 
de faculdades e apoios diversos advindos das bancadas de senadores e deputados federais do Estado.
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estudantes, além de duas outras – do mesmo tamanho que as de aula - destinadas à biblioteca 

e ao laboratório de informática. Já no último bloco, espremida entre os banheiros destinados 

aos estudantes, havia uma pequena sala que abrigava a lanchonete da Unidade, único espaço 

de convivência da comunidade acadêmica, embora fosse mínimo24.

Vale registrar que havia a previsão de sala para os Centros Acadêmicos – CA -, mas tal 

local ainda não havia sido definido, uma vez que todas as atividades, entre administrativas e 

acadêmicas,  estavam  amontoadas  nos  espaços  descritos.  Na  verdade,  a  comunidade 

acadêmica buscou adequar-se às limitações espaciais e estruturais, que só não eram maiores 

pela forma como os cursos funcionam: Psicologia no período matutino e Serviço Social no 

vespertino.  Mas,  ao  longo  desse  primeiro  semestre  de  funcionamento,  ficou  notória  a 

precariedade  do  prédio  no  tocante  não  somente  à  (in)disponibilidade  de  espaços  para 

desenvolvimento das atividades – muitas vezes orientei estudantes em um batente da Unidade 

-, como às condições de ensino nas salas de aula.

Além disso, o projeto do prédio não considerou as alterações climáticas durante o ano 

na cidade. Palmeira dos Índios é uma cidade agrestina, que faz fronteira com o sertão e cujo 

entorno é constituído por serras. De clima tropical semiúmido, considera-se que se, por um 

lado, o inverno no município possui uma significativa queda de temperatura, o que deixa o 

tempo agradável e ameno, por outro lado, nos demais meses do ano, as temperaturas elevam-

se  demasiadamente.  Destarte,  as  salas  de  aula  eram  muito  quentes,  dificultando  o 

prosseguimento dos trabalhos. Eram, inclusive, recorrentes os casos de estudantes de Serviço 

Social, cujo curso é à tarde, no momento mais quente do dia, passarem mal, com queda de 

pressão.  O calor insuportável,  inclusive,  levou alguns professores, em sinal de protesto,  a 

darem aulas ao ar livre, em local do terreno ainda não construído. Vale salientar também, a 

ausência de equipamentos para a realização de atividades planejadas: de data shows a carros 

para  fazer  atividades  de  ensino,  extensão,  pesquisa  e  gestão,  tudo  era  muito  escasso  ou 

inexistente (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009b).

Diante disso, o semestre que se iniciou com a mudança do CAIC para o novo prédio, 

terminou com uma reunião acalorada, literal e figurativamente, com a Diretora Acadêmica e a 

presença  de  toda  comunidade  acadêmica  vestida  de  preto,  em  sinal  de  protesto  pelas 

24 Devido às constantes tentativas da comunidade acadêmica de adequar espaços conforme as demandas mais 
emergenciais, nos primeiros anos de funcionamento desse Bloco 1, por várias vezes, houve reajustamentos e 
mudanças de setores. Assim, por exemplo, a sala dos professores virou no segundo semestre de atividade do 
prédio uma sala de aula, já que as primeiras quatro salas construídas não davam mais conta das turmas em 
aula de Psicologia e de Serviço Social. Para os 18 docentes em atividade na época, foi alocada uma sala de 
cerca de 2,5 por 3 m² (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009b).
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condições de trabalho e de estudo25. A referida diretora havia convocado professores para uma 

reunião de avaliação do semestre que estava se encerrando e de planejamento do próximo ano. 

Entretanto, a comunidade acadêmica, especialmente estudantes de Psicologia e de Serviço 

Social, adentraram à sala com apitos, panelas, narizes de palhaço e gritos de ordem com a 

intenção de modificar a pauta e incluir discentes e técnico-administrativos na reunião.

De acordo com o Relatório da Reunião Geral26, a intenção era promover a discussão 

das problemáticas enfrentadas pela comunidade acadêmica no que concerne 

à infra-estrutura [sic] e condições de trabalho, o que vem inviabilizando as 
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão com trancamento de disciplinas, 
discentes e docentes  passando mal com a falta  de refrigeração das  salas, 
banheiros  mal-funcionando [sic],  material  de  péssima qualidade usado na 
construção,  falta  de  identificação  do  prédio,  laboratório  de  informática  e 
biblioteca improvisados, guarita de entrada inacabada, falta de portões […].

O resultado da reunião foi a entrega dos abaixo-assinados dos estudantes e a obtenção 

de um conjunto de explicações da diretora acadêmica, as quais foram avaliadas pelo grupo 

como demasiadamente evasivas. Contudo, o maior ganho desse dia foi o fortalecimento do 

movimento estudantil e de sua união com professores e técnicos: “Entendendo que nada disso 

justifica a situação que passamos, o que mudou foi apenas o endereço, do CAIC para o bairro 

Eucalipto, vizinho à Vila Maria, permanecemos dispostos a manter ações de protesto”. E a 

consolidação  do  lema:  “Se  nós  vamos  brincar  de  Universidade,  então  tragam  para  nós 

brinquedos que prestem”27.

Assim,  ao  longo  de  2009  e  2010,  os  protestos  seguiram-se  constantemente:  em 

Arapiraca, na aula inaugural; em Maceió, com caminhada por vários blocos de aula e com a 

obtenção de reunião com a reitora e pró-reitores; e em Palmeira dos Índios, com caminhadas 

pela  cidade  e  aulas  na  praça.  O  intuito  era  cobrar  reivindicações  anteriores,  bem  como 

compreender as razões para os atrasos nas obras do novo bloco do prédio28. Nesses primeiros 

anos de vida da Unidade, recebemos de membros da gestão central - do período de 2007 a 

25 Registramos que essa mobilização foi produto de reuniões prévias envolvendo a comunidade acadêmica, 
além de ser ponto de discussão em muitas aulas de Psicologia e de Serviço Social, o que redundou na 
organização da pauta de reivindicações, bem como de abaixo-assinados dos estudantes entregues nesse dia à 
diretora. (Cf. Relatório de Reunião Geral do Pólo Palmeira dos Índios, de 09 de dezembro de 2008, Palmeira 
dos Índios/AL). 

26 Cf. Relatório de Reunião Geral do Pólo Palmeira dos Índios, de 15 de dezembro de 2008, Palmeira dos 
Índios/AL.

27 Cf. Relatório de Reunião Geral do Pólo Palmeira dos Índios, de 15 de dezembro de 2008, Palmeira dos 
Índios/AL.

28 Informações extraídas do acervo do Centro Acadêmico de Psicologia.
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2015  -  o  carinhoso  apelido  de  “polo-problema”  devido  à  organização  de  mobilizações 

diversas e pelas constantes problematizações acerca do processo de interiorização da UFAL.

Essas passagens vinculam-se às observações de Dias Sobrinho (2010) quando ressalta 

que a “democratização” da educação superior resumida à expansão de matrículas e às ações 

afirmativas esbarra nas limitações vividas nas universidades públicas. Nestas, a conta entre o 

restrito  orçamento  público  e  estrutura  necessária  para  um  funcionamento  saudável  das 

atividades  universitárias,  especialmente  a  pesquisa,  não fecha.  Avaliando o REUNI,  Lima 

(2011, p. 92) conclui que:

Trata-se do tripé: aligeiramento da formação profissional (cursos de curta 
duração, ciclos, exame de proficiência, cursos a distância); aprofundamento 
da intensificação do trabalho docente (relação professor/aluno,  ênfase das 
atividades acadêmicas no ensino de graduação) e pavimentação do caminho 
para  transformação das  universidades  federais  em “instituições  de  ensino 
terciário”, quebrando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e 
decretando, efetivamente, o fim da autonomia universitária.

Seixas (2014) também tece comentários relevantes acerca do processo de expansão e 

diversificações das IES, apontando a adoção de um modelo de gestão e regulação baseados no 

modelo de mercado, especialmente o europeu, em que se realça aspectos como eficiência, 

concorrência e racionalização de custos. Conforme o autor, trata-se de uma “economização” 

da gestão nesse nível, o que redunda em aumento de matrículas, multiplicação de instituições 

pós-secundárias, diminuição de investimentos públicos, expansão do setor privado e controle 

estatal sobre o produto.

As  assertivas  dos  autores  supracitados  podem  ser  ilustradas  com  o  processo 

vivenciado diariamente em Palmeira  dos  Índios  e  contra  o qual  se  luta  basicamente com 

esforço  do  grupo  de  professores,  estudantes  e  técnicos:  a  redução  da  Unidade  a  uma 

instituição meramente de ensino.  Mesmo sem recursos, busca-se manter articulações entre 

ensino, pesquisa e extensão, no entanto, isso é feito às custas da saúde de muitos. Na verdade, 

o que se verifica é uma hierarquização das IES, em que há as universidades destinadas a 

maiores recursos e tecnologias e que se mantêm em pleno desenvolvimento de pesquisas e 

outras, cujo destino é serem como escolas de nível superior, com atividades essencialmente de 

ensino. Quando essas últimas ultrapassam tal divisão é com muita dificuldade e obstinação de 

sua comunidade.

Continuando a trajetória da Unidade, finalmente, na segunda metade de 2010, o Bloco 
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2 foi entregue à comunidade acadêmica. Com esse novo bloco, a Unidade Palmeira passou a 

ser considerada a melhor das Unidades interiorizadas no tocante à sua infraestrutura, tamanha 

a precariedade dos demais locais. As novas instalações são compostas por dois pavimentos: 

No piso térreo do edifício, foram instaladas a cantina com uma lanchonete, a 
área de convivência e uma sala destinada ao funcionamento de um centro 
acadêmico. Ainda no piso térreo estão localizadas 9 salas de professores, 2 
salas  de aula,  1  sala  para  multimídia,  1  miniauditório e 2  banheiros.  No 
pavimento superior, foram construídas 7 salas de aula, 1 sala para atividades 
de pesquisa, 1 depósito e 2 banheiros. O acesso ao pavimento superior é feito 
através  de  uma  caixa  de  escada  e  por  uma  rampa.  Uma  passarela  foi 
construída interligando o Bloco 1 ao Bloco 2, possibilitando o acesso mais 
direto entre a biblioteca e o mini auditório (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS, 2012, p. 13). 

Fruto de reivindicações antigas, o Bloco 2 já nasce defasado, uma vez que a Unidade e 

suas atividades prosseguem em pleno desenvolvimento, necessitando de maior espaço para 

alocação dos grupos de pesquisa e de extensão e das ações aí desenvolvidas, como eventos 

acadêmicos e culturais. Além disso, outras demandas não foram atendidas, como a construção 

da clínica-escola29 e do laboratório de Psicologia, do restaurante universitário, da biblioteca e 

do auditório e a obra foi entregue com diversos pontos de inconformidade em sua estrutura. 

Inclusive, devido a problemas na fundação dos prédios, ao longo desses anos, o tamanho das 

rachaduras  foi  aumentando  de  tal  modo  que,  no  segundo  semestre  de  2016,  todo  bloco 

Administrativo teve que ser removido para salas de aula, uma vez que essa parte da Unidade 

corre o risco de desabar. Hoje, está-se aguardando o início das obras de reparo no prédio. 

Por  último,  cabe  pontuar  as  dificuldades  com recursos  diversos:  se,  por  um lado, 

tínhamos um prédio novo, aquisição de dois carros utilitários para desenvolvimento de nossas 

atividades,  por  outro,  a  dificuldade  com material  para  trabalho  permanecia.  É  o  caso  da 

biblioteca  que  “cresceu”,  com  a  adaptação  de  mais  uma  sala  de  aula  para  receber  sua 

estrutura,  porém  tinha  deficiência  com  a  literatura  para  ambos  os  cursos.  Desse  modo, 

salientamos que não é por acaso que a infraestrutura surge como uma das maiores pautas do 

movimento  estudantil  da  Unidade,  em  especial  do  curso  de  Psicologia.  São  diversos  os 

ofícios,  abaixo-assinados  e  intervenções  que  chamam  a  atenção  para  as  deficiências  e 

29 Aqui, cabe um outro destaque: com a transferência das salas de aula para o novo bloco, as antigas foram 
adaptadas para receber as atividades da clínica-escola, e da disciplina de Processos Grupais, do curso de 
Psicologia, bem como a ampliação da biblioteca. O que se verifica, então, são mais espaços improvisados 
que não dão conta das ações aí empreendidas. Por exemplo, a acústica das salas da clínica não é adequada e 
o som das falas dos estagiários e dos usuários do serviço vazam para os espaços adjacentes.
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ausências nesse quesito30.

Apesar dessa discussão ser permanente na Unidade,  recorrente em atos, reuniões e 

documentos,  desde então,  esse tem sido o local  de trabalho e  de estudo de cerca de 480 

pessoas,  entre  discentes,  docentes,  técnicos  e  terceirizados,  número  levantado  em  2012 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012). Atualizando os dados, tem-se que, no 

primeiro semestre  de 2016, havia na Unidade 415 estudantes matriculados,  sendo 268 de 

Psicologia e 164 de Serviço Social31. Os professores são hoje 26 e os técnico-administrativos 

10.

Pelo número de docentes e técnicos, torna-se notório o quão reduzido é o quadro de 

servidores  da  Unidade,  o  que  restringe  as  possibilidades  de  diversificações  de  atividades 

docentes  e  dos  técnico-administrativos,  sobretudo,  quanto  à  pós-graduação.  Isso  é 

particularmente presente quando observamos o processo de qualificação dos servidores. Há, 

atualmente,  um importante  processo  de  doutoramento  pelo  qual  passam 9  professores  de 

ambos os cursos, considerando o ano de 2016. Aqui, deve-se sublinhar que a maioria dos 

professores,  doutorandos  de  agora  ou  de  outrora,  enfrentaram o  exaustivo  desafio  de  se 

qualificar sem licenciar-se completamente de seu trabalho. Isso ocorreu por vários motivos: 1- 

houve aqueles que já estavam cursando o doutorado quando foram nomeados, não podendo 

ter licença devido ao estágio probatório; 2- há os que cumpriram uma parte do doutorado com 

licença e, depois, retornaram ao trabalho mesmo ainda não tendo finalizado o curso, sendo 

que seu retorno deveu-se ao plano de qualificação da Unidade, de modo a permitir que outros 

pudessem licenciar-se; e 3- há aqueles que cursaram todo o doutorado sem a licença,  por 

motivos diversos.

Como  se  pode  deduzir,  tal  situação  precariza  ainda  mais  os  cursos  e  a  própria 

formação do professor,  pois há um acordo informal  entre  os  colegas de que,  quando um 

docente está em qualificação, seja com licença ou não, aqueles que não estão assumem, de 

forma total ou parcial, suas atividades. Obviamente que a situação nos leva a concluir que 

todos  ficam  sobrecarregados,  pois  o  colega  que  não  está  em  qualificação  assume  mais 

atividades e aquele que está em doutorado e não teve licença, ou esta foi parcial, precisa se 

dividir  entre  as  demandas  da  Unidade  e  da  qualificação.  Isso  também  se  reproduz  na 

qualificação dos técnico-administrativos, os quais se dividem entre o trabalho e a formação, 

30 Informações extraídas do acervo do Centro Acadêmico de Psicologia.
31 Visando evitar repetições no texto, explicitaremos dados específicos sobre o grupo de Psicologia quando 

discutirmos a caracterização dos estudantes de Psicologia participantes da pesquisa no sexto capítulo.
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inclusive, já houve quem perdeu a oportunidade de ingressar no mestrado por não ter quem o 

substituísse enquanto cursasse suas disciplinas de pós-graduação. Nessa altura, concordamos 

com o Plano Diretor do Campus Arapiraca:

É importante  citar  a deficiência  da Política  de Gestão de Pessoas para o 
Campus  Arapiraca.  As  limitações  de  número  de  pessoal  técnico 
administrativo e docente envolvem questões de dificuldades de contratação, 
de autorização de novas vagas, demora nos processos de concurso e licenças 
para qualificação de docentes e técnico-administrativos, sem causar ônus ao 
funcionamento do setor, ou curso, representa um problema relevante para o 
bom funcionamento do Campus. Aponta-se a necessidade de se formalizar 
uma  política  institucional  de  incentivo  a  qualificação  profissional  dos 
servidores  e  a  complementação  das  demandas  de  novas  contratações 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012, p. 19).

Em  outro  documento  produzido  pela  comunidade  acadêmica,  em  2011,  com 

sistematização da Professora Sueli  Maria  do Nascimento32,  na época do curso de Serviço 

Social de Palmeira dos Índios, foram levantados 10 pontos que expõem as condições precárias 

do  trabalho  docente  na  UFAL/Campus Arapiraca:  1-  jornada  de  trabalho  invisível  e 

extenuante;  2-  produtivismo  acadêmico;  3-  baixo  ou  nulo  reconhecimento  da  produção 

acadêmica  dos  docentes  mestres;  4-  restrição  de  contratações  de  novos  servidores;  5- 

deficitário incentivo à qualificação; 6- desproporcionalidade e hierarquização na modulação 

dos cursos em troncos; 7- restrições do trabalho docente pela ausência de servidores técnico-

administrativos, além da ampliação de cursos ou de turmas pelo REUNI; 8- congelamento 

salarial; 9- reduzido orçamento para a educação; 10- precarização de questões pedagógicas, 

como  por  exemplo,  supervisão  acadêmica  prejudicada  ou  falta  de  apoio  psicossocial  e 

pedagógico aos discentes33.

Essas reflexões e vivências vão ao encontro dos escritos de Mancebo, Vale e Martins 

(2015). Em texto que apresenta as principais tendências da expansão da educação superior no 

Brasil, entre 1995 e 2010, as autoras relembram a greve dos docentes das instituições federais 

de 2012 e as críticas ao programa REUNI. Tais críticas direcionavam-se especialmente ao 

significativo aumento de estudantes sem o incremento necessário no número de servidores, o 

que vem provocando a intensificação do trabalho, tal como a professora Sueli Nascimento 

descreveu,  bem  como  a  destinação  dos  recursos  para  a  construção  da  estrutura  física, 

32 Atualmente, professora da Faculdade de Serviço Social do Campus A. C. Simões, UFAL de Maceió.
33 Cf. Condições precárias do trabalho docente no ensino superior público – particularidades da UFAL/Campus 

Arapiraca, de 08 de agosto de 2011, Palmeira dos Índios/AL.
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considerada insuficiente para atender às demandas da expansão universitária e das atividades 

acadêmicas.

Nesse caminho, Lima (2011, p. 92) tece relações entre o processo de reestruturação e 

expansão das universidades via REUNI e a intensificação do trabalho docente:

[…] o aumento do número de alunos em cada sala, somado ao aumento do 
número de cursos e da relação professor/aluno, está conformando a figura do 
“professor do ensino terciário”, aquele que – pela quantidade de trabalho na 
graduação  –  não  desenvolve  ou  desenvolve  com  muitas  limitações  um 
projeto de pesquisa e/ou extensão; um professor que não publica ou publica 
“pouco” (segundo as exigências da Capes e do CNPq), pois não tem tempo 
para  escrever;  que  não  participa  de  eventos  científicos  nacionais  e/ou 
internacionais porque não tem verba pública disponibilizada para garantir 
esta participação.

Considerando essas relações tecidas por Lima, pode-se sentir o ambiente asfixiante 

que  a  universidade  pode  se  tornar:  reduzidos  ao  mínimo  possível  de  docentes, 

sobrecarregados  com  os  encargos  do  curso  e  esmagados  pelas  condições  precárias  para 

desenvolvimento de seu trabalho - o que os obriga a verdadeiros malabarismos institucionais 

-,  os  servidores  têm consideráveis  dificuldades  de  expor  seus  trabalhos,  de  dialogar  com 

outros  colegas,  de  atuar  na  pós-graduação.  As  únicas  formas  concretas  de  romper  essa 

realidade dependem quase que exclusivamente deles, de suas tentativas de transpor o espaço 

de seu trabalho e compartilhar experiências, visto que não há, da parte da instituição, políticas 

que incentivem de fato tal movimentação.

Tratamos das condições de trabalho na Unidade e agora acrescentamos a situação da 

assistência  estudantil,  tópico  de  intensa  luta  dos  movimentos  discente  e  docente.  As 

reivindicações giram em torno da ampliação de bolsas para a permanência estudantil, recursos 

para alimentação e residência e oferta de transporte. A expansão da UFAL para o interior é 

acompanhada  pela  necessária  construção  de  uma  sólida  estrutura  para  permanência  dos 

estudantes na instituição. A maior parte de nossos estudantes não é de Palmeira dos Índios e 

precisa de assistência para manter o mínimo de condições de estudo. Há aqueles que são de 

cidades  vizinhas  e  dependem  de  transporte  das  prefeituras  para  estarem  presentes  na 

universidade diariamente; outros precisaram mudar-se para a cidade da IES e têm despesas 

próprias de uma residência; muitos precisam ficar pela manhã e pela tarde na Unidade e daí 

vêm as despesas com alimentação, etc.

Essas demandas vão ao encontro do PNAES, que no Decreto nº 7.234, de 19 de julho 
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de 2010, define como objetivos do Plano:

I  –  democratizar  as  condições  de  permanência  dos  jovens  na  educação 
superior pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 
regionais na permanência e conclusão da educação superior; III - reduzir as 
taxas de retenção e evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão 
social pela educação (BRASIL, 2015c, p. 1).

Todavia,  a permanente mobilização discente34 não permite assertivas sobre a plena 

implementação  dessa  política  em  Palmeira  dos  Índios.  Isso  também  é  desvelado  no 

diagnóstico  do  Plano  Diretor  do  Campus Arapiraca  que,  dentre  os  pontos  elencados, 

destacamos: 1- o serviço de alimentação é insuficiente para a demanda universitária. 2- não há 

residência universitária. 3- não há serviços de saúde disponíveis para os estudantes. 4- há 

carência de transporte regular entre as cidades e Palmeira dos Índios, bem como nas zonas 

rurais (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2012).

Comentando esses pontos: a Unidade não possui restaurante universitário,  havendo 

apenas uma cantina que serve, de forma improvisada, à comunidade acadêmica. Em geral, a 

cantina oferece lanches, quando há almoço nem sempre é suficiente para todos, além do que 

há estudantes que não podem pagar o valor cobrado e muitos buscam trazer comida de casa. 

Antes,  havia  um ponto  na  própria  política  de  assistência  estudantil  da  UFAL fortemente 

criticado: não era possível acúmulo de benefícios.  Com a mudança da gestão central,  em 

2016, estão ocorrendo alterações significativas na Política de Assistência Estudantil da UFAL, 

como  a  possibilidade  de  acúmulo  de  bolsa  pró-graduando  e  de  outro  benefício  e  o 

encerramento da contrapartida estudantil, ou seja, não é mais obrigatório ao estudante bolsista 

prestar algum tipo de serviço à universidade. Em meados de 2013, foi implantado o Núcleo de 

Assistência Estudantil – NAE -, que deveria ser composto por profissionais de Serviço Social, 

Psicologia, Pedagogia e Educação Física, pois há demandas para implantação de atendimentos 

psicossocial  e  educacional.  No  entanto,  hoje,  o  NAE só  possui  profissionais  do  Serviço 

Social, sendo quatro assistentes sociais para os vinte e dois cursos das Unidades do Campus 

Arapiraca.

O quarto ponto é dos mais polêmicos, principalmente para os estudantes de Palmeira 

dos Índios residentes em Arapiraca, e que vem motivando maior mobilização estudantil. Com 

a precariedade de transporte público e os valores cobrados pelo setor alternativo, inacessíveis 

para a maioria dos discentes, esse grupo depende do ônibus que foi cedido pela Prefeitura de 
34 Informações extraídas do acervo do Centro Acadêmico de Psicologia.
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Arapiraca para fazer o trajeto para UFAL de Palmeira dos Índios desde as primeiras turmas. 

Entretanto, há várias queixas dos usuários desse ônibus, que vão desde a falta de manutenção 

do veículo ao não pagamento de motoristas, bem como há a constante ameaça de corte do 

serviço pela Prefeitura, que alega não ser responsável por transporte na educação superior. A 

situação conflituosa gerou diversos atos e manifestações dos estudantes e negociações entre as 

gestões  da UFAL, do município e  do Estado de Alagoas.  Isso resultou em um Termo de 

Ajustamento  de  Condutas  que  delimitou  as  responsabilidades  de  cada  esfera,  mas  esse 

documento  ainda  não  foi  assinado,  o  que  mantém  o  sentimento  de  insegurança  com  a 

possibilidade sempre presente de encerramento desse serviço35.

Apesar das precariedades, a Unidade resiste e se firma no interior alagoano, buscando 

atender ao tripé universitário, com o desenvolvimento de atividades de ensino,  pesquisa e 

extensão.  De  fato,  devido  principalmente  às  dificuldades  de  qualificação,  a  maioria  dos 

docentes, os quais ainda são mestres e não possuem projetos de pesquisa cadastrados nas 

agências  oficiais  de  fomento  à  pesquisa,  insistem  em  realizar  pesquisas,  buscando  a 

vinculação  de  seus  trabalhos  aos  programas  de  extensão da  UFAL,  os  quais  dispõem de 

recursos, mas somente para as bolsas estudantis.

Nesse sentido,  a Unidade tem uma fértil  relação com as atividades  de extensão e, 

mesmo sem recursos para que essas ações não se resumam ao fornecimento de bolsas, vem 

atuando em diversas frentes não somente em Palmeira dos Índios, como em Arapiraca e em 

outras cidades circunvizinhas. Entre 2007 e 2014, foram 207 ações de extensão da Unidade 

registradas  na  Pró-Reitoria  de  Extensão  (UNIVERSIDADE  FEDERAL DE  ALAGOAS, 

2016), nas modalidades de programas, projetos, cursos e eventos, os quais se inserem nas 

áreas da educação, saúde coletiva, trabalho, assistência social, gênero, além das comunidades 

quilombolas e indígenas, etc.

É notória a organização de eventos que buscam a interlocução com a comunidade 

local, com discussões que envolvem pautas e políticas sociais atuais contextualizadas com a 

realidade da região, como encontros sobre os direitos das pessoas com deficiência, sobre a 

condição do negro  e  da  mulher  na  sociedade alagoana (inclusive,  em 2016,  foi  criado o 

Coletivo  Feminista  Tia  Marcelina  com participantes  da  Unidade e  da comunidade local), 

sobre a atenção primária à saúde, o envolvimento na luta antimanicomial, o combate ao abuso 

e à exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outros. Há ainda o desenvolvimento de 

atividades culturais e a articulação com grupos populares, com manifestações culturais como 
35 Informações extraídas do acervo do Centro Acadêmico de Psicologia.
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folguedos,  artesanato,  capoeira  e  outros  (UNIVERSIDADE  FEDERAL DE  ALAGOAS, 

2016).

Representantes de sua comunidade participaram de Conselhos Municipais de Saúde, 

de Assistência Social e buscaram reativar o Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência, 

por  exemplo.  Também atuaram na  organização  da  Conferência  Municipal  de  Assistência 

Social de Palmeira dos Índios e tiveram representação na de Educação. Abaixo, Silva, Mary 

Any (2010, p. 39-40) comenta a participação na Conferência da Assistência Social:

Tem-se como exemplo de mobilização no município de Palmeira dos Índios, 
a última Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no ano de 
2009, que antes de ser executada, contou com eventos de mobilização, nos 
quais  foram  feitas  várias  reuniões  em  Associações  Comunitárias  e 
Associações  de  Moradores  do  município,  com  intuito  de  mobilizar  a 
população  para  participar  ativamente  das  discussões  inerentes  às 
conferências  de  Assistência  Social.  A experiência  se  desenvolveu  com a 
iniciativa de profissionais e estudantes de Serviço Social e possibilitou um 
bom  resultado,  demonstrando  o  quanto  se  faz  necessária  a  mobilização 
popular.  Provou  sua  grande  importância,  porque  envolveu  as  lideranças 
comunitárias e muitos usuários que, como resultado, entusiasmaram-se para 
assumirem o seu papel de representantes da comunidade.

Como ficou evidenciado ao  longo dessa seção,  o  movimento  estudantil  ocupa um 

lugar importante na história e na identidade da Unidade. O Centro Acadêmico de Psicologia - 

CA Afonso Lisboa - existe desde 2006, enquanto que o CA Maninha Xucuru, de Serviço 

Social, foi criado em 2008. Embora sejam correntes as afirmações sobre o enfraquecimento 

do movimento estudantil em Palmeira dos Índios, não é possível negligenciar sua relevância 

no crescimento da própria Unidade e na formação dos futuros psicólogos e assistentes sociais.

São onze anos de manifestações, atos, assembleias, publicações, visando atentar para 

as demandas da comunidade acadêmica e se alinhar com o movimento nacional. Além de 

reivindicações no tocante à qualidade da expansão universitária, o movimento estudantil de 

Palmeira também tem em seu histórico participação em ações de âmbito estadual e nacional, 

inclusive, os estudantes de Psicologia já tomaram parte em discussões da própria Psicologia, 

conforme documentos de seu acervo, que envolvem a presença em Encontros Regionais de 

Psicologia Norte e Nordeste.

O movimento estudantil da Unidade acumula lutas e vitórias, mas também é marcado 

pela repressão da gestão central (2007-2011) da UFAL. Segundo Lima (2012), em setembro 

de  2011,  acompanhando docentes  e  técnicos  em suas  reivindicações  que  culminaram em 
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greve de ambas as categorias,  estudantes  de toda UFAL também fizeram assembleia  para 

deliberar pela greve discente, porém, decidiu-se pela sua não-deflagração e a condução de 

uma  pauta  coletiva  para  ser  entregue  e  discutida  com  a  gestão.  Assim,  por  decisão  de 

assembleia,  estudantes  encaminharam-se  à  Reitoria  e  diante  de  desencontros  quanto  ao 

agendamento  de  reunião  com  a  gestão  central,  fizeram  uma  ocupação  do  prédio, 

reivindicando tal reunião mediada pelo Ministério Público. O intuito era a discussão de vários 

pontos  da  pauta  estudantil,  alguns  envolvendo  demandas  de  Palmeira  dos  Índios.  Dessa 

reunião,  participaram  sete  representantes  discentes,  dentre  os  quais  uma  estudante  de 

Psicologia da Unidade interiorana. Ocorre que, um mês após a desocupação do prédio, tais 

representantes receberam em suas casas notificações de que estavam sendo processados pela 

Universidade, que solicitava a reintegração de posse do prédio, sendo que não havia mais 

ocupação alguma. Lima (2012, p. 82-83) esclarece alguns aspectos desse imbróglio:

Centenas de alunos, após a assembleia, direcionaram-se para o gabinete da 
reitoria e exigiram uma reunião com o Ministério Público. A reunião foi 
agendada um dia depois, porém não foi possível para contemplar o objetivo 
dos estudantes. Então, até que todas essas pautas fossem estudadas na 
íntegra pela gestão, estudantes decidiram ocupar a reitoria. A ocupação 
perdurou por cinco dias e só finalizou com o agendamento de uma reunião 
com a gestão. A saber, na reunião realizada com a reitora e outros gestores 
foram discutidos a pauta trazida pelos estudantes e acordada a criação de 
grupos de trabalhos que aprofundassem no estudo de eixos temáticos. Um 
mês após sua desocupação, os sete alunos que representaram seu grupo 
naquela reunião com o Ministério Público foram processados pela reitora em 
vigência que solicitou reintegração de posse. Um desses alunos representava 
a Unidade de Palmeira dos Índios. A partir daí, várias manifestações foram 
realizadas  sob iniciativa da comunidade acadêmica e sob interação com 
outras Unidades contra a repressão ao movimento estudantil. 

Posteriormente,  o  processo  foi  arquivado,  já  que  não  havia  mais  posse  a  ser 

reintegrada, mas o efeito dessa ação foi sentido em todo movimento estudantil da UFAL, pois 

muitos ficaram com medo  de serem os próximos a sofrer sanções dessa natureza.  Apesar 

disso, o movimento estudantil de Palmeira dos Índios prossegue, mantendo em sua pauta as 

reivindicações da assistência estudantil, da construção da estrutura proposta no Plano Diretor 

do  Campus Arapiraca,  de apoio ao movimento docente,  e ao desenvolvimento de eventos 

acadêmicos e culturais da Unidade. Vale, ainda, registrar a ocupação da Unidade empreendida 

pelos estudantes de Psicologia e de Serviço Social, em outubro de 2016, contra as medidas 

reformistas do Governo Federal, em especial a PEC nº 55. Por quase dois meses, os discentes 
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ocuparam o prédio e promoveram uma série de atividades políticas e culturais na Unidade 

visando à reflexão sobre o cenário político e econômico brasileiro.

Encerramos o retrato dessa Unidade, apontando as movimentações históricas de seus 

membros no que concerne à defesa dos direitos da pessoa com deficiência e à elaboração de 

propostas de formação de um Núcleo de Assistência Estudantil. O curso de Serviço Social 

teve,  em suas  primeiras  turmas,  dois  estudantes  cegos,  o  que  exigiu,  de  seus  docentes  e 

técnicos, iniciativas que atendessem às necessidades educacionais especiais desses discentes. 

Inclusive, destacamos que o primeiro graduado do Campus Arapiraca ou, dito de forma mais 

enfática, o primeiro estudante formado nesse projeto de interiorização da UFAL é cego. Sua 

formatura ocorreu primeiro devido ao fato desse graduando ter passado em concurso público 

como assistente social em Sergipe e precisar assumir o cargo com brevidade. Assim, buscou-

se adiantar sua defesa de TCC, tornando-o apto a requerer seu diploma.

Destarte, a inclusão desses estudantes em Palmeira dos Índios provocou uma série de 

modificações  e  ajustes  na  Unidade  e  no  curso  de  Serviço  Social  para  que  ambos 

permanecessem e concluíssem seu curso. Ressalva-se que boa parte das iniciativas adveio do 

interesse dos servidores da Unidade, com pouco apoio institucional. Por exemplo: o scanner 

que fazia a captura da imagem do texto para ser lido digitalmente pelos graduandos era de 

propriedade pessoal da Técnica em Assuntos Educacionais da Unidade.

Outra demanda largamente levantada pela comunidade acadêmica da Unidade foi a 

criação de um Núcleo de Assistência Estudantil que provesse suporte para os estudantes de 

ambos  os  cursos.  Diariamente,  os  servidores  de  Palmeira  dos  Índios  deparavam-se  com 

demandas  que  exigiam  atenção  psicossocial  e  pedagógica  aos  estudantes,  além  disso, 

professores de Psicologia e de Serviço Social viam-se empurrados a atuar não como docentes, 

mas  como  técnicos  em  suas  profissões.  Sensíveis  às  condições  dos  estudantes,  mas  se 

negando eticamente a ocupar esse espaço, os profissionais de Palmeira sempre pressionaram a 

gestão central, a partir da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, na criação de um núcleo que 

atendesse efetivamente aqueles que necessitassem.

Aqui,  vale  destacar  que  os  servidores  não  somente  pressionavam a  gestão,  como 

também buscavam propostas  que  contribuíssem na  formação  do  núcleo36.  Nessa  direção, 

constituiu-se uma comissão formada por docentes de ambos os cursos e por uma técnica, 

visando pensar esse núcleo. Dentre os pontos refletidos e em consonância com a PNAES, 

sabia-se da necessidade  da  assistência  transcender  a  provisão  de bolsas  e  auxílios,  sendo 
36 Cf. Portaria nº 006/2011, de 25 de abril de 2011, Palmeira dos Índios/AL.
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preciso  descentralizar  o  atendimento  estudantil  da  capital  e  levá-lo  para  as  Unidades 

interiorizadas, com uma equipe mínima de assistente social, psicólogo, pedagogo e educador 

físico.

Hoje, como dissemos antes, temos o NAE no interior, contudo, com a participação 

apenas das  assistentes  sociais  que,  no caso do  Campus  Arapiraca,  desdobram-se em suas 

quatro  Unidades.  Por  exemplo,  a  assistente  social  que  atende  em Palmeira  dos  Índios  é 

“dividida” com Arapiraca, assim, há dias em que ela está em uma cidade ou em outra. Ainda 

deve-se  mencionar  que  para  um  atendimento  ampliado  do  estudante  interiorano,  outros 

profissionais devem trabalhar em equipe interdisciplinar.

Enfim, diante das produções da comunidade acadêmica, vê-se que a interiorização da 

UFAL tem um saldo deveras positivo, pois tem trazido desenvolvimento e possibilidades de 

formação  universitária  para  jovens  de  diversas  cidades  alagoanas.  Em  que  pese  tais 

oportunidades, há que se fazer a crítica e problematizar as atuais políticas de expansão do 

ensino superior e as escolhas adotadas pela gestão central (2007-2015), buscando seguir por 

um caminho menos centralizador e mais democrático no tocante às decisões e à gestão de 

recursos37.

Ao mesmo tempo, essas questões são atravessadas pelos olhares, sonhos, sentimentos 

e  representações  sociais  dos  graduandos.  São  sujeitos  em  movimento,  provenientes  de 

diferentes cidades de Alagoas e até de Estados vizinhos. Muitos são os primeiros da família a 

ingressar em um curso superior, outros tantos precisam viajar por um bom tempo para assistir 

às aulas, outros vêm de povoados, sítios, comunidades quilombolas, indígenas e há aqueles 

que precisaram mudar-se para Palmeira dos Índios para continuar estudando. São recorrentes 

as falas em que se destaca que o curso se configura como uma oportunidade que não seria 

concretizada caso não houvesse a UFAL no interior.

Oportunidade  que  está  presente  em  suas representações  sociais.  Lima  (2012),  ao 

estudar  as  representações  sociais  de  interiorização  universitária  para  discentes  da 

UFAL/Palmeira dos Índios, verificou que essas representações remetem à possibilidade de ter 

acesso ao ensino superior, sem precisar deslocar-se para a capital. Esse deslocamento tornaria 

inviável o sonho universitário, uma vez que haveria poucas condições financeiras para tanto, 

37 Cabe aqui um registro sobre o conturbado ano de 2016 e as incertezas que rondam os próximos anos. Com a 
aprovação da PEC nº 55/2016, o processo de expansão das universidades públicas federais pode ficar 
severamente comprometido, o que impacta diretamente no desenvolvimento da Unidade Educacional de 
Palmeira dos Índios. Se, nos últimos anos, já vêm ocorrendo cortes orçamentários profundos, com o 
estabelecimento de um teto para os gastos públicos, tais cortes serão ainda mais duros, prejudicando 
atividades universitárias e, inclusive, colocando em risco a viabilidade dos cursos interiorizados.
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assim como as alternativas de curso seriam reduzidas para aqueles que se mantivessem em 

suas  localidades.  Tais  considerações  demonstram  que,  nesse  aspecto,  o  movimento  de 

expansão das universidades é positivo. Entretanto, os tópicos aqui resgatados ratificam que 

não é possível ainda falar em plena democratização desse nível de ensino. 

No tocante à formação do psicólogo nesse contexto, consideramos que estamos diante 

de um processo que exige constantes reflexões e (re)invenções, que coloquem em relevo o 

trabalho do psicólogo, sua formação e sua necessidade de comunicação com as comunidades 

em que atua. Essa realidade não está circunscrita a Alagoas e pode ser observada em distintas 

regiões brasileiras. Como referimos, Macedo e Dimenstein (2011) reconhecem e discutem o 

processo de expansão e interiorização da Psicologia nas duas últimas décadas e explicitam a 

presença significativa de psicólogos em cidades de pequeno e médio porte e em regiões que 

tradicionalmente não compõem a atuação desses profissionais, na medida em que a Psicologia 

sempre caracterizou-se como uma profissão urbana.

Apesar dessa ampliação das atuações da Psicologia, há que se problematizar nossas 

práticas, o modelo profissional assumido e a formação constituída nesses novos espaços. Os 

autores alertam para a operação de processos de críticas acerca de nossas práticas, atuação e 

formação de modo a opor-se à centralidade do modelo liberal e privatizante de psicólogo, com 

fortes características normativas/normalizadoras de condutas, as quais discutimos em capítulo 

anterior.  Apostam,  ainda,  na  deflagração  de  discursos  e  intervenções  que  oportunizem a 

criação  de  possibilidades  e  espaços  para  a  produção  de  alteridades  e  heterogênese 

(MACEDO; DIMENSTEIN, 2011).

Todavia, em nosso cotidiano, percebemos a expectativa desses estudantes em serem 

psicólogos,  a  qual  está  envolvida por  falas  que indicam a  prevalência  do modelo liberal. 

Almejam entender o comportamento, ajudar o outro, montar consultório, componentes típicos 

de representações sociais e concepções de Psicologia/psicólogo que se encontram em diversos 

estudos  com  diferentes  grupos  sociais  (MORE;  LEIVA;  TAGLIARI,  2001;  PRAÇA; 

NOVAES,  2004;  QUINTO,  2008;  POPPE;  BATISTA,  2012;  SOBRAL;  LIMA,  2013). 

Componentes  estes  que  são  questionados  ao  longo  do  curso  e  que  participam  da 

(des)construção e (re)construção do que é ser psicólogo e que concorrem, em conjunto com os 

conhecimentos  e  experiências  pertinentes  a  sua  formação,  na  constituição  de  suas 

representações.

Como dissemos, a formação do psicólogo é um momento de intensas movimentações, 
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conflitos e tensionamentos. Nesses movimentos, são colocados em diálogo as representações 

sociais construídas pelos estudantes e os saberes e práticas pertinentes a essa formação. Estes 

últimos estão propostos ou devem estar em consonância com o PPC que, por seu turno, tem 

que ser coerente com as demandas em relação à atuação do psicólogo e às DCNs para os 

cursos de Psicologia. Diante disso, no próximo capítulo, discutiremos um outro importante 

elemento para compreensão das representações em tela: a análise do PPC de Palmeira. Tal 

análise  faz-se  relevante  porque propicia  a  reunião  de  mais  aspectos  para  o  entendimento 

desses movimentos durante o processo formativo.
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4 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PSICOLOGIA: AS 

REPRODUÇÕES E RUPTURAS EM TELA

Os capítulos anteriores evidenciam movimentos na Psicologia: tensionamentos entre 

modelos clássicos e a construção de novas formas de pensar e fazer a Psicologia pautados pela 

possibilidade de construção de um projeto ético-político de profissão com uma orientação 

crítica e progressista; e a expansão da Psicologia, que, além de diversificação de práticas e 

campos de ação, faz-se presente em regiões que antes não possuíam um número maior de 

oferta  de serviços  dessa profissão,  sendo isso norteado pelas  políticas de ensino superior. 

Esses movimentos acarretam novos desenhos aos cursos de Psicologia que se veem diante do 

desafio  de  repensar  a  formação,  deparando-se  com  tensionamentos  entre  reproduções  e 

rupturas nesse âmbito.

De modo a explicitar esse movimento, discutiremos o Projeto Pedagógico do Curso de 

Psicologia  da  Unidade  Educacional  de  Palmeira  dos  Índios,  levantando  elementos  que 

permitam relacioná-lo com o objeto de estudo. O referido curso atravessa o desafio de pensar 

a Psicologia no interior alagoano e, para enfrentar esse desafio, há um atual movimento de 

avaliação curricular, tanto entre os professores e o NDE, como entre os estudantes, uma vez 

que o PPC já estava pronto quando o grupo de docentes e  técnicos que compõe o curso 

ingressou na Unidade.

Indo além: tal análise revela outros elementos importantes para compreender o curso 

em tela e o contexto em que são (re)constituídas representações sociais sobre o psicólogo, 

bem  como  provê  pistas  sobre  as  possíveis  relações  entre  os  diferentes  conhecimentos 

presentes ao longo da formação. Conforme Quinto (2008, p. 18)

O  currículo  de  um  curso  de  graduação,  orientado  pelas  Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação, objetiva modificar as 
pessoas  que irão  segui-lo,  para  que  elas  se  tornem o  profissional  que se 
pretende formar. Porém, sob a ótica da teoria das representações sociais, no 
percurso da formação superior,  a  interação entre conhecimentos produz e 
reproduz  redes  de  significados  por  meio  das  quais  as  representações 
expressam uma visão particular dos indivíduos e do grupo sobre si mesmos.

Nem sempre há uma correspondência direta entre o que é estabelecido em um PPC e 

sua materialização em uma formação, tampouco entre esse documento e as representações 
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sociais que possam circular em torno de temas presentes no currículo. Analisar, então, o PPC 

propicia visualizar possíveis espaços na formação para interações entre saberes e os embates 

entre os conhecimentos do senso comum acerca da Psicologia e aqueles produzidos no âmbito 

científico e que devem circular na academia.

Antes, porém, faz-se necessário expor como fizemos a análise do PPC, nossos focos e 

direcionamentos.  Em  primeiro  lugar,  devemos  partir  do  nosso  entendimento  acerca  do 

conceito  de  Projeto  Pedagógico  do  Curso.  Em  nossa  acepção  inicial,  trata-se  de  um 

documento, de construção coletiva e democrática, que tem o objetivo de nortear o curso de 

graduação em suas opções epistemológicas, pedagógicas, teórico-metodológicas, políticas e 

filosóficas.

Tomando como base as DCNs, em seu artigo 15, “O projeto do curso deve explicitar 

todas  as  condições  para  o  seu  funcionamento,  a  carga  horária  efetiva  global,  do  núcleo 

comum e das partes diversificadas,  inclusive dos diferentes estágios supervisionados, bem 

como a duração máxima do curso” (BRASIL, 2014a, p. 6). Entretanto, compreendemos que o 

PPC transcende tais informações, na medida em que o dia a dia de um curso e a cultura que o 

constitui perpassam por orientações que estão no PPC, o que implica desde a organização das 

disciplinas e de seu ementário, como também a identidade do curso, suas atividades previstas, 

as formas de avaliação, as compreensões de ensino e de aprendizagem, de Psicologia,  da 

atuação do psicólogo e de seu compromisso ético-político, entre outros.

Também não se deve negligenciar que o PPC é expressão de diversos aspectos, como 

as diretrizes das políticas macroeconômicas. Assim, Seixas (2014, p. 139) explicita: “No PPC 

estão presentes aspectos técnicos normativos, concepções de homem e de sociedade, além de 

ser elemento agregador de diversas instâncias da realidade, desde sua dimensão cotidiana dos 

cursos até diretrizes das políticas macroeconômicas”.

Nessa direção, concordamos com Bernardes (2012) quando reconhece a multiplicidade 

dos sentidos produzidos para a proposta político-pedagógica de um curso. O autor atenta que 

é corrente que os processos de reformas curriculares abarquem somente preocupações com 

conteúdos e disciplinas, o que conduz a uma certa lógica de territórios,  em que de forma 

implícita (ou não) configura-se uma luta por poder entre áreas diferentes. Daí, conclama ao 

desafio de superar essa ideia de currículo como uma lista de disciplinas, considerando que sua 

implementação  ocorre  no  campo  das  relações  de  poder  e  na  produção  de  cultura 

(BERNARDES, 2012).
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Um  outro  desafio  destacado  por  Bernardes  (2012)  corresponde  à  necessidade  de 

participação ativa da comunidade acadêmica no processo de reformulação curricular. Para o 

autor, há que se ressaltar a necessidade desse processo ser reconhecido como uma produção 

coletiva, com participação da comunidade acadêmica e com a produção de protagonismos e 

autorias. Asbahr (2006) vai ao encontro desse segundo desafio quando ressalta que o trabalho 

coletivo  é  imprescindível  na  execução  de  um  projeto  pedagógico,  sendo  fundamental  a 

presença de reflexões e discussões sobre as decisões a serem tomadas, porém, alerta a autora, 

isso não significa uniformidade dos entendimentos e concepções. Enfim, sintetizamos esse 

ponto  com Penteado  e  Guzzo  (2010)  que  realçam que  a  construção  do projeto  deve  ser 

coletiva de modo a propiciar que  esse documento tenha um caráter de fato emancipador.

Sublinhamos esses elementos porque são fundamentais para superar a visão de que o 

PPC  circunscreve-se  à  mera  burocracia.  Na  verdade,  ele  deve  configurar-se  como  um 

documento que tem vida, que tem movimento, que produz realidades, que traz a marca de um 

grupo. Como fruto da dinâmica, da cultura e das demandas de uma comunidade acadêmica, 

ele deve nortear e informar sobre o espírito de um curso e dos sujeitos que o constituem e não 

ser um amontoado de citações que busquem a conformidade descontextualizada com outros 

documentos oficiais. Sua escrita deve repercutir na vida universitária, no processo formativo 

dos  estudantes  e  nas  articulações  entre  a  IES e  os  grupos  sociais  com que se  relaciona. 

Contudo, o histórico que traremos nos próximos parágrafos permite indagações se isso foi 

plenamente alcançado pela comunidade acadêmica de Palmeira dos Índios.

4.1 O PPC entre imobilidades e reformulações

A primeira versão do PPC é de 2005 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 

2005), logo, já segue as Diretrizes Curriculares Nacionais. Salienta-se que a referida versão é 

resultado  do  trabalho  de  docentes  do  curso  de  Psicologia  da  UFAL de  Maceió,  com  a 

colaboração de uma docente de Serviço Social do mesmo Campus. Também é digno de nota 

que, cientes da dificuldade de determinar definições para um curso ainda não iniciado e do 

qual  não fariam parte,  essa equipe buscou deixar registrada a possibilidade de mudanças, 

especialmente quanto às ênfases curriculares assumidas no projeto. Entretanto, a despeito das 

orientações  dessa  equipe,  a  proposta  pedagógica  para  os  campi  interiorizados  inseriu 
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elementos que não puderam ser alterados quando a comunidade acadêmica de Palmeira dos 

Índios começou a se formar e se iniciaram as primeiras reuniões para reformular os PPCs de 

Psicologia e de Serviço Social.

Isto porque, como mencionamos no capítulo anterior, o documento original do PPC de 

Psicologia, assim como de outros cursos que compõem o Projeto de Interiorização da UFAL, 

é resultado de uma proposta acadêmica e administrativa considerada inovadora, experimental 

e flexível (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a) por seus idealizadores. Em 

relação à dimensão pedagógica, tal projeto divide a matriz curricular de todos os seus cursos 

interiorizados em três troncos: 1- o Tronco Inicial,  cujas  disciplinas compõem o primeiro 

período de todos os cursos da UFAL que estão em cidades interioranas: “Sociedade, natureza 

e desenvolvimento: relações locais e globais”, “Produção do Conhecimento: ciência e não-

ciência”,  “Lógica,  informática  e  comunicação”  e  “Seminário  Integrador  1”.  2-  o Tronco 

Intermediário é correspondente ao segundo período, em que a oferta das disciplinas varia 

conforme o Eixo em que o curso está situado. Assim, Psicologia e Serviço Social formam o 

Eixo  Humanidades  e  têm  em  comum  as  disciplinas  do  segundo  período:  “Introdução  à 

Psicologia”,  “Introdução  à  Filosofia”,  “Introdução  à  Antropologia”,  “Introdução  à 

Sociologia”,  “Pesquisa  em  Ciências  Sociais”  e  “Seminário  Integrador  2”.  3-  o Tronco 

Profissionalizante que, a partir do 3º período, oferece as disciplinas consideradas específicas 

de cada graduação.

No entanto, se, por um lado, a proposta dos troncos teria o intuito de flexibilizar e 

permitir  a  mobilidade acadêmica,  por outro,  vetou possibilidades de mudanças no Tronco 

Inicial, revelando uma faceta deveras inflexível. As tentativas de modificá-lo ou de discuti-lo 

sempre esbarraram em explicações da Direção Acadêmica e da Pró-Reitoria de Graduação – 

PROGRAD – de que, caso o projeto se distanciasse de sua versão original, poderia ocorrer o 

descredenciamento do curso, além do que feriria o princípio da mobilidade. Como dissemos, 

atual gestão da UFAL vem propiciando aos cursos a liberdade para pensar sobre o sistema de 

troncos, bem como sobre reformulações na matriz curricular.

Essas  características  foram  e  são  alvo  de  constantes  críticas  de  membros  da 

comunidade acadêmica, que defendem a necessidade permanente de avaliação do nominado 

projeto inovador. Lusa (2012, p. 259) pondera que

Se por um lado este modelo de formação universitária possibilita a todos 
discentes de graduação a apropriação de referenciais comuns, independente 
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da área de atuação profissional,  como por exemplo, as especificidades do 
estado  e  da  região,  por  outro  lado  ela  interfere  na  proposta  curricular 
regulamentada para cada área do saber, retirando certa margem de autonomia 
para a proposição de disciplinas pelas equipes de cada curso. 

Além disso, a posição do Tronco Inicial também é alvo de críticas nos cursos: como 

não pertence ao núcleo profissionalizante, ele não está vinculado diretamente à coordenação 

dos  cursos,  tendo  uma  coordenação  própria  que  reúne  os  docentes  e  demandas  dessas 

disciplinas de todo Campus Arapiraca. Há, aqui, uma dificuldade recorrente de comunicação 

entre ambas as coordenações e uma impossibilidade de gestão das coordenações dos cursos 

quanto aos assuntos do Tronco Inicial. Por exemplo: não é possível ao coordenador do curso 

visualizar  ou  inserir  a  oferta  dessas  disciplinas  no  sistema  acadêmico38.  Os  próprios 

professores das disciplinas ficam, às vezes, sem saber a quem responder e muitos queixam-se 

de falta de identificação ou de vinculação com algum curso.

Há  também  críticas  provenientes  do  corpo  estudantil.  Em  documento  intitulado 

“Pioneiros  ou Cobaias?”,  em que solicitavam a  reformulação do Curso  de  Psicologia,  os 

estudantes assim pontuavam suas preocupações:

O primeiro período de um curso superior deveria ser a base da discussão 
para que o discente entrasse em contato com o universo acadêmico, bem 
como, com sua área de atuação. Porém, o ingresso na Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL) via Campus Arapiraca tem sido frustrante para não dizer 
decepcionante.  Das  quatro  disciplinas  ofertadas,  no  primeiro  semestre, 
nenhuma é específica da área ou faz algum tipo de alusão a mesma. Antes 
que levantem-se vozes a dizer “a culpa está nos professores que não fazem 
uma integração entre suas disciplinas e os respectivos cursos”, vale salientar 
que a própria estrutura trata de separar o tronco inicial do restante do curso, 
uma vez que, há uma coordenação só para este (CENTRO ACADÊMICO 
AFONSO LISBOA, 2008, p. 1).

A despeito dos obstáculos, algumas mudanças foram realizadas ao longo desses onze 

anos e outras estão em curso através da ação do NDE, em especial no ano de 2016, com a 

flexibilização do sistema de troncos, o que propiciará mudanças mais aprofundadas na matriz 

curricular. De todo modo, a versão atual do PPC de Psicologia ainda traz a rigidez dos troncos 

e é fruto de uma revisão que ocorreu no segundo semestre de 200839, sendo esta a maior e os 

acontecimentos que a sucederam mais conflituosos. Ocorre que na segunda metade daquele 

38 Informação verbal obtida na Coordenação do Curso de Psicologia, em 2016, Palmeira dos Índios/AL.
39 Importante registrar que antes da revisão de 2008, uma outra reformulação já havia sido empreendida, em 

2007, quando foram alteradas disciplinas especialmente no Tronco Intermedário.
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ano, o colegiado formou uma comissão composta por três professores, sendo um substituto e 

duas  docentes  efetivas,  uma  técnico-administrativa  e  uma  estudante  para  elaborar  uma 

proposta de reformulação do PPC. O trabalho estendeu-se somente no referido semestre, pois 

havia  a  consideração  da  comissão  de  que  outras  modificações  mais  profundas  só  seriam 

possíveis quando o curso tivesse completado seu quadro de docentes40.

Apesar disso, as reformulações foram amplas e se estenderam por praticamente todos 

os  períodos  da  formação.  Salienta-se  que  estas  se  deram  essencialmente  no  tocante  ao 

conteúdo e à organização disciplinar, seguindo praticamente inalterados os textos iniciais, que 

trazem os fundamentos do PPC e finais, com as atividades práticas. Segue um breve resumo 

das mudanças propostas: 1- como não havia a possibilidade de alterar o intocável Tronco 

Inicial, a comissão inseriu ao menos uma disciplina eletiva já buscando introduzir conteúdos 

específicos da Psicologia; 2- foram incluídas novas disciplinas, a saber: Psicologia e Políticas 

Públicas, Inclusão Escolar de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais e Seminário 

de Pesquisa em Psicologia, sendo a primeira do 5º período e as demais do 8º semestre; 3- 

houve alteração do período de ofertas de algumas disciplinas, por exemplo, Psicopatologia 1 

estava  no  7º  semestre  e  foi  inserida  no  rol  do  4º  período;  4-  nomenclaturas,  ementas, 

bibliografias e cargas horárias também foram modificadas.

As  mudanças  foram,  pois,  realizadas  e,  com  a  anuência  do  colegiado,  a  então 

coordenadora do curso reuniu-se com a PROGRAD para discutir a nova proposta. Todavia, 

representantes  da  pró-reitoria  foram  contrários  à  maioria  das  alterações,  alegando  que, 

segundo  normativas  do  MEC,  como  a  primeira  turma  ainda  estava  finalizando  o  quinto 

período, aquelas disciplinas que eles já haviam cursado não poderiam ser alteradas. Isso só 

seria  possível  após  a  primeira  formatura  do  curso.  Assim,  esboçou-se  duas  opções  ao 

colegiado: 1- manter a versão de 2007; 2- aceitar uma reformulação parcial do PPC, em que 

só seriam acatadas as mudanças a partir do 6º período41.

Tal proposta foi exposta pela coordenadora ao colegiado, com a solicitação de que 

seus membros se posicionassem. Destarte, embora reconhecendo a existência de um projeto 

em pedaços, remendado e desestruturado, o grupo aceitou a segunda opção. A argumentação 

prevalecente era  de que seria  melhor  ter  um projeto remendado,  com avanços em alguns 

temas, do que um outro defasado e com diversas ausências. Então, em 2009, a turma do 6º 

40 Naquele período, só havia três professoras efetivas que faziam parte do Tronco Profissionalizante (sendo que 
uma estava em licença-maternidade), os demais eram substitutos e os outros efetivos compunham o quadro 
de docentes dos Troncos Inicial e Intermediário.

41 Informação verbal obtida na Coordenação do Curso de Psicologia, em 2016, Palmeira dos Índios/AL.
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período já iniciava o semestre com a nova oferta curricular. Essa é a versão do PPC mais 

atual, publicada em abril de 2009, que foi por nós analisada. Vale registrar que, ao longo dos 

anos  subsequentes,  ela  sofreu  pequenas  modificações,  como  pré-requisitos  e  inserção  de 

disciplinas eletivas, mas sua matriz curricular permanece inalterada.

Passaremos  a  discutir  esse  PPC  em  maiores  detalhes,  abordando  as  análises  que 

efetuamos do referido documento e  as reflexões suscitadas nesse processo.  Antes,  porém, 

apresentamos os procedimentos analíticos. A análise do PPC teve o objetivo de conhecer a 

formação a partir  do que é  preconizado como Psicologia,  a  forma de articular  temas e a 

preocupação com o perfil do egresso, sua confluência com as DCNs e como as disciplinas 

contemplavam tais discussões. Também possibilitou conhecer as particularidades do curso em 

suas histórias e estrutura, o entendimento oficial do que seria o perfil do profissional a ser 

formado, os fundamentos filosóficos, teóricos e pedagógicos que norteiam o curso, as relações 

entre  os  componentes  teóricos  e  práticos,  dentre  outros,  os  quais  compõem um relevante 

desenho do curso e permitem tecer relações com as representações sociais aí produzidas.

4.2 Procedimentos para análise do PPC

Lüdke e André (1986) afirmam que a análise documental pode ser uma técnica valiosa 

na pesquisa qualitativa, podendo complementar e fundamentar informações obtidas por outras 

técnicas,  bem  como  desvelar  aspectos  novos  de  um  problema.  Nesta  direção,  os  dados 

produzidos são relevantes para contextualizar as discussões sobre formação em Psicologia, 

assim como complementar e subsidiar as informações trazidas nas outras fases do trabalho.

Diante disso, o desafio foi buscar um método de análise que abarcasse o documento 

em sua totalidade e, ao mesmo tempo, considerasse as especificidades do curso de modo a 

caracterizá-lo e propiciar que fizéssemos relações entre as representações sociais em tela e seu 

contexto de produção. Nesse caminhar, apoiamo-nos no trabalho de Seixas (2014) que, em 

conjunto  com  colaboradores  (SEIXAS  et  al.,  2013),  elaborou  uma  estratégia  de  análise 

original cuja sistemática envolve a estrutura, conteúdos, história e a dinâmica do PPC.

O autor  explica  que  a  criação  dessa  estratégia  está  relacionada  à  dupla  tarefa  de 

analisar os PPCs em sua dimensão particular, com suas especificidades, histórias e coerência 

interna e, concomitantemente, sua dimensão externa, constituída pelas DCNs e por leis mais 
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amplas da educação. Seu estudo envolveu a análise de 40 PPCs de Psicologia de todo país, 

com o objetivo geral de “investigar, em um contexto pós-DCN, como os cursos de graduação 

em Psicologia no Brasil tem lidado com os dilemas da formação” (SEIXAS, 2014, p. 133).

De acordo com Seixas (2014), o processo de concepção e elaboração de sua proposta 

iniciou-se  com  uma  primeira  imersão  na  realidade  dos  cursos  de  graduação  brasileiros, 

partindo de uma leitura acerca de documentos legais sobre o ensino superior e da literatura 

sobre  formação  universitária  e,  em  especial,  do  psicólogo.  Nesse  momento,  realizou-se 

contatos  diretos  e  visitas  aos  cursos  de Psicologia do Rio  Grande do Norte,  assim como 

leituras de PPCs coletados em sítios de algumas IES. A partir disso, foi possível a construção 

dos  elementos  constitutivos  da  estratégia  em elaboração  e  a  forma como as  informações 

coletadas seriam organizadas. 

Em sua análise, o referido autor dividiu o documento em três grandes blocos: 1- Bloco 

I  -  fundamentos  teóricos,  filosóficos  e  pedagógicos;  2-  Bloco  II  -  ênfases  curriculares  e 

disciplinas; e 3- Bloco III - práticas profissionais (SEIXAS, 2014).

Consideramos profícua tal forma de organização das informações, posto que a divisão 

em blocos proporciona resguardar as vicissitudes de cada discussão, o que oferece visibilidade 

a todos os elementos. Além disso, permite diferentes articulações entre os distintos conjuntos 

de discussão, o que, por seu turno, fornece subsídios para a construção de uma visão global do 

documento, bem como para o desenvolvimento de relações entre esses dados e o objeto em 

estudo.

A seguir, apresentaremos o que é cada um dos blocos e, ao mesmo tempo, iniciaremos 

a exposição dos dados produzidos a partir da análise do PPC em tela.  Ainda faz-se mister 

registrar que, embora tenha havido reformulações em relação à versão original desse PPC, as 

mudanças mais proeminentes deram-se no Bloco II, permanecendo os demais praticamente 

inalterados. Desse modo, sinalizaremos na redação caso haja algum item que apresente uma 

alteração mais significativa nos Blocos I e III.

4.3 Bloco I - Fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos

Os elementos componentes do primeiro bloco são os fundamentos teóricos, filosóficos 

e  pedagógicos,  além da  descrição  do funcionamento  geral  do  curso,  dados  institucionais, 
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como a quantidade de vagas, o turno de funcionamento, quantidade de docentes e o histórico 

do curso (SEIXAS, 2014).

Em suas análises, Seixas (2014) observa que, apesar dessas informações em comum, 

há uma certa heterogeneidade quanto a outras informações mais específicas. No caso do PPC 

de Psicologia de Palmeira dos Índios, também estão nesse bloco tópicos sobre os objetivos do 

curso,  sua justificativa,  infraestrutura e o processo avaliativo do curso e do próprio PPC. 

Destarte, seguindo Seixas (2014) e articulando com as especificidades desse curso, elencamos 

como tópicos de análise desse bloco: o perfil do egresso, os objetivos, as justificativas, as 

competências, a infraestrutura e a avaliação.

O curso de Formação em Psicologia da Unidade Educacional de Palmeira dos Índios 

obteve  sua  autorização  em  2007,  com  o  Parecer  CNE/CES  nº  52  (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a). E seu reconhecimento ocorreu com a Portaria nº 489 de 

20/12/2011 (BRASIL, 2015d).

Seu funcionamento é diurno, com carga horária de 4.100 horas, duração mínima de 

cinco e máxima de oito anos. Inicialmente, eram ofertadas 40 vagas anuais, mas com a adesão 

ao REUNI, em 2009, passou-se a ofertar 50 vagas por ano (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS, 2009a). Tem atualmente 17 docentes, assim distribuídos: 05 alocados entre os 

Troncos Inicial e Intermediário (esses docentes são compartilhados com os cursos de Serviço 

Social da própria Unidade e de Medicina Veterinária, na Unidade de Viçosa) e 12 situados no 

Tronco Profissionalizante. Esses 12 professores distribuem-se nos setores de estudos: 01 da 

Psicologia Geral (e no Tronco Intermediário em Psicologia e Serviço Social), 03 da Psicologia 

Escolar/Educacional, 03 da Psicologia Social Comunitária, 01 da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho (também dividido com o curso de Administração, na Unidade de Arapiraca) e 04 

da Psicologia Clínica.

O perfil  do egresso que consta  no PPC reproduz o mesmo explicitado no PPC de 

Psicologia da UFAL de Maceió  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2006)  e se 

divide entre um perfil geral e outro específico. No primeiro, o que emerge são características 

que  reafirmam o  tipo  de  formação  preconizada  em estudos  diversos  citados  no  segundo 

capítulo: uma formação generalista, científica, crítica e reflexiva, interdisciplinar, pluralista, 

com autonomia, compromisso ético e compromisso político-social.  Já no perfil específico, 

tem-se
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Um profissional  comprometido com a educação integral  e a formação do 
cidadão, com a promoção da saúde nos diversos níveis de atuação, capaz de 
compreender  e  intervir  na  estrutura  e funcionamento da sociedade,  numa 
abordagem  pluridisciplinar  e  numa  visão  histórica,  ética  e  política,  bem 
como  um  profissional  atento  à  constituição  e  estruturação  do  sujeito 
psíquico, seus padecimentos e meios de conquista da saúde. Um profissional 
atento à pesquisa e desenvolvimento dos vetores teóricos de que se utiliza na 
prática profissional (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, 
p. 9).

Nos perfis apresentados, destacamos dois tópicos que permeiam esse primeiro bloco: o 

enfoque em uma formação crítica e comprometida socialmente. O perfil específico, por seu 

turno, expõe aspectos de suas duas ênfases: a preocupação com a educação e com a saúde do 

sujeito.  Além  disso,  veremos  que,  apesar  das  ênfases  escolhidas  estarem  devidamente 

explicitadas  no  documento,  isso  não  se  converte  na  organização  da  matriz  curricular, 

tampouco em práticas no cotidiano do curso.

Em relação aos objetivos, constata-se no PPC uma preocupação com a formação de 

profissionais que possam realizar análises conjunturais e contextualizar demandas de trabalho. 

Há um realce à inserção do profissional na estrutura socioeconômica e política de modo a 

pensar  a  intervenção  nas  questões  psicológicas  presentes  nas  várias  instâncias  sociais. 

Também vê-se o foco nas competências e habilidades tal como dispostas nas DCNs. Todavia, 

o que se destaca é a ratificação do compromisso ético-político, a busca da construção de uma 

leitura  da  realidade  social  e  a  contribuição  na  transformação  social  (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a).

É  preciso  ponderar  que,  como  aponta  Seixas  (2014),  esse  discurso  tornou-se 

hegemônico  nos  PPCs  de  Psicologia,  demonstrando  que  as  reivindicações  das  diferentes 

entidades  profissionais  repercutiram  nos  cursos.  Entretanto,  a  presença  do  discurso  do 

compromisso  social  em  um  PPC  não  implica  sua  materialização  ao  longo  do  percurso 

formativo. Seixas (2014) explica que o conceito de compromisso social que é trabalhado nos 

PPCs investigados, em geral, não é claro, além do que ainda há a reprodução de elementos da 

formação que não coadunam com a construção de um compromisso social, na medida em que 

não rompem com o modelo tradicional de atuação em Psicologia: a clínica liberal-individual. 

Essa não ruptura pode contribuir com a manutenção da hegemonia dessa forma de atuação e 

das  representações  sociais  acerca  do  psicólogo  que  vinculam  tal  profissional  ao  clínico 

tradicional.

Em pesquisa que objetivou investigar a presença das políticas sociais  na formação 
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graduada  do  psicólogo  no  Piauí,  Silva  e  Yamamoto  (2013)  realizaram  uma  análise  dos 

projetos pedagógicos de quatro cursos do referido Estado. Os autores verificaram a presença, 

no perfil do egresso, de aspectos relacionados, de modo direto ou indireto, às políticas sociais, 

além de uma ênfase em três dos cursos pesquisados no conhecimento da realidade nacional e 

das transformações sociais, por exemplo. Contudo, o olhar para a forma como os cursos estão 

estruturados  revela  que  há  uma  distância  entre  o  perfil  traçado  e  o  desenvolvimento  da 

formação. 

Conforme os autores, não foi identificada uma coerência entre o perfil almejado e a 

operacionalização nas matrizes curriculares. As disciplinas concernentes às políticas sociais 

são periféricas, há lacunas de conteúdos e são desarticuladas, não seguindo uma linearidade 

no currículo ou conexão entre  elas.  Ao mesmo tempo,  também foi constatada a  presença 

marcante de disciplina e ênfases voltadas para clínica tradicional, confirmando a sua força no 

Estado do Piauí (SILVA; YAMAMOTO, 2013).

Essas constatações remetem a Yamamoto (2009) quando defende que a questão do 

compromisso  não  diz  respeito  a  com  quem  nos  compromissamos,  mas  de  que  forma  o 

fazemos.  Nesse  sentido,  não  é  suficiente  inserir  no  curso  a  discussão  sobre  esse  tal 

compromisso e ampliar o raio de ação do profissional, abarcando classes populares. Tomando 

o exemplo do trabalho do psicólogo na saúde, Yamamoto (2009, p. 49) explica que o eixo que 

movimenta o compromisso é outro:

A  questão  em  jogo,  sem  embargo,  não  nos  parece  simplesmente  a 
possibilidade ou não da transposição de recursos  técnicos  tradicionais  da 
Psicologia, em especial, o instrumental clínico desenvolvido para contextos 
socioculturais  bastante  diversos  nos  serviços  públicos  de  saúde,  mas  a 
viabilização de uma prática que possa se articular, de forma qualificada, nas 
chamadas “políticas de vigilância da saúde” [...].

Conscientes dessa pertinente problematização, o que percebemos com a leitura do PPC 

de  Palmeira  dos  Índios  é  que  o  perfil  delineado  e  os  objetivos  elencados  evidenciam a 

preocupação com o compromisso social da profissão, o que repercutirá na matriz curricular. 

Isso representa um aspecto positivo, mas adiantamos a importância da oferta de atividades 

que  conduzam  esse  perfil  ao  campo  de  atuação  dos  graduandos.  Nesse  sentido,  não  é 

suficiente  inserir  no  curso  um  perfil  que  abarque  sobre  esse  tal  compromisso,  sem que 

determinadas discussões, reflexões e práticas sejam concretizadas e se tornem cotidianas na 

formação.
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Reafirmamos que o texto que trata desse perfil é uma reprodução do texto de um outro 

PPC, o da UFAL de Maceió. Em nossa apreciação, a continuidade da cópia, mesmo depois 

das reformulações, pode ser negativa por dar indícios de que talvez a discussão sobre esse 

perfil não tenha sido realizada de forma aprofundada. Apesar disso, esse perfil foi apropriado 

pelo curso de Palmeira e a preocupação nele delineada perpassa todo o documento, estando 

presente sob vários aspectos na matriz curricular. Esse é um ponto importante que expõe a 

busca por  coerência entre  os  fundamentos  e  princípios  do curso e  sua operacionalização. 

Como veremos, admite-se a necessidade de aprofundar e elucidar melhor alguns tópicos da 

matriz curricular de modo a trazer mais concretude e vida a esse discurso, mas esse processo 

já foi iniciado com as discussões do perfil.

Outro  assunto  que  não  possui  um  tópico  específico,  mas  que  está  presente,  é  a 

justificativa, que está inserida na “Introdução” do documento. No caso em estudo, justifica-se 

a presença do curso de Psicologia no interior alagoano, com os argumentos de que esse tem 

sido o caminho da universidade pública, ou seja, interiorizar-se; e de que há uma demanda 

local pelo profissional de Psicologia.

Esse é, de fato, o ponto central sobre o qual se desenvolverá o curso de Palmeira dos 

Índios. Aqui, sua existência e trajetória aproximam-se do momento atual que a Psicologia no 

Brasil vem experimentando. A Psicologia vem expandindo-se em diferentes aspectos e uma 

dessas direções diz respeito à existência de cursos de graduação em cidades interioranas, de 

pequeno  e  médio  portes  (BASTOS;  GONDIM;  RODRIGUES,  2010;  MACEDO; 

DIMENSTEIN, 2011). 

Daí, extraem-se questionamentos sobre os desdobramentos da expansão da formação 

em Psicologia  para  o  interior,  especialmente  se  considerarmos  sua  marca  eminentemente 

urbana. Essas questões, pois, encontram-se com os anseios presentes no PPC: “[…] estamos 

lidando com uma experiência nova, lançando as bases para um desenvolvimento profissional 

que não precise dos recursos e estruturas do campus central, incentivando a criação de um 

pólo  [sic]  de  investigação  e  desenvolvimento  da  Psicologia  no  interior  do  estado” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 6).

A competência,  elemento das DCNs e que já  discutimos no capítulo dois,  é  outro 

aspecto obrigatório no PPC e, aqui, há a reprodução literal do rol de competências elencadas 

no artigo oitavo das DCNs. Essa conduta não é exclusiva do curso em questão. No trabalho de 

Seixas (2014), esse ponto foi recorrente nos PPCs: 37 de 40 PPCs analisados listaram as 
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competências a serem desenvolvidas,  dos quais  31 copiaram fielmente a lista contida nas 

DCNs.  Concordamos  com  o  autor  quando  levanta  a  hipótese  de  que  isso  se  deve  à 

possibilidade  da  discussão  sobre as  competências  e  habilidades  não estar  suficientemente 

sedimentada  nos  cursos,  no  sentido  de  que  ainda  não  houve  debates  suficientes  na 

comunidade acadêmica de modo a permitir uma maior apropriação sobre isso.

Tal condição também foi observada por Silva e Yamamoto (2013) na análise dos PPCs 

do Piauí, uma vez que as competências e habilidades são idênticas àquelas constantes nas 

DCNs. Tal situação funciona como um índice da desarticulação dos elementos dos PPCs, na 

medida em que não dialogam diretamente com o perfil anteriormente descrito e voltado às 

políticas sociais. Essa constatação leva os autores a questionar

[…]  como  cursos  que  pretendem  formar  um  profissional  voltado  para 
questões políticas e sociais e para atender às demandas da população não 
apresentam nenhuma competência e habilidade relacionadas às políticas, ou 
seja, até que ponto os perfis e os processos formativos traçados se restringem 
ao discurso (SILVA; YAMAMOTO, 2013, p. 831).

De fato, essa desarticulação levanta indagações se os PPCs têm conseguido superar 

críticas históricas à formação e se apropriado de temáticas atualmente caras à construção de 

um perfil crítico e compromissado, o que precisa ser contemplado não somente no texto do 

perfil,  mas ao longo do PPC. Como se apropriar dessa discussão sem que incorramos em 

equívocos  anteriores  ou  em  meras  reproduções  que  mantêm  a  desconexão  na  matriz 

curricular?

Retomamos Bernardes (2012) em sua crítica a essas noções no que tange ao indivíduo 

que aprende, expondo uma concepção utilitarista e instrumental de currículo. Isto porque é 

premente nessa concepção que, ao se traçar tipos de competências ou habilidades a serem 

desenvolvidas, o curso deve prover instrumentos e procedimentos diversos para alcançar tal 

objetivo. 

Acompanhamos Bernardes (2012) em suas observações quando lança o desafio de 

refletirmos sobre como ressignificar o conceito de competência de modo a não reduzi-lo a 

uma  perspectiva  individualista  ou  cognitivista.  Para  tanto,  o  autor  explicita  duas 

possibilidades de ressignificação: a competência linguística e a competência ética. A primeira 

diz respeito às “condições da dialogia, compreendida aqui como uma prática social e em seu 

potencial  de produção da realidade (mais  que descritivo)” (BERNARDES, 2012,  p.  227). 
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Aqui, o autor atenta para a consideração dos contextos específicos de cada curso, respeitando 

sua  polifonia  e  polissemia,  além da  evitação  do  uso  abusivo  das  relações  de  poder  e  o 

abandono de posições hierarquizantes, neutras e de metalinguagens na produção da ciência. O 

centro do conhecimento está na relações entre as pessoas e não na mente de um indivíduo. 

Desse modo, resgata-se “a raiz da palavra diálogo (dia – entre; logos – conhecimento):  o 

conhecimento que é produzido entre as pessoas” (BERNARDES, 2012, p. 227).

Conforme  Bernardes  (2012),  a  segunda  competência,  a  ética,  toma  como  norte  o 

entendimento  de  que  se  o  conhecimento  é  produzido  na  relação entre  pessoas,  é  preciso 

avançar na maneira de concebê-lo ao longo da formação. Nessa direção, Bernardes (2012) 

defende que mais do que conceber o conhecimento e suas aplicações a um saber/fazer,  é 

preciso compreendê-lo nas relações do como saber/fazer e para que saber/fazer. Assim, tal 

competência vincula-se ao contexto concreto em que vivem e se relacionam os sujeitos, bem 

como às produções pertinentes a tal contexto.

Enfim, dessas reflexões, depreende-se que as competências são aspectos centrais das 

DCNs e não devem ser negligenciadas, mas também não devem ser assimiladas de forma 

acrítica pelas graduações. Mais do que uma mera operacionalização para colocar em prática 

as listagens de competências, é preciso pensar para que servem, a quem servem e como elas 

podem contribuir na construção de um projeto ético-político. Isso perpassa necessariamente 

por uma ressignificação das competências e habilidades relevantes ao curso de Psicologia, 

assim como por uma reflexão crítica sobre suas implicações na formação e desdobramentos 

no exercício profissional.

Há um tópico no PPC em tela que não é comum em outros projetos, mas é plenamente 

coerente  com o  histórico  da  Unidade  que  desenhamos  anteriormente  e  que  está  presente 

somente  na  versão  em análise:  a  “Infraestrutura”.  Esse  tópico,  que  inexistia  no  texto  da 

primeira  versão  do  documento  em análise,  sublinha  a  importância  de  uma  infraestrutura 

adequada para que haja uma boa formação profissional. Nesse sentido, há a inserção de um 

elucidativo quadro com a discriminação da estrutura necessária ao desenvolvimento do curso 

e o que havia até abril de 2009.  Salientamos que após a inauguração do Bloco 2, em 2010, 

algumas  solicitações  foram  supridas,  porém,  inquieta  a  continuidade  de  demandas  tão 

essenciais ao curso, como a construção de um prédio próprio e adequado ao serviço-escola de 

Psicologia e a perseverança do improviso em determinados serviços.

Finalmente, o último tópico desse Bloco I é a avaliação. Ao longo do documento atual, 
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é evidente a preocupação com a avaliação do curso, de seu PPC e do projeto de interiorização 

da UFAL. Isso perpassa a “Introdução” e ganha itens específicos, ao final do documento, 

chamados “Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem”, que é um tópico também presente 

no PPC maceioense, e “Avaliação do Projeto Pedagógico”, cuja inserção é pertinente somente 

à versão de 2009.

Em que pese a  importância que a  avaliação possui no PPC, o que,  inclusive,  está 

incluído nas DCNs (BRASIL, 2014a), as estratégias previstas nunca foram implementadas. 

Há  algumas  possíveis  explicações  para  tanto,  dentre  as  quais,  ressaltamos  duas  que  são 

complementares:  ausência  de  uma  sistematização  do  processo  de  avaliação  na  UFAL e 

ausência de incentivo institucional à criação de tal processo. Com efeito, desde os primeiros 

anos que professores, técnicos e estudantes buscam organizar um evento que sistematize uma 

avaliação do processo de interiorização da UFAL e dos cursos da Unidade. Na verdade, isso 

foi feito ao longo do Congresso Acadêmico de 2009, em evento que reuniu toda comunidade 

acadêmica, com reuniões avaliativas e preenchimento de questionários. O trabalho foi muito 

profícuo, a maior parte dos estudantes participou e expôs suas apreciações sobre a realidade 

universitária, mas se pode afirmar que não foi finalizado, pois os dados não foram analisados 

e tampouco debatidos posteriormente devido à falta de condições de dar prosseguimento às 

avaliações.

Além  disso,  a  intenção  dos  organizadores  era  ampliar  essa  discussão  às  demais 

Unidades  e  criar  um  evento  maior  que  avaliasse  o  Projeto  de  Interiorização  da  UFAL. 

Entretanto, a falta de incentivos institucionais, principalmente quanto aos recursos financeiros 

e de material, bem como à sobrecarga dos docentes, em especial, considerando aqueles que 

estavam/estão em processo de qualificação, acarretou na não concretização dessas iniciativas.

De fato,  há que se reconhecer que a necessidade de avaliação da interiorização da 

UFAL e do curso de Psicologia,  dentre outros,  faz-se tão premente que o assunto circula 

amplamente nos corredores da Unidade e se avolumam os Trabalhos de Conclusão de Curso, 

teses e outros trabalhos acadêmicos que consideram alguma dimensão desse tema. Em nossa 

apreciação,  isso  é  deveras  positivo,  uma  vez  que  é  uma  significativa  contribuição  à 

constituição de uma cultura de avaliação.
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4.4 Bloco II – Ênfases curriculares e disciplinas

Segundo Seixas (2014), esse bloco abarca duas dimensões do PPC: a descrição das 

ênfases  curriculares  e  a  matriz  curricular,  daí,  constituir-se  como aquele  que  concentra  o 

maior volume de informações. O autor explica que esse e o terceiro bloco operacionalizam os 

pressupostos teóricos, filosóficos e pedagógicos, constantes na primeira parte.

Acompanhando as orientações de Seixas (2014), a dimensão das ênfases curriculares é 

composta pelos seguintes itens: foco das ênfases; perfil do egresso da ênfase; justificativa para 

sua  criação;  processo  formativo  dentro  da  ênfase  e  seu  funcionamento  interno.  A matriz 

curricular, por seu turno, diz respeito às disciplinas em si e sua análise divide-se em dois 

grandes grupos de dados: a descrição da disciplina (nome, carga horária, localização na matriz 

do curso, ênfase a que pertence) e o conteúdo (eixos estruturantes e temas transversais).

Iniciemos, então, com a análise das ênfases curriculares. Nessa dimensão, a versão do 

PPC de 2009 mantém o mesmo texto do projeto original, com a proposição de duas ênfases 

curriculares:  Psicologia  e  processos  educativos e  Psicologia  e  processos  de  prevenção  e 

promoção da saúde (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a).

Após a explicitação das opções de ênfase, não há no PPC nenhuma outra referência ao 

tópico (nem na primeira versão, nem na de 2009), o que nos impossibilita de responder aos 

demais pontos elencados por Seixas (2014). Se o texto em si do PPC não apresenta mais 

detalhes sobre as ênfases, tampouco a prática de ensino as considera. O curso desenvolve-se 

em seu cotidiano com oferta de disciplinas independente disso: os estudantes não optam por 

uma ênfase em determinado momento,  seguindo sua graduação com a obrigatoriedade de 

cursar todas as disciplinas da matriz curricular. Seus estágios e demais atividades acadêmicas 

também não giram em torno da escolha de ênfases, pois a oferta dessas atividades ocorre de 

modo independente dessa opção.

De fato, o que se observa está muito próximo da estrutura do Currículo Mínimo, ao 

menos em termos de manter um único caminho ao longo da formação. É preciso engendrar 

esforços que movimentem debates visando refletir sobre as ênfases e seu lugar no referido 

curso.  Demarcamos que o NDE vem reunindo-se e refletindo sobre a construção de ênfases 

mais  coerentes  com o curso  e  com a  realidade  social  local  e  sua  estruturação  na  matriz 

curricular.  Todavia,  tem  sido  um  processo  lento,  especialmente  devido  à  disponibilidade 

docente, uma vez que a maioria tem estado sobrecarregado com outras demandas acadêmicas 
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ou em processo de doutoramento.

Em  nosso  entendimento,  nessa  reflexão,  cabem  algumas  considerações  acerca  do 

caráter das ênfases curriculares nas DCNs. Nesse sentido, a despeito da proposta das DCNs de 

que as ênfases curriculares permitam uma delimitação de um ou mais domínios da Psicologia, 

o que propiciaria uma concentração de conhecimentos coerentes com determinadas demandas 

e  vocações de um curso,  estudiosos apontam a possibilidade de um especialismo precoce 

(CRUCES, 2006), o que feriria o aspecto generalista perfilado na formação. O caminho não 

seria esse.

Aqui, vale retomar Bernardes (2012) e seu desafio de ressignificar as ênfases de modo 

a  romper  com a  lógica  da  psicologia  aplicada,  que  constitui  o  Currículo  Mínimo  e  que 

persevera com as DCNs. Para tanto, há que se ampliar o conceito de ênfase, inserindo-o em 

discussões temáticas da Psicologia e não em debates territoriais, em termos de domínios, que 

assumem um viés mais excludente em termos das escolhas dos estudantes.

No tocante à dimensão da matriz curricular, analisamos as disciplinas obrigatórias42 e 

suas  respectivas  ementas.  Por  ser  a  dimensão  mais  extensa  e  complexa,  cabem  maiores 

explicações sobre os procedimentos de análise. Tomando por base a estratégia de Seixas e 

colaboradores (SEIXAS et al., 2013), tais procedimentos seguiram com a leitura das ementas 

de  cada  disciplina  e  a  busca  de  identificação  de  seu  conteúdo  em  relação  ao(s)  eixo(s) 

estruturante(s) correspondente(s), frisando que a ementa pode ter elementos de mais de um 

eixo, assim, não necessariamente uma disciplina só possui um eixo de discussão. Além disso, 

buscamos levantar outras temáticas presentes no PPC de modo a identificar características do 

conteúdo disciplinar que fossem transversais aos eixos ou que sinalizassem especificidades 

acerca do curso, visando compreender melhor o ensino de Psicologia na Unidade de Palmeira 

dos Índios.

No artigo quinto das DCNs, lista-se os seis eixos estruturantes que devem compor a 

formação em Psicologia, os quais são constituídos por uma articulação entre conhecimentos, 

habilidades e competências necessários a essa formação: I - Fundamentos epistemológicos e 

históricos; II - Fundamentos teórico-metodológicos; III - Procedimentos para a investigação 

científica e a prática profissional; IV - Fenômenos e processos psicológicos; V - Interfaces 

42 Limitamo-nos às disciplinas obrigatórias devido ao fato de que as eletivas não têm uma frequência de oferta 
constante, ficando sob a responsabilidade do docente a iniciativa de ofertá-las em um semestre ou não. Por 
exemplo, já ocorreu de disciplinas terem sido ofertadas uma única vez, seja por professores efetivos ou 
substitutos, e não terem mais surgido na grade semestral em outros períodos. Assim, essa oscilação não 
permite uma análise mais consistente sobre as eletivas.
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com campos afins do conhecimento; VI - Práticas profissionais (BRASIL, 2014a).

Conforme o quadro  01,  em uma leitura geral  das  ementas,  constata-se uma maior 

concentração  de  conteúdos  no  Eixo  III,  que  trata  dos  procedimentos  para  a  investigação 

científica e a prática profissional. Ainda é notória a distância entre os conteúdos dos Eixos I, 

II, III, IV e V e o eixo VI, que possui uma representação significativamente menor.

Em um primeiro olhar, há uma sugestão de uma maior ênfase nos procedimentos e 

instrumentos,  sejam  científicos  e/ou  profissionalizantes.  Contudo,  as  discussões  teóricas 

também possuem um peso significativo no curso, bem como os conteúdos advindos de outros 

campos, que estão bem representados ao longo de toda formação. O que parece desequilibrada 

é a relação entre a teoria e a prática, já que os elementos vinculados à prática profissional 

estão restritos, ao menos nas ementas, a cinco disciplinas.

Quadro 01 - Eixos Estruturantes

Eixos Frequência

I - Fundamentos epistemológicos e históricos 10

II - Fundamentos teórico-metodológicos 13

III  -  Procedimentos  para  a  investigação 
científica e a prática profissional

19

IV - Fenômenos e processos psicológicos 15

V  -  Interfaces  com  campos  afins  do 
conhecimento

12

VI - Práticas profissionais 05

Fonte: a autora

Em sua investigação, Seixas (2014) observou nos currículos dos cursos de Psicologia 

uma maior presença do Eixo II, seguido pelo Eixo III. Para o autor, isso poderia indicar um 

viés conteudista, mais próximo à tradição do Currículo Mínimo, com uma hegemonia teórica 

em relação à prática profissional.  Ao mesmo tempo,  o autor  reflete  que o predomínio do 

terceiro  eixo  sinalizaria  a  ênfase  em  aspectos  técnicos,  mais  voltados  à  dimensão 

profissionalizante.  Em  sua  avaliação:  “o  descompasso  entre  a  quantidade  de  conteúdos 

técnicos em detrimento dos teóricos é um forte indicativo de uma desarticulação aparente 

entre teoria e prática, sobretudo se levarmos em consideração além do Eixo C, a disparidade 

do  Eixo  B  com  o  Eixo  F”  (SEIXAS,  2014,  p.  194-195).  Em  seu  entendimento,  uma 

distribuição equânime entre os Eixos I, IV, V e VI pode indicar uma formação mais ampla e 
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generalista.

Na  verdade,  essa  visão  inicial  da  distribuição  das  ementas  por  eixo  permite  uma 

compreensão global do curso e de suas discussões, mas é preciso uma análise pormenorizada 

de como cada eixo é  constituído para entender  as  propostas  do PPC para a  formação do 

psicólogo  e  como  essa  matriz  se  articula  com  os  fundamentos  teóricos,  filosóficos  e 

pedagógicos explorados no Bloco I.

O Eixo I é referente aos fundamentos epistemológicos e históricos, os quais devem 

permitir “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”  (BRASIL,  2014a,  p.  2).  As  discussões  desse  eixo  envolvem 

disciplinas entre o 1º e o 6º períodos, concentrando-se no terceiro semestre (Quadro 02).

Quadro 02 - Eixo I - Fundamentos epistemológicos e históricos

Disciplina Carga horária Período

Produção do Conhecimento: ciência e não-ciência 120 1º

Introdução à Psicologia 80 2º

Psicologia Social 1 80 3º

Metodologia da Pesquisa Psicológica 80 3º

Ética profissional 80 3º

Teorias e Sistemas Psicológicos 1 80 3º

Psicologia Social 2 80 4º

Teorias e Sistemas Psicológicos 2 80 4º

Técnicas de Exames Psicológicos 60 5º

Psicologia Social Comunitária 80 6º

Fonte: a autora

Nas disciplinas  elencadas,  há  uma preocupação com os  fundamentos  históricos  da 

Psicologia,  seja em sua totalidade ou em temas específicos,  e com a discussão sobre sua 

epistemologia. Embora esse eixo não seja o mais representativo na matriz curricular, suas 

disciplinas têm uma carga horária significativa em comparação com as demais que, em média, 

apresentam 60 horas/aula43.

43 Apesar das disciplinas desse eixo apresentarem uma carga maior, isso não se deve a uma escolha deliberada 
do curso. Na reformulação ocorrida em 2008, tentou-se diminuir a carga horária de boa parte dessas 
disciplinas de 80 para 60 horas/aula. Todavia, isso não foi possível e as disciplinas continuaram com uma 
carga horária maior, comparada aos demais eixos.
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A presença menor do Eixo I nos currículos de Psicologia chamou atenção de Seixas 

(2014),  que comenta que isso tem sido apontado como uma falha na formação,  tanto em 

termos  da  constituição  histórica  da  Psicologia  em  sua  totalidade,  como  em  relação  à 

ampliação  da  discussão  epistemológica,  considerando  não  somente  a  Psicologia,  como  a 

ciência  de  forma  geral.  O  cuidado  com  esse  eixo  é  central  para  uma  formação  mais 

consistente, crítica e coerente com os princípios realçados no PPC:

Muitos dos aspectos formativos defendidos pelos cursos em sua proposta 
pedagógica,  sobretudo  na  direção  de  uma  formação  mais  generalista, 
pluralista, de perfil acadêmico-científico, crítico, dependem da inserção de 
debates dessa natureza dentro das graduações, uma vez que os fundamentos 
epistemológicos são essenciais para uma leitura ampla e plural da realidade 
(SEIXAS, 2014, p. 208).

Esses fundamentos também são ressaltados por Patto (2009), quando conclama a uma 

profunda revisão curricular. Como citamos anteriormente, a autora atenta que a formação em 

Psicologia deve ter uma sólida base filosófica que transcenda a ideia de um currículo plural no 

sentido  de  apresentação  de  uma diversidade  maior  de  abordagens  e  áreas  de  atuação.  O 

percurso formativo deve seguir outra trilha: é preciso  “instrumentos teóricos para pensar as 

diferentes correntes teóricas que habitam o campo da ciência que escolheram” (PATTO, 2009, 

p. 34).

No Eixo II  (Quadro  03),  as  discussões  devem dar  conta  dos  elementos  teóricos  e 

metodológicos  que  perfazem a  ciência  psicológica,  isto  é,  são  os  “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” (BRASIL, 2014a, p. 2).

No PPC em análise,  esse eixo estende-se por quase todos os semestres do Tronco 

Profissionalizante – à exceção do 5º, 9º e 10º períodos -, o que sugere uma preocupação maior 

com os aspectos teórico-metodológicos da Psicologia.

De  modo  geral,  observa-se  uma  direção  semelhante  nas  disciplinas:  resgatar 

fundamentos teórico-metodológicos da Psicologia em suas diversas áreas. Assim, repete-se o 

procedimento de discutir  esses fundamentos  e como eles se inserem em cada área.  Além 

disso, nas ementas, as discussões são pluriteóricas, buscando introduzir como as diferentes 

perspectivas refletem sobre a Psicologia em sua totalidade e sobre aquela área em específico. 

Essa observação vai  ao encontro do estudo de Seixas  (2014) que também constatou uma 
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maior presença, nos PPCs, de disciplinas pluriteóricas em detrimento daquelas uniteóricas, o 

que,  em  sua  acepção,  é  algo  desejável,  considerando  a  necessidade  de  uma  formação 

pluralista e generalista.

Quadro 03 - Eixo II – Fundamentos teórico-metodológicos

Disciplina Carga horária Período

Introdução à Psicologia 80 2º

Psicologia Social 1 80 3º

Metodologia da Pesquisa Psicológica 80 3º

Teorias e Sistemas Psicológicos 1 80 3º

Psicologia Social 2 80 4º

Teorias e Sistemas Psicológicos 2 80 4º

Psicologia Hospitalar 80 6º

Psicologia Social Comunitária 80 6º

Psicologia Escolar/Educacional 1 60 6º

Teorias e Técnicas Psicoterápicas 1 60 7º

Psicopatologia 1 60 7º

Psicologia Escolar/Educacional 2 60 7º

Teorias e Técnicas Psicoterápicas 2 60 8º

Fonte: a autora

O terceiro  eixo  (Quadro  04)  foi  o  mais  recorrente  em nossa  leitura  das  ementas. 

Segundo as DCNs, o Eixo III trata dos 

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 
(BRASIL, 2014a, p. 2).

O peso maior desse eixo deve-se ao fato de que inserimos disciplinas que possuíam 

tópicos sobre procedimentos e instrumentos para a prática psicológica,  tanto em relação à 

intervenção  profissional  quanto  ao  trabalho  científico.  Também incluímos  disciplinas  que 

refletiam sobre a prática do psicólogo, em seus diversos âmbitos.

Esse eixo é reconhecido como o mais técnico por colocar em relevo os procedimentos 
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e instrumentos necessários à prática psicológica. Em sua pesquisa, Seixas (2014) investigou 

se  nas  ementas  havia  predominância  do  ensino  de  instrumentos  ou  de  procedimentos, 

concluindo que há uma maior presença desses últimos. Isso, em sua compreensão, pode ser 

indicativo  de  avanço  para  uma  formação  generalista  na  medida  em  que  o  estudo  dos 

procedimentos  em  detrimento  dos  instrumentos  em  si  pode  propiciar  uma  visão  mais 

abrangente.

Quadro 04 - Eixo III - Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional

Disciplina Carga horária Período

Pesquisa em Ciências Sociais 120 2º

Metodologia da Pesquisa Psicológica 80 3º

Ética profissional 80 3º

Técnicas de Exames Psicológicos 60 5º

Processos Psicológicos Básicos 1 60 5º

Processos Psicológicos Básicos 2 60 6º

Psicologia Hospitalar 80 6º

Psicologia Social Comunitária 80 6º

Psicodiagnóstico 1 60 6º

Psicodiagnóstico 2 60 7º

Teorias e Técnicas Psicoterápicas 1 60 7º

Processos Grupais 2 60 7º

Psicologia Escolar/Educacional 2 60 7º

Problemas Escolares 60 8º

Psicologia Organizacional e do Trabalho 2 60 8º

Teorias e Técnicas Psicoterápicas 2 60 8º

Seminário de Pesquisa em Psicologia 40 8º

Psicopatologia 2 60 8º

Trabalho de Conclusão de Curso - 9º e 10º

Fonte: a autora

Concomitantemente,  o  pesquisador  também  indagou  sobre  a  natureza  a  que  se 

destinam os instrumentos e procedimentos presentes nas ementas. Nesse caso, encontrou a 

seguinte  resposta:  62,1%  das  disciplinas  do  Eixo  C  tinham  caráter  profissionalizante 

(SEIXAS, 2014). Entendemos que aqui há uma ênfase em um perfil técnico, eminentemente 
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profissional, mas que não considera de forma mais enfática o trabalho do psicólogo como 

pesquisador.

Esse tensionamento na formação entre o perfil técnico e o científico compõe a história 

da Psicologia no Brasil. Como vimos, antes mesmo da regulamentação da profissão, havia 

uma dicotomia entre um perfil técnico, profissional, conectado às demandas da sociedade, 

porém com fragilidades teóricas e científicas e outro acadêmico, com fundamento teórico e 

científico,  mas  com dificuldades  de  dialogar  com as  demandas  sociais  (MELLO,  2010a; 

CRUCES,  2006).  Essa  dicotomia  também permeou  a  formação  após  a  regulamentação  e 

expôs a defasagem entre a preparação técnica e a formação científica. Na verdade, em muitos 

cursos brasileiros, em especial aqueles provenientes de IES privadas, a preparação técnica 

sobrepujou  a  científica,  que  ficou  limitada  a  poucas  disciplinas,  isoladas  das 

profissionalizantes. Não é à toa que estudiosas como Mello (2010a) e Weber (1985) alertaram 

para tal dicotomia na formação, como discutimos no segundo capítulo.

No PPC em análise, demarca-se que o perfil do egresso deve ter um caráter científico, 

crítico  e  reflexivo:  com a  “apreensão de  uma postura  consciente  e  responsável  quanto  à 

utilização de métodos e técnicas científicas, à avaliação e à produção de conhecimentos da 

Psicologia” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 8). Essa demarcação 

coaduna-se com o entendimento de que a formação em Psicologia deve valorizar o desenho 

de um profissional para além do técnico, visando à constituição de um perfil de pesquisador.

Seixas  (2014) pontua  que,  nos  dias  atuais,  o  discurso da formação em pesquisa  é 

frequente nos PPCs em Psicologia, o que demonstra sua força. Além disso, sua recorrência 

está afinada com as reflexões de muitos estudiosos que apontam a formação científica como 

uma  via  para  a  solução  dos  impasses  formativos.  Nessa  altura,  consideramos  relevante 

acrescentar elementos da concepção de pesquisa que Andrade e Silva (2009, p. 204) delineia: 

[…]  qualquer  pesquisa  em si,  não  promove  a  reflexão  crítica.  Mas  sim 
pesquisa  compreendida  como  possibilidade  de  incitar  a  dúvida,  a 
curiosidade,  a  crença na transformação do conhecimento,  considerando a 
pluralidade  da  verdade,  pensando  de  forma  livre,  com a  ideia  de  que  a 
aprendizagem é contínua e infinita.

De  fato,  a  pesquisa  possibilita  a  apreensão  de  novas  leituras  da  realidade  e 

problematizações  sobre  condições  cotidianamente  naturalizadas.  Sua  importância  também 

reside na oportunidade de uma compreensão criativa acerca de métodos de investigação e/ou 
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intervenção, o que pode subsidiar a produção de formas diversas de trabalho em Psicologia.

Diante  disso,  buscamos  estudar  esses  aspectos  no  PPC  de  Palmeira  dos  Índios, 

especialmente porque, além de ser o eixo mais frequente, é o que perpassa todos os semestres, 

exceptuando-se o 4º período. Em nossas leituras,  verificamos que,  de fato,  há uma maior 

menção nas ementas aos procedimentos e técnicas mais próximos à profissionalização, sendo 

a distância entre esses elementos e a prática científica relativamente acentuada - são treze e 

sete tópicos, respectivamente. Entretanto, isso é amenizado pela presença obrigatória do TCC 

nos dois últimos semestres e pela carga horária das disciplinas que enfocam a pesquisa. Indo 

além: ao observarmos sobre o que os temas profissionalizantes discorriam, percebemos que 

havia uma considerável quantidade de itens que apontavam para reflexões sobre a prática 

profissional (cerca de seis itens); e, mesmo quando se tratou de procedimentos e técnicas mais 

explicitamente (cerca de nove itens), isso foi feito dando maior relevo ao processo do que ao 

instrumento e si.

Embora  essas  inserções  devam  ser  valorizadas,  consideramos  que  precisam  ser 

também  potencializadas.  Se,  por  um  lado,  é  verdadeiro  que  há  disciplinas  dedicadas  à 

pesquisa, também é fato que as disciplinas mais técnicas pouco mencionam isso, mantendo o 

fosso entre ciência e técnica. Isso parte, em nossa acepção, não somente da inclusão de mais 

temáticas de pesquisa no currículo, mas, acima de tudo, do fortalecimento do tripé pesquisa, 

ensino e extensão. Nesse âmbito, deve-se mencionar que isso é contemplado no PPC, estando 

relacionado  à  constituição  de  uma  política  institucional  de  valorização  desse  tripé. 

Adicionamos, em específico, que tais políticas devem buscar estratégias que incentivem ações 

de pesquisa que, devido às condições da expansão da UFAL, anteriormente discutidas, são 

atravessadas por diversos obstáculos.

Sobre o Eixo IV (Quadro 05), fenômenos e processos psicológicos, tem-se que são 

aqueles  que  “constituem  classicamente  objeto  de  investigação  e  atuação  no  domínio  da 

Psicologia,  de  forma  a  propiciar  amplo  conhecimento  de  suas  características,  questões 

conceituais e modelos explicativos construídos no campo, assim como seu desenvolvimento 

recente” (BRASIL, 2014a, p. 2).

Sendo objetos de estudo da Psicologia, os fenômenos presentes nas disciplinas listadas 

no quadro são discutidos a partir do 4º período do curso. Verificamos a presença de estudos 

clássicos em Psicologia,  como o desenvolvimento,  a aprendizagem e a subjetividade,  mas 

outros temas também têm espaço, como as políticas públicas e a relação entre saúde mental e 
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trabalho  (presentes,  respectivamente,  nas  disciplinas  Psicologia  e  Políticas  Públicas  e 

Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho  2).  Com  efeito,  vê-se  que  os  temas  clássicos 

possuem  maior  destaque,  mas  deve-se  mencionar  que  objetos  de  estudo  que  são  mais 

coerentes com a construção de práticas críticas em Psicologia fazem-se presentes nas ementas 

– embora de modo não tão intenso -, como a reforma psiquiátrica, as relações de poder no 

trabalho, os processos de exclusão/inclusão no contexto educacional, entre outros.

Quadro 05 - Eixo IV – Fenômenos e processos psicológicos

Disciplina Carga horária Período

Psicologia do Desenvolvimento 1 80 4º

Psicologia da Subjetividade 1 80 4º

Psicologia e Políticas Públicas 60 5º

Psicologia da Subjetividade 2 60 5º

Psicologia do Desenvolvimento 2 60 5º

Psicologia da Aprendizagem 80 5º

Processos Psicológicos Básicos 1 60 5º

Processos Psicológicos Básicos 2 60 6º

Processos Grupais 1 60 6º

Psicologia Organizacional e do Trabalho 1 60 7º

Psicopatologia 1 60 7º

Problemas Escolares 60 8º

Psicologia Organizacional e do Trabalho 2 60 8º

Inclusão  escolar  das  pessoas  com  necessidades 
educacionais especiais

60 8º

Psicopatologia 2 60 8º

Fonte: a autora

Tecendo relações com o estudo de Seixas (2014), percebe-se a repetição de fenômenos 

a que o autor se refere. Por exemplo, a disciplina de Processos Psicológicos Básicos possui as 

mesmas características das ementas estudadas por Seixas (2014), uma vez que esses processos 

básicos  correspondem  a  fenômenos  como  sensação,  percepção,  consciência,  memória, 

motivação, emoção, pensamento e linguagem. Além disso, a subjetividade, como objeto de 

estudo central em duas das disciplinas, também corrobora os resultados de Seixas (2014, p. 

215):
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Nas  análises  empreendidas,  foi  um  objeto  extremamente  marcante  nos 
currículos, aparecendo várias vezes de forma individual nas disciplinas. A 
produção do conceito de subjetividade interliga-se com a própria história da 
Psicologia  Moderna,  de  forma  que  esse  objeto,  e  suas  múltiplas 
denominações ao longo da história, remete-se ao cerne da constituição da 
ciência psicológica (Figueiredo, 1996; Rey, 2003). Sendo assim, é esperado 
que esse seja o principal fenômeno tratado nos cursos.

Apesar dessas semelhanças,  as ementas de Processos Psicológicos Básicos 1 e 2 e 

Psicologia da Subjetividade 1 e 2 não deixam dúvidas acerca dos fundamentos teóricos que 

seguem.  Diferente  de  outras  disciplinas  que  não  especificam  as  perspectivas  teórico-

metodológicas  a  serem  trabalhadas,  nas  referidas  disciplinas,  as  ementas  deixam  isso 

evidenciado, pois há um predomínio de tópicos que envolvem a Psicologia Experimental e as 

abordagens psicanalíticas, respectivamente. Essas disposições dificultam a construção de um 

olhar plural para esses fenômenos e para sua constituição, bem como a coerência com o perfil 

pluralista delineado no PPC. Essa situação é corroborada por Seixas (2014) em outros PPCs. 

O autor pontua que, apesar das diversidades de formas possíveis de abordar esses objetos, 

com cruzamentos de dados entre eles e as teorias de aporte, tais objetos são tratados de modo 

tradicional, sem inovações e originalidade.

O Eixo V (Quadro 06) corresponde às interfaces com campos afins do conhecimento e 

deve “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” (BRASIL, 2014a, p. 2). 

No  PPC  em  análise,  pode-se  visualizar  que  a  presença  desse  eixo  está  concentrada  no 

primeiro e segundo períodos, quando os discentes cursam os Troncos Inicial e Intermediário.

Há também disciplinas no Tronco Profissionalizante que fazem mais diretamente essa 

interface: “Psiconeurobiologia” com a ciências biológicas, “Psicologia e Políticas Públicas” e 

“Inclusão  escolar  de  pessoas  com  necessidades  educacionais  especiais”  com  as  ciências 

sociais aplicadas, no caso, as políticas públicas e a educação.

Observando a coluna da carga horária, percebe-se o peso que as disciplinas desse eixo 

têm  no  curso  como  um  todo.  São  discussões  consideradas  introdutórias  para  a  vida 

universitária e,  ao mesmo tempo, básicas para o desenvolvimento de uma postura crítica, 

reflexiva e interdisciplinar entre os estudantes, tal como preconiza mais um aspecto do perfil 

do profissional constante no PPC: “Formação interdisciplinar – estabelece a necessidade de 
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interfaces  com outros  saberes  e  profissões  para  a  compreensão  dos  fenômenos  humanos, 

decorrentes  do  reconhecimento  das  especificidades  e  limites  da  prática  psicológica” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 8).

Quadro 06 - Eixo V – Interfaces com campos afins de conhecimento

Disciplina Carga horária Período

Sociedade, natureza e desenvolvimento: relações locais e 
globais

120 1º

Produção do Conhecimento: ciência e não-ciência 120 1º

Lógica, informática e comunicação 120 1º

Seminário integrador 1 40 1º

Introdução à Filosofia 80 2º

Pesquisa em Ciências Sociais 120 2º

Introdução à Antropologia 60 2º

Introdução à Sociologia 60 2º

Seminário integrador 2 40 2º

Psiconeurobiologia 80 3º

Psicologia e Políticas Públicas 60 5º

Inclusão  escolar  das  pessoas  com  necessidades 
educacionais especiais

60 8º

Fonte: a autora

Nesse sentido, essas disciplinas inserem desde reflexões críticas sobre a realidade e as 

relações entre o local e o global, até instrumentais para estudos no nível superior. Destacamos, 

para  ilustração,  a  ementa  de  “Sociedade,  natureza  e  desenvolvimento:  relações  locais  e 

globais”:

Reflexão  crítica  sobre  a  realidade,  tendo  como base  o  conhecimento  de 
mundo  a  partir  de  um  contexto  local  e  sua  inserção  global,  através  de 
abordagem interdisciplinar sobre sociedade, seu funcionamento, reprodução, 
manifestações diversas e suas relações com a cultura, economia, política e  
natureza (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 12).

Acrescentamos  que  há,  ainda,  os  chamados  Seminários  Integradores  1  e  2,  que 

ressaltam a “Discussão local, interdisciplinar, de integração das atividades e de avaliação dos 

progressos discentes de cada Eixo” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 
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14).  Seguindo  a  ementa,  esses  Seminários  devem  ser  ministrados  pelos  docentes  dos 

primeiros e segundos períodos e têm o papel de integrar as discussões das disciplinas desses 

semestres, buscando articulá-las com as demandas locais e com a realidade de cada curso. 

Em uma primeira vista, a inserção dessas disciplinas constitui-se como um importante 

ganho do projeto de interiorização da UFAL. De fato, elas dispõem para os estudantes recém-

chegados  à  universidade  discussões  críticas,  contextualizadas  e  interdisciplinares  que 

contribuem para que os discentes iniciem um processo de localização em relação a sua futura 

profissão e seu compromisso social. Entretanto, há algumas problematizações que devem ser 

feitas. Nesse sentido, concordamos com Lusa (2012, p. 265) quando sinaliza que 

[…]  o  problema  fulcral  é  a  própria  proposta  pedagógica  do  Projeto  de 
Interiorização da UFAL, no que toca a organização da matriz curricular dos 
cursos,  que  procura  congregar  nestas  disciplinas  do  Tronco  Inicial  uma 
grande variedade – diversa – de propostas pedagógicas,  generalizando os 
conteúdos  e  colocando-os  numa  ‘tabula  rasa’,  a  fim  de  que  possam  ser 
trabalhados em quaisquer áreas do conhecimento. Assim, entende-se que o 
problema  está  no  fato  de  que  a  proposta  de  ensino  do  Projeto  de 
Interiorização tenta ‘conciliar  aquilo que muitas vezes é inconciliável’ na 
produção do conhecimento acadêmico,  remetendo aos docentes do tronco 
inicial  –  mas,  também do  intermediário  –  o  desafio  de  contemplar  num 
mesmo ementário de disciplina as diversidades contidas nas diferentes áreas 
de  conhecimento  envolvidas,  na  realidade  social  de  cada  região  e  na 
realidade institucional dos campi de interiorização da UFAL.

Além disso, o cotidiano nos municia com outras problemáticas: em primeiro lugar, 

havia até 2016 uma inflexibilidade quanto as modificações nesses troncos, o que obstaculiza 

sua integração ao curso de forma total. Em segundo lugar, a ausência de discussões iniciais 

que envolvam assuntos do curso em si faz com que os graduandos se desmotivem e tenham 

dificuldade de fazer interlocuções com a ciência e a profissão em foco, condição que emerge 

no  grupo  focal  e  que  trataremos  mais  adiante.  Em  terceiro  lugar,  a  própria  estrutura, 

organização e gestão dos troncos conduzem a uma desconexão entre eles, visto que assuntos 

referentes ao Tronco Inicial, por exemplo, não são da alçada da coordenação do curso.

Finalmente, o Eixo VI trata das práticas profissionais, que são “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” (BRASIL, 2014a, p. 2). Como dissemos, é o eixo com menor 

representatividade  ao  longo  do  curso,  além  do  que  suas  inserções  estão  circunscritas  à 
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segunda metade da graduação.

O quadro 07 permite que visualizemos uma possível desarticulação na relação teoria e 

prática no PPC, mais próxima ao Currículo Mínimo, posto que as disciplinas de carga teórica 

estão hegemonicamente nos primeiros semestres e somente nos últimos períodos é possível ao 

estudante  “aplicar”  o  que  aprendeu.  Resgatamos  Silva  e  Yamamoto  (2013)  que  também 

encontraram, nos currículos piauienses, uma restrição das atividades práticas aos estágios.

Na verdade, é preciso registrar que isso não necessariamente corresponde à realidade 

do curso,  pois  não somente há várias  oportunidades  para os  estudantes  se  engajarem em 

projetos de pesquisa e extensão, como também, em diversas disciplinas,  há iniciativas de 

interlocução entre prática e teoria. São disciplinas que colocam os estudantes em atividades 

práticas diversificadas, no entanto, não as contabilizamos aqui porque em suas ementas não há 

essa  indicação,  ficando  tais  experiências  na  dependência  do  docente  responsável  pela 

disciplina.

Quadro 07 - Eixo VI – Práticas profissionais

Disciplina Carga horária Período

Psicologia Social Comunitária 80 6º

Estágio Básico 1 80 7º

Estágio Básico 2 80 8º

Estágio Específico 1 220 9º

Estágio Específico 2 220 10º

Fonte: a autora

Nesse caminho, ratificamos a importância do tripé ensino, pesquisa e extensão visando 

à concretização dos objetivos específicos expostos no PPC (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS, 2009a),  de  modo a realizar  leituras  consistentes  da  realidade  social  e  reunir 

conhecimentos  e  instrumentos  que  permitam  a  elaboração  e  execução  de  projetos  que 

consigam atuar nas demandas dessa realidade. Assim, concordamos com Alberto (2012, p. 

423) quando coloca em relevo esse tripé em uma formação crítica:

Compreende-se que esse tripé possibilita uma atuação, em via de mão dupla, 
de  modo  dialético.  Ora  o  conhecimento  produz  intervenção,  ora  a 
intervenção gera produção de conhecimento, de modo que se pode conhecer 
a realidade para transformá-la e formar futuros profissionais que atuem de 
modo crítico e comprometido.



143

Em relação aos estágios, veremos no Bloco III que no texto do PPC há o indicativo de 

possibilidades de atuação nas áreas Clínica, Escolar, Social Comunitária e Organizacional, 

porém, há um esforço dos professores em proporcionar outros campos de estágio.  Assim, 

hospitais, presídio, centros de reabilitação, também já foram campos para estagiários. Apesar 

das  tentativas  de  diversificação,  observa-se  um  fenômeno  intrigante  no  curso,  mas  nada 

surpreendente quando se considera a história profissional da Psicologia: como a Psicologia 

Clínica,  em  seu  sentido  clássico,  de  consultório,  só  oferece  vagas  para  os  Estágios 

Específicos, há uma corrida de estudantes para essa área, deixando as demais subaproveitadas.

O  discurso  circulante  nos  informa  que  essa  preferência  predominante  deve-se  à 

ausência  dessa  área  nos  Estágios  Básicos  e  da  importância  que  seria  ter  experiências  na 

Clínica. Em nosso entendimento, é preciso mais elementos para compreender essa situação, 

pois a explicação não é exatamente convincente. Há estudantes, por exemplo, que não tiveram 

a oportunidade nos Estágios Básicos de se inserirem em uma empresa, mas nem por isso 

buscaram  tão  intensamente  estagiar  nesse  campo  para  experimentar  a  Psicologia 

Organizacional.  As  pistas  que  seguimos  nos  conduzem a  pensar  sobre  a  manutenção  do 

predomínio  da  Clínica  na  preferência  estudantil  e  em  suas  representações  sociais,  mas 

também nos fazem indagar se o curso ainda manteria a ênfase no modelo clínico tradicional.

Silva e Yamamoto (2013, p. 837-838) tecem algumas linhas de reflexão sobre isso, 

considerando  a  pouca  atração  que  os  estágios  em  políticas  sociais  exercem  sobre  os 

estudantes:

Conforme demonstram outros  estudos  (Dimenstein,  1998;  Oliveira  et  al., 
2004), o interesse dos alunos está mais voltado para a clínica, área que a 
maioria escolhe para fazer o estágio final do curso. Pode-se, pois, afirmar 
que o campo das políticas sociais não é atraente para os alunos, e, como 
justificativa  para  isso,  pressupõe-se  que  as  políticas  sociais  ainda  se 
apresentam  de  maneira  insuficiente  ou  desconectada  nas  matrizes 
curriculares, não estimulando o aluno a aprofundar os estudos nessa área. 
Por  outro  lado,  confirma-se  mais  uma  vez  o  peso  da  clínica  nessas 
formações.

A própria atuação da clínica-escola, conforme o PPC, é restrita ao atendimento clínico 

à  comunidade  e  à  possibilidade  de  prática  clínica  para  os  estudantes.  Nos  últimos  anos, 

entretanto,  vemos  estudos  que  propõem  a  ampliação  dessa  atuação,  direcionando  o 

entendimento  à  ideia  de  um serviço-escola,  o  qual  abrange  não  só  a  clínica,  mas  outros 
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campos  de  trabalho  do  psicólogo.  Vale  ressaltar  que,  a  despeito  desses  outros  tipos  de 

intervenções não estarem na clínica-escola, elas existem em Palmeira dos Índios e estão em 

pleno desenvolvimento sob a forma de estágio e de projetos de pesquisa e extensão. 

Nas DCNs, prevê-se, em seu artigo 25, “a instalação de um Serviço de Psicologia com 

as  funções de responder  às exigências  para a  formação do psicólogo,  congruente com as 

competências que o curso objetiva desenvolver no aluno e as demandas de serviço psicológico 

da  comunidade  na  qual  está  inserido”  (BRASIL,  2014a,  p.  8).  Considerando,  pois,  os 

fundamentos  dispostos  no  PPC,  a  demanda  local  e  a  imprescindível  descentralização  do 

modelo clínico tradicional, percebe-se a necessidade de ampliação da atuação desse serviço, 

com a inclusão de outras formas de intervenção em Psicologia.

Isso se deve, em parte, por esse serviço tornar-se uma importante referência para a 

comunidade  local  e  para  professores  e  estudantes,  o  que  pode  propiciar  uma  maior 

aproximação  entre  a  IES  e  essa  comunidade.  Também acrescentamos  a  possibilidade  de 

integrar e desenvolver práticas diversificadas, buscando aliar atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Nas palavras de Boeckel et al. (2010, p. 48-49),

Tem-se como norteador o objetivo de desenvolver práticas integrativas com 
vistas a qualificar a formação do novo profissional. As experiências geradas 
pelos  projetos  de  extensão  e  pelas  ações  oferecidas  pelo  serviço-escola, 
configuradas  pelas  variadas  modalidades  de  atuação  no  âmbito  da 
Psicologia,  ampliam as  possibilidades  de  estratégias  didático-pedagógicas 
para fundamentar o exercício profissional em diferentes contextos.

Enfim, a ampliação do entendimento de clínica para serviço-escola de Psicologia não é 

mera retórica, mas deve ser vista como uma forma de permitir a ampliação das compreensões 

sobre a intervenção em Psicologia para além da clínica tradicional. Nesse sentido, o serviço-

escola não deve ser considerado apenas um espaço em que outras áreas dividem território com 

a clínica, há que se fornecer instrumentais, procedimentos e conhecimentos que não sejam 

somente transposições de um entendimento para outro, mas que permitam um trabalho crítico 

de investigação e elaboração de estratégias de atuação contextualizadas com cada demanda.

Aqui, ratificamos Mello (1989) em sua defesa de que as formações considerem mais 

que a prática clínica, aproximando-se de intervenções em instituições públicas e privadas. 

Entretanto, é preciso, na formação, uma constante reflexão crítica para que as intervenções 

institucionais não recaiam na reprodução descontextualizada de modelos da clínica.

Ainda, abordamos alguns aspectos próprios do PPC em análise, bem como temáticas 
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constantes nele que são transversais aos eixos e que sinalizam as especificidades do curso. 

Iniciamos,  relembrando  o  histórico  dessa  versão  do PPC que,  como relatamos  em seção 

anterior, só pode ser modificado a partir do 6º período, pois as disciplinas já cursadas pela 

primeira  turma  não  poderiam  ser  alteradas.  Isso  acarretou  em  uma  matriz  curricular 

desarticulada  em pelo  menos  três  pontos:  1-  as  ênfases  curriculares  não  repercutem nas 

disciplinas na medida em que estas se desenvolvem independente daquelas. Não há, ao longo 

da  graduação,  a  oportunidade  de  escolha  por  uma  ênfase,  nem  um  rol  de  disciplinas 

concernentes a essa opção. 2- muitas disciplinas estão mal posicionadas, no sentido de que 

deveriam  seguir  uma  linha  de  discussão,  mas  não  há  uma  linha  coerente.  É  o  caso  de 

Processos Psicológicos Básicos 1 e 2, que só são ofertadas nos 5º e 6º períodos, depois, por 

exemplo,  de  Psicologia  do  Desenvolvimento  1,  que  é  do  4º  semestre  e  que  trabalha  o 

desenvolvimento da cognição, memória, atenção, afetividade, cujos conceitos deveriam ter 

sido introduzidos antes. 3- os textos das ementas também expressam essa desarticulação na 

medida  em  que  aquelas  que  não  foram  alteradas  permaneceram  com  uma  visão  mais 

tradicional da Psicologia, como é o caso de Psicologia da Subjetividade 1 e 2, que manteve o 

foco em uma discussão de base psicanalítica.

Essas  desconexões  dificultam  o  ensino,  fazendo  com  que  docentes  e  discentes 

precisem rever alguns pontos de discussão com a finalidade de abrir espaços para abordagem 

de  temáticas  contemporâneas  ou  para  fazer  uma  introdução  de  conceitos  ainda  não 

trabalhados.  Tais circunstâncias podem produzir  uma formação fragmentada e com alguns 

aspectos inconsistentes, devido às dificuldades de realizar algumas relações importantes para 

compreender o fenômeno psicológico em sua totalidade. Isso vai de encontro ao entendimento 

de que o perfil profissional deve ser autônomo, “com o desenvolvimento da capacidade de 

busca e  uso de conhecimentos  produzidos  pela  ciência  psicológica e  por  diferentes  áreas 

relacionadas ao objeto da profissão. Neste sentido, garantindo atualizações e aprendizagens 

constantes e de forma autônoma” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 

8).

Avaliando a presença das distintas áreas da Psicologia ao longo do curso, percebe-se 

que, ao menos nas ementas, não há o predomínio de uma área sobre as demais. No campo das 

disciplinas relacionadas à Psicologia Geral, não há, em suas ementas, uma inclinação para um 

campo ou outro. Considerando somente as ementas das disciplinas obrigatórias que abarcam 

temas sobre a atuação do psicólogo, também não se observa a prevalência de áreas: há a forte 



146

presença  da  Psicologia  Social  Comunitária,  mas  também  há  espaço  significativo  para  a 

Psicologia Escolar/Educacional, a Psicologia da Saúde, considerando a Psicologia Hospitalar, 

a Saúde Mental e a Psicoterapia44, e, de forma mais tímida, para a Psicologia Organizacional e 

do Trabalho.

O que fica em segundo plano são disciplinas de áreas emergentes, como a Psicologia 

Jurídica, cujo espaço é restrito a uma disciplina eletiva e aos campos de estágio. Assim, dessa 

apreensão  geral  do  ementário,  constatamos  que  as  áreas  clássicas  da  Psicologia  estão 

presentes  e  muitas  vezes  eclipsam  algumas  discussões  emergentes.  Tais  constatações 

corroboram os escritos de Seixas (2014), que expõem a força das áreas clássicas da Psicologia 

- Organizacional e do Trabalho, Saúde, Escolar e a Social e Comunitária -, que possuem uma 

distribuição relativamente equânime, com marcante presença nos currículos.

Ponderamos que, embora certas disciplinas de áreas emergentes assumam relevância 

no contexto local e deveriam ser melhor exploradas, como a Psicologia Jurídica, outras não 

possuem tanta correspondência em relação a tal contexto, como a Psicologia do Esporte. E é 

precisamente pela preocupação com a realidade local,  com o contexto brasileiro e com o 

desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva que algumas temáticas foram inseridas, 

seja  na  forma  de  criação  de  disciplinas  ou  com  conteúdos  inseridos  em  disciplinas 

preexistentes e recorrentes em cursos de Psicologia.

No primeiro caso, além das disciplinas do Tronco Inicial,  previamente comentadas, 

temos as disciplinas de “Psicologia e Políticas Públicas” e “Inclusão escolar de pessoas com 

necessidades educacionais especiais”, criadas em 2008 com o intuito de provocar discussões 

sobre a atuação do psicólogo nas políticas sociais e com pessoas com necessidades especiais45. 

No que tange à inserção de conteúdos em disciplinas preexistentes ou recorrentes, nota-se a 

presença de itens referentes à realidade brasileira ou à interlocução entre tal realidade e a 

Psicologia (Introdução à Antropologia, Psicologia Escolar/Educacional 1), à formação crítica 

(Ética  profissional),  às  implicações  da  pesquisa  (Metodologia  da  Pesquisa  Psicológica),  à 

abordagem  contemporânea  de  temas  do  desenvolvimento  humano  (Psicologia  do 

44 Ressalvamos que não estamos afirmando que o destaque do curso é o mesmo para todas as áreas. Nosso foco 
nessa análise são as ementas das disciplinas obrigatórias, mas compreendemos que há outros elementos que 
contribuirão no desenho dos destaques do curso, como os projetos de pesquisa, extensão, os grupos de 
estudo, a forma como cada professor trabalha um assunto, a realização de eventos, as disciplinas eletivas, as 
ofertas de estágio, os temas de TCC, entre outros.

45 Admitimos que a atuação do psicólogo com pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais é das mais 
tradicionais na história da Psicologia. Contudo, como referimos no segundo capítulo, também reconhecemos 
que a forma de compreensão acerca dessa temática e de atuação vem se transformando nas últimas décadas e 
isso tem requerido mudanças no trato do assunto ao longo da formação do psicólogo.
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Desenvolvimento  2)  e  à  exploração  de  tópicos  em  uma  perspectiva  crítica  (Psicologia 

Hospitalar,  Psicologia  Social  Comunitária,  Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho  1, 

Problemas Escolares, Psicopatologia 2).

Em nossa compreensão, essas inclusões são positivas. Isto porque são iniciativas que 

visam atualizar as demandas acerca da formação do psicólogo no Brasil, buscando coerência 

com o perfil formativo desenhado no PPC e com as necessidades do contexto do interior de 

Alagoas. Todavia, vemos a necessidade de ampliação dessas discussões, pois ainda é grande o 

rol de disciplinas que não trazem discussões críticas ou que busquem a contextualização com 

a realidade brasileira. A impressão que fica, em um primeiro olhar, é que há uma divisão no 

curso  entre  disciplinas  com  uma  abordagem  mais  crítica  e  outras  que  não  trazem 

explicitamente essa abordagem, como se esta fosse uma característica opcional ou dependente 

da área de atuação.

Frise-se, ainda, que há ausências importantes que, considerando o curso e o contexto 

em que se desenvolvem, devem ser problematizadas. É o caso de estudos sobre o rural e sobre 

os povos tradicionais. Como discutimos no capítulo antecedente ao apresentar a cidade de 

Palmeira dos Índios, esta é marcada pela histórica luta pela terra, há diversas comunidades 

rurais,  além  da  presença  de  povos  indígenas  e  grupos  quilombolas.  Muitas  dessas 

comunidades vivem em condições precárias de vida e sob constantes ameaças de perda de seu 

território,  requerendo  uma  atenção  especial  em relação  aos  seus  direitos  fundamentais  e 

sociais. 

Considerando  o  perfil  disposto  no  PPC  em  tela,  tais  condições  e  demandas  não 

deveriam estar ausentes no documento. Em estudo que intencionou analisar as percepções 

sociais  de  graduandos  em Psicologia  sobre  o  “meio  rural”  e  seus  respectivos  habitantes, 

Martins et al. (2010) perguntam-se como a Psicologia vem lidando com essa temática em sua 

matriz curricular, ao que respondem com a constatação de um silenciamento do campo. Os 

autores atentam para a necessidade urgente de incluir a temática da diversidade sociocultural 

nos  PPCs  de  Psicologia,  entretanto,  ressaltam  que  não  se  trata  de  propor  um  novo 

especialismo.  Trata-se  mais  da  inclusão  de  temas  concernentes  ao  meio  rural  de  modo 

transversal e ao longo da graduação. De forma semelhante, é preciso uma abordagem relativa 

às demandas do município, especificamente, no que diz respeito à construção de intervenções 

com os povos tradicionais que aí desenvolveram sua história e cultura.

Também dedicamo-nos a verificar como o tema da ética aparece no ementário. Há, no 
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terceiro período, a oferta da disciplina “Ética profissional”, de 80 horas, cuja ementa não se 

resume à apresentação do código de ética profissional,  discorrendo sobre a  formação e a 

profissão do psicólogo. Nesse caminho, aborda o estudo da ética em uma perspectiva histórica 

e  filosófica e busca atualizar questões acerca da ética e da Psicologia (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a).

Para além dessa disciplina,  as  discussões  sobre ética estão  descentralizadas,  sendo 

abordadas tanto no âmbito da pesquisa como da intervenção profissional,  explicitadas nas 

ementas de: Metodologia da Pesquisa Psicológica e Processos Psicológicos Básicos 2, que 

trazem itens sobre ética na pesquisa; Psicodiagnóstico 1 e 2, que destacam os princípios éticos 

da avaliação psicológica; Teorias e Técnicas Psicoterápicas 1, que insere a discussão sobre a 

ética  no  processo  terapêutico;  e  Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho  2,  que  aborda 

questões éticas nessa área. Essa caracterização nos permite novos diálogos com as reflexões 

de Seixas (2014, p. 201):

Os dados [...]  apontam que não há uma preocupação em tratar conteúdos 
éticos  em  disciplinas  exclusivas.  De  fato,  na  maior  parte  das  IES  é 
encontrada  apenas  uma  (1)  disciplina  voltada  exclusivamente  para  ética, 
sendo o resto do conteúdo tratado em outras disciplinas.  Esse dado pode 
sinalizar a mudança de foco de “ética” como algo estanque para conteúdo 
transversal no curso. Essa posição parece se coadunar com os debates atuais 
que preveem a discussão ética de forma transversal ao curso, sendo parte 
integrada da formação e não um conteúdo descontextualizado.

De fato, ratificamos a necessidade de descentralizar a discussão e, ao mesmo tempo, 

conjugar o tema da ética nos campos da pesquisa e da profissão, o que implica estender tal 

abordagem às ementas de outras disciplinas. Ainda, há que se considerar a reflexão sobre a 

ética para além do que é permitido ou não e compreender que ela deve ser considerada a partir 

da  assunção  de  uma  postura  compromissada  com  a  transformação  social,  buscando  a 

realização de um debate permanente acerca da construção de um projeto ético-político da 

profissão.

De acordo com o perfil delimitado no PPC: o compromisso ético refere-se à “crítica 

cuidadosa  quanto  aos  efeitos  individuais  e  coletivos  das  intervenções  profissionais,  da 

produção de conhecimentos psicológicos e sua transmissão; e capacidade de pautar a conduta 

profissional por referenciais legais e éticos da categoria” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS, 2009a, p. 8). Embora tenhamos a especificação desse perfil no PPC, apenas pela 

análise das ementas não é possível identificar como a ética é discutida nas disciplinas.
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Por fim, registra-se uma ausência no PPC de Palmeira dos Índios: a licenciatura em 

Psicologia. Conforme as DCNs de 2011, “A Formação de Professores de Psicologia dar-se-á 

em um projeto pedagógico complementar e diferenciado, elaborado em conformidade com a 

legislação que regulamenta a formação de professores no País” (BRASIL, 2014a, p. 5). Nessa 

perspectiva,  as  DCNs  delimitam  como  deve  ser  essa  formação  em termos  de  objetivos, 

competências e habilidades, eixos estruturantes, conteúdos, carga horária, entre outros.

Mesmo considerando que se trata de um projeto complementar e que o estudante não é 

obrigado a fazer essa formação, ressaltamos que não há no projeto nenhuma referência a isso, 

tampouco indicação de como seria esse projeto. Isso é preocupante, uma vez que as DCNs 

determinam que o discente pode optar pela formação, mas sua oferta pelo curso é obrigatória. 

De certa forma, justifica-se tal ausência devido ao fato de que a versão em análise é anterior 

ao texto das DCNs de 2011. Contudo, isso só ratifica a necessidade de reformulação do PPC, 

visto que se trata de uma versão antiga, com desestruturações e ausências importantes.

4.5 Bloco III – Práticas profissionais

Seixas  (2014)  explica  que  o  Bloco  III  diz  respeito  às  atividades  eminentemente 

práticas  em  que  se  busca  relacionar  os  conteúdos  teóricos  do  curso  com  elementos  do 

exercício profissional. São os estágios e outras atividades práticas que estejam explicitadas no 

PPC de modo geral ou nas ementas de disciplinas de forma específica. O autor discrimina três 

tópicos que podem ser estudados nesse bloco: objetivo dos estágios, a relação entre os tipos 

de estágios, os locais em que são realizadas as práticas e as atividades previstas.

No  PPC  em  análise,  estão  previstos  como  campos  de  atuação:  “Organizações 

governamentais  e  não-governamentais;  centros  comunitários,  empresas  e  indústrias; 

Instituições educacionais (escolas, universidades, creches, orfanatos, centros de pesquisas). 

Instituições  de  saúde  (ambulatórios,  postos  de  saúde,  clínica  e  hospitais);  Institutos  de 

pesquisas” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 3-4). 

Para tanto, o PPC enfatiza as atividades obrigatórias de estágio. Coloca-se que o curso 

deve  oferecer  condições  para  estágios  nas áreas  Clínica,  Escolar,  Social/Comunitária  e 

Organizacional. Registra-se que é papel da Universidade fornecer subsídios para a consecução 

dos estágios obrigatórios, considerando a realização de convênios e a presença de docentes 
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supervisores nas diversas áreas de atuação do psicólogo, além da criação de uma clínica-

escola que atenda à comunidade. Determina-se, ainda, o acompanhamento do estagiário por 

supervisores de campo e acadêmicos, sendo os primeiros, os profissionais que estão no campo 

que  irá  receber  o  estagiário,  enquanto  que  os  segundos  são  os  docentes  da  UFAL.  A 

supervisão deve obedecer a proporção de um profissional para 15 alunos, no Estágio Básico, e 

um professor para seis alunos nos Estágios Específicos (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS, 2009a).

Seguindo  as  DCNs,  o  PPC  estabelece  que  os  estágios  devem possuir  600  horas, 

distribuídas entre os Estágios Básicos (160 horas) e os Estágios Específicos (440 horas). Os 

primeiros são divididos em Estágio Básico 1 e 2, com 80 horas cada e oferecidos nos 7º e 8º 

períodos do curso, respectivamente, permitindo ao estagiário atuar em duas áreas distintas. Já 

nos  segundos,  Estágio Específico 1 e  2,  o  discente deve escolher  uma única  área,  sendo 

ofertados  nos  9º  e  10º  períodos,  respectivamente,  com  220  horas  semestrais 

(UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  ALAGOAS,  2009a).  O  texto  do  PPC  esclarece  as 

diferenças entre ambos os estágios:

O Estágio  Básico  tem como função  propiciar  ao  estudante  um  primeiro 
contato com os campos de atuação da Psicologia.  Trata-se de um estágio 
supervisionado no  qual  o  estudante  acompanha  e  executa  tarefas  básicas 
(observação, descrição das atividades, coleta de dados, etc.) nos campos de 
estágio ofertados pelo curso.
O Estágio Específico propiciará ao estudante a prática efetiva em área de 
atuação  da  Psicologia.  É  o  momento  de  o  futuro  profissional  exercer  as 
atividades que um psicólogo desenvolve na área e local, onde a Psicologia 
está inserida (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 55).

Acrescentamos que o PPC prevê a realização de estágios não obrigatórios, que são 

permitidos  desde  que  aprovados  previamente  pelo  colegiado do curso  (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a).  Compreende-se que  tais  estágios  são,  com relação à 

grade curricular, opcionais aos estudantes. Desse modo, seu cumprimento não é determinante 

para  a  conclusão  do  curso,  mas  sua  carga  horária  pode  ser  utilizada  para  contabilizar 

atividades complementares.

Percebe-se, no texto do documento, o esforço em propiciar uma diversificação dos 

campos de trabalho, que está presente na previsão das possibilidades de atuação e na oferta 

em si desses campos. Essa previsão expressa o movimento de diversificação dos campos de 

trabalho  do  psicólogo  (BASTOS;  GONDIM,  2010),  na  medida  em  que  há  uma 
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descentralização da prática clínica e dos campos tradicionais. Assim, há um entendimento 

mais  ampliado,  por  exemplo,  do  que  seja  a  atuação  em  instituições  educacionais, 

considerando não somente os espaços escolares como aqueles não escolares.

A cada semestre, há o engajamento de docentes em manter essa diversidade de modo 

que, em geral, as ofertas ultrapassam aquelas previstas no PPC: há possibilidades desde áreas 

clássicas,  como a clínica,  a  escola  e  empresas,  como também nos serviços  associados às 

políticas  de  assistência  social,  nos  serviços  de  saúde  pública,  em  organizações  não-

governamentais, em clínicas de reabilitação, no campo jurídico, entre outros. Vale salientar 

que a maior parte dos estágios desenvolvem-se no setor público, em específico, em órgãos 

ligados  às  prefeituras  municipais.  Além  disso,  considerando  que  estamos  no  interior  de 

Alagoas, com estudantes de diversas cidades, os estágios não se restringem a Palmeira dos 

Índios, ao contrário, há uma grande quantidade de campos em Arapiraca e já houve ações em 

outras  cidades,  inclusive  Maceió.  Muito  embora,  deve-se  notificar  que,  à  exceção  de 

Arapiraca, estágios em outras cidades ocorrem em número bem menor do que demandam os 

estudantes.

Essa notificação e outras observações conduzem-nos a ponderar sobre as dificuldades 

em abrir campos de estágio e mantê-los. O PPC é claro na afirmação de que a universidade 

deve  prover  campos  de  estágio  obrigatório  aos  estudantes,  contudo,  tal  provisão  é 

responsabilidade quase exclusiva de estudantes e docentes,  sobretudo, da Coordenação de 

Estágio.  Estes  devem  viajar  por  Alagoas,  visitando  campos,  avaliando  a  viabilidade  e 

negociando a disponibilidade do estágio entre  profissionais da Psicologia,  coordenações e 

direções dos serviços, prefeituras, entre outros. Como ainda não há uma política de estágio da 

UFAL, praticamente todo trâmite, inclusive burocrático e legal, para a inserção do estudante 

depende da Coordenação de Estágio, que é de responsabilidade de um docente do curso.

Dessa forma, o campo torna-se mais restrito do que se desejaria devido à escassez de 

oferta em sua diversidade46, como também a não aceitação de profissionais e campos e às 

dificuldades de acesso dos professores às instâncias responsáveis pelos campos. Ainda, deve-

se mencionar os percalços para manter um campo de estágio, o que revela,  em partes,  as 

condições precárias em que se desenvolve o trabalho do psicólogo: muitos profissionais não 

atuam em tempo integral em um serviço, dividindo seu tempo em outros locais de trabalho. 

46 Como exemplo dessa escassez, sublinhamos a possibilidade presente no PPC do campo da Psicologia 
escolar/educacional estender-se por contextos escolares e não-escolares. Apesar disso, o estágio nessa área 
não consegue ultrapassar os muros das escolas, visto que suas poucas ofertas concentram-se em instituições 
de ensino regular.
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Isso se desdobra na situação de alguns estagiários que têm dificuldade de cumprir a carga 

horária, já que seu supervisor de campo tem horários restritos no campo. Outra questão diz 

respeito às observações das práticas de profissionais de Psicologia e do local de estágio que, 

muitas  vezes,  não  são  coerentes  com  as  discussões  presentes  no  curso,  levando  a 

questionamentos sobre a pertinência de manter tal espaço (SANTOS, 2014).

Diante  disso,  Santos  (2014,  p.  76),  que  estudou o papel  dos  estágios  no curso de 

Psicologia de Palmeira dos Índios, assim sintetiza as condições em que eles ocorrem:

Com o prazo curto de estágio, bem como a falta de campo, falta de espaço 
das estagiárias, entre outros problemas estruturais, percebemos, durante os 
encontros do grupo focal que as alunas sentem-se prejudicadas, por muitas 
vezes ter que realizar os trabalhos às pressas e, por isso, não sair da maneira 
planejada; serem inseridas em um campo de estágio que não foi o desejado, 
mas pela ausência de vagas tiveram que ficar sem a experiência na área e 
estagiar em outra. Então, as alunas não se sentem bem, mas têm consciência 
de que precisam realizar o estágio, mesmo que se sintam prejudicadas.

Para minorar essas condições, os professores buscam elaborar e registrar projetos de 

extensão de modo a absorver a demanda de cada área, em conformidade com a Lei de Estágio 

nº  11.788/2008 (BRASIL,  2015e).  Essa solução pode ser  positiva  por  direcionar  algumas 

práticas em acordo com o projeto do curso, por um lado, mas, por outro, configura-se como 

uma  potencial  sobrecarga  de  trabalho,  uma  vez  que,  em  determinadas  áreas,  o  número 

máximo de estudantes por docente é facilmente ultrapassado – especialmente na área Clínica. 

Além do que nem todos os projetos de extensão contam com a parceria de algum profissional 

da Psicologia que assuma o papel de supervisor de campo, ficando a supervisão restrita ao 

professor do curso.

Prosseguindo com a previsão das atividades práticas, o PPC registra a necessidade de 

implantação  dos  Laboratórios  de  Psicologia  Experimental  e  de  Psiconeurobiologia 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a). No caso do primeiro, as atividades 

hoje  ocorrem no  laboratório  de  informática  que  serve  a  toda  a  Unidade,  com softwares 

específicos para o desenvolvimento de experimentos em ambiente virtual. Já no segundo caso, 

o curso recebeu peças que representam o corpo humano em materiais sintéticos, mas estão 

alocadas em uma sala improvisada.

Fazemos menção também às  atividades  complementares obrigatórias  requeridas no 

PPC, as quais totalizam 360 horas, divididas entre 240 horas de disciplinas eletivas e 120 em 

outras  atividades.  Neste  caso,  considera-se  a  importância  de  atividades  práticas,  como 



153

estágios não-obrigatórios, participação em atividades de extensão, pesquisa ou monitoria, etc.

4.6 Entre a formação do psicólogo e a expansão universitária: construindo sínteses

A análise do PPC foi profícua, especialmente por propiciar a visualização de traços 

tanto do movimento de expansão universitária, como em relação à profissão do psicólogo, em 

específico, à sua formação. Assim, o olhar em retrospectiva para os três blocos constituintes 

do documento conduz-nos a realçar alguns pontos sobressalentes, com a intenção de articular 

os  capítulos  da  Parte  I.  Tais  pontos  demarcam as  especificidades  do  curso em tela,  suas 

qualidades  e  dificuldades,  as  principais  discussões  que o permeiam e as  lacunas  a  serem 

refletidas. Além disso, a análise sinaliza a constante movimentação da Psicologia, realçada 

nos tensionamentos entre os modelos de atuação e a formação subjacente a eles, entre os 

lugares da teoria e da prática, entre a necessidade de expansão universitária e o cuidado com 

sua qualidade, dentre outros.

Primeiro,  a  referência  a  elementos  próprios  do  curso,  como  o  processo  de 

interiorização e a necessidade de infraestrutura, os quais demarcam fortemente sua identidade: 

um curso  no  interior,  novo,  em construção e  que  desenvolve  suas  atividades  em meio  a 

condições precárias. Não restam dúvidas da relevância do curso diante da realidade alagoana. 

Como foi discutido,  a universidade federal tem um surgimento tardio em Alagoas e mais 

tardio ainda no interior do Estado. Apesar disso, a possibilidade de trabalhar com jovens de 

regiões diferentes e de comunidades diversificadas é um importante passo na democratização 

do ensino superior.

Entretanto, o documento do PPC e a literatura aqui consultada revelam as fragilidades 

do processo de expansão universitária. Apoiadas em Dias Sobrinho (2010), Lima (2011) e 

Carvalho (2014), consideramos que é preciso ampliar a ideia de expansão, transcendendo a 

mera quantificação de vagas e pensar a permanência, a qualidade do ensino e da formação 

proposta.  Essas  reflexões  perpassam  pela  revisão  da  política  educacional,  especialmente, 

quanto às suas prioridades em termos de financiamentos e à defesa da educação como um 

bem público. Esse caminho talvez leve a uma extinção do quadro presente no PPC em que se 

listou as demandas para o funcionamento do curso e se foram alcançadas ou não.

Segundo, ainda se percebe no PPC uma ênfase em práticas que remontam à clínica 
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tradicional, em específico, quando se constata a redução do serviço-escola à prática clínica 

psicoterápica. Essa ênfase contribui na manutenção do modelo clínico-liberal, problematizado 

por Mello (2010a), Dimenstein (2000), Cruces (2006), Seixas (2009), dentre outros, e expõe 

uma das faces mais recorrentes das representações sociais sobre o psicólogo. Ora, desde a 

regulamentação da profissão que se tem buscado refletir acerca das práticas em Psicologia e a 

necessidade de conceber esse profissional para além do consultório clínico, estendendo sua 

atuação e seu compromisso a outros grupos sociais, de forma contextualizada e crítica. Daqui, 

depreende-se  a  importância  da  diversificação  das  ações  do  psicólogo,  bem  como  uma 

profunda reflexão acerca de seu papel social.

Terceiro, há uma significativa desarticulação no PPC em diversas dimensões: ele nasce 

fragmentado, como expusemos com suas reformulações parciais, e tem disciplinas, assuntos e 

práticas fragmentados e dispersos (vide a relação entre teoria e prática). Assim, até se tem um 

avanço com a inserção de determinadas discussões, com a presença de conteúdos críticos e 

contextualizados com a realidade, mas isso é fragmentado e restrito a algumas disciplinas.

Tratemos, aqui, do perfil profissional. Primeiro, há que se mencionar que o perfil é 

herança do PPC da UFAL maceioense, o que já pode se desdobrar em problematizações sobre 

sua pertinência à comunidade acadêmica de Palmeira.  Acrescente-se que o perfil  sublinha 

determinados aspectos,  que se traduzem parcialmente nas ementas e práticas. Assim, há a 

recorrência  a  um perfil  formativo que seja  crítico,  reflexivo e ético,  como sublinhado no 

segundo  capítulo,  por  exemplo,  na  Carta  de  Serra  Negra  (CONSELHO  FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2014).

Essa  recorrência  perpassa o Bloco I,  quando se explicita  o  perfil  do egresso,  mas 

também  se  manifesta  nos  demais  blocos,  especialmente  em  disciplinas  e  na  oferta  de 

atividades que visam discutir e proporcionar novas formas de intervenção que transcendam às 

práticas clássicas. É o caso de discussões acerca das políticas públicas, da inclusão escolar de 

pessoas  com  deficiência,  da  exclusão  social,  do  conceito  de  saúde,  da  saúde  mental  do 

trabalhador, entre outras, que são muito caras à Psicologia contemporânea, dadas as demandas 

que o psicólogo vem sendo solicitado a trabalhar.

Embora esse seja um avanço comemorável, deve-se considerar que o desenvolvimento 

desse perfil é deveras prejudicado por algumas permanências e por outras ausências, como as 

temáticas referentes à ruralidade e às comunidades tradicionais. Com efeito, não é ignorada a 

presença  nas  ementas  de  enfoques  em  relação  à  sociedade  brasileira  –  inclusive,  nas 
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disciplinas do Tronco Inicial -, à ética, ao compromisso social e à formação científica. Mas 

compreende-se que tais  discussões  não estão  de todo descentralizadas,  ficando restritas  a 

algumas disciplinas, enquanto que, em outras, elas passam ao largo.

Assim, avaliamos que tais inserções são fundamentais para atender às pontuações de 

diversos autores, como Reis e Guareschi (2010) e Alberto (2012) que defendem o rompimento 

com a ideia de um currículo neutro e a assunção de discussões sociopolíticas na formação. 

Para  tanto,  saliente-se  a  necessidade  de  um currículo  sólido  em fundamentos  filosóficos, 

políticos  e  epistemológicos,  mas  que  evite  a  dicotomia  entre  conteúdos  e  experiências. 

Resgatamos a fala de Bernardes (2012) em suas reflexões sobre as DCNs para Psicologia 

quando argumenta que a reformulação curricular não deve se ater às mudanças de conteúdos 

ou nomenclaturas ou de organização das disciplinas. O autor lança o desafio de ressignificar 

as  competências,  ampliando-as  com a finalidade de abarcar  as  competências  linguística e 

ética. Nesse sentindo, não se trata de acumular habilidades e competências individuais, mas 

de fornecer  aos  graduandos oportunidades  para exercer  uma prática social  que enfoque a 

dialogia,  a  relação  entre  as  pessoas  e  o  conhecimento  produzido  nessa  relação  –  a 

competência linguística - e, ao mesmo tempo, que possibilite que esse exercício se materialize 

– a competência ética.

A fragmentação também pode ser constatada nas relações entre a teoria e a prática, em 

que esta última se vê formalmente circunscrita aos estágios e a uma única disciplina.  Tal 

condição abre possibilidades de desarticulação entre teoria e prática em vários âmbitos já que 

não há garantias de que, no planejamento das disciplinas, será enfocada essa relação.

Apesar disso, também vale destacar que as disciplinas e atividades práticas florescem 

em vários outros campos. Isso pode ser considerado de modo positivo, na medida em que a 

vivência  de  campos  diversificados  de  atuação  profissional  contribuem  para  uma  maior 

aproximação  com  outras  formas  de  saber  e  fazer  da  Psicologia.  Principalmente,  se  tal 

diversificação vier acompanhada de questionamentos sobre a reprodução de práticas clínicas 

tradicionais em contextos institucionais que pouco beneficiam-se dessa reprodução, como foi 

exposto por Dimenstein e Macedo (2012), que questionam a transposição de práticas de um 

contexto de atuação para outro e defendem a reinvenção da atuação do psicólogo na saúde 

pública.

Além do que o PPC prevê a articulação entre  as  atividades  de ensino,  pesquisa e 

extensão que fortaleçam novos espaços para a prática profissional. Como vimos no terceiro 
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capítulo,  a  Unidade  tem  construído  uma  característica  importante  no  tocante  às  práticas 

extensionistas  e  de  pesquisa.  Contudo,  há  uma  precarização  dessas  experiências, 

especialmente, no que tange aos recursos para seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, as 

pesquisas são realizadas, mas, em sua maioria, dentro de programas voltados à extensão já 

que a maior parte dos docentes ainda não possui doutorado e não pode propor projetos nos 

editais de financiamento. Em segundo lugar, os recursos para extensão resumem-se às bolsas 

estudantis  e aos materiais  já  existentes na Unidade,  como  data-shows e  notebooks,  o que 

limita as possibilidades de trabalho. Assim, para que a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão se consolide, é preciso um maior investimento institucional em políticas de incentivo 

à pesquisa e à extensão no interior.

Ainda, é preciso observar que a (des)estrutura do currículo pode ter implicações na 

formação. Aqui, está-se tratando da desconexão da matriz curricular, proveniente de revisões 

parciais  do  PPC,  o  que  dificulta  uma  visão  total  das  discussões  a  respeito  da  ciência 

psicológica, além do que propicia a continuidade de enfoques ultrapassados em determinadas 

áreas,  como  na  disciplina  Psicologia  da  Subjetividade  e  Processos  Psicológicos  Básicos. 

Acrescente-se que a divisão da matriz curricular em troncos, o que é marca do projeto de 

interiorização  da  UFAL,  provoca  uma situação  de  inflexibilidade,  desarticulação  e  pouca 

autonomia no curso e dificulta a introdução, nos primeiros períodos, de discussões pertinentes 

à Psicologia como ciência e profissão.

De  fato,  tais  desconexões  na  estrutura  vinculam-se  à  possibilidade  de  uma  maior 

fragmentação nos temas da Psicologia. Talvez elas contribuam para aquela fala de abertura 

dessa primeira  parte,  quando a estudante revelava uma visão dicotomizada da graduação, 

dividida entre social e clínica. Tal fala é provocadora, posto que nos impõe indagações sobre a 

Psicologia  e  sua  formação.  Estaria  a  formação  oferecendo  ferramentas  epistemológicas  e 

teóricas para refletir sobre a Psicologia em sua complexidade e multiplicidade? Como isso 

pode ser articulado de modo a construir uma visão crítica e sólida da Psicologia?

Indo além: essa fala  provoca pensar  as representações  sociais  sobre o psicólogo e 

como essas representações são (des)construídas ao longo da formação. O processo formativo 

de um profissional não envolve a aquisição passiva de conteúdos dispostos no currículo. Na 

verdade, trata-se mais de uma arena em que saberes de origens diversas entram em embate e, 

daí, sínteses podem ser produzidas e os conhecimentos podem se movimentar. Temos acordo 

com Andrade, Carvalho e Roazzi (2003, p. 86) que, ao discutir os dados de uma pesquisa em 
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que se investigou as representações sociais de aprendizagem construídas pelos professores, 

afirmam:

Constatou-se que, apropriando-se das informações recebidas em cursos de 
formação  e  capacitação  […]  os  professores  reconstróem  [sic]  estas 
informações  a  partir  de  conhecimentos  prévios,  decompondo  os  novos 
conhecimentos  e  os  reorganizando de  forma  a  torná-los  possíveis  de  ser 
incorporados ao seu referencial. 

Destarte, o processo formativo e o PPC que o norteia devem permitir os movimentos 

dos estudantes na constituição de sua formação profissional, funcionando como um espaço de 

diálogo entre saberes, que proporcione a movimentação das representações sociais em suas 

relações  com  o  conhecimento  científico.  Os  capítulos  que  compõem  a  próxima  parte 

abordarão a TRS, suas relações com a ciência e as formas de captar tais movimentos.
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PARTE II – SABERES EM MOVIMENTO

Comecemos  com  uma  cena  fictícia,  mas  baseada  em  muitas  histórias  reais.  No 

primeiro  dia  de  aula  de  uma  turma  de  Psicologia,  encontramos  os  novos  estudantes 

universitários ansiosos, curiosos, cheios de expectativas sobre o curso que estão iniciando. É 

um sonho para alguns; para outros, é uma aposta com um certo tom de incredulidade; já 

outros se dizem conscientes da escolha, leram, viram vídeos, fizeram testes… No início, a 

professora sugere a usual apresentação: nome, idade, de onde vem… e uma pergunta muito 

comum e que talvez os acompanhe por todos os anos da graduação: por que Psicologia? As 

respostas variam, mas seguem um caminho também recorrente: “porque gosto de ajudar”, 

“porque  me  disseram  que  tenho  jeito  de  psicóloga”,  “porque  quero  entender  a  mente 

humana”,  “porque quero  me entender”,  “ai,  ainda  não sei  bem porque”,  “porque vi  uma 

psicóloga uma vez e  gostei  do trabalho dela  e  pensei  que queria  ser  assim”… São falas 

atravessadas pelas representações sociais destes estudantes sobre o psicólogo.

Ao longo da formação, com o cursar das disciplinas, com as leituras de textos, com as 

discussões com os professores e outros estudantes, com os momentos de práticas, os discentes 

deparam-se com uma Psicologia diferente. Há decepções, desencontros, reencontros. Muitas 

dessas  expectativas  são  desfeitas:  “Não,  a  Psicologia  não  é  como  eu  havia  imaginado”, 

“Nossa, não é exatamente o que eu quero”, ou ainda, “Estou gostando, descobri muitas coisas 

que  não  imaginava”…  Enfim,  aquela  imagem  inicial  é  redesenhada:  alguns  traços 

permanecem, são até sublinhados; outros são apagados e são feitos novos contornos; e tem 

ainda aqueles que são retocados, rasurados, ficam entre a imagem antiga e uma outra em 

construção.

Essa  construção  compõe  o  processo  formativo  desses  estudantes  e,  muitas  vezes, 

ultrapassa a formação inicial. Dela, depreendemos que a formação do psicólogo não é um 

processo pacífico ou linear, há tensionamentos, embates, conflitos, pois, constantemente, os 

estudantes são provocados a refletir sobre ideias que pareciam tão certas, tão naturais. São 

confrontados em suas crenças, valores, representações e resistem, discordam, aderem, ficam 

perplexos… Com efeito, esse contexto tensionado deixa evidentes as representações sociais 

sobre o psicólogo, bem como possíveis modificações ao longo da formação. 

Nos  capítulos  anteriores,  percebeu-se  que  os  tensionamentos  estão  presentes  na 

trajetória da Psicologia como ciência e profissão, de forma geral, e na formação do psicólogo, 
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em específico.  Foi  também colocado  em relevo  a  importância  de  repensar  elementos  da 

formação do psicólogo de modo a romper com práticas tradicionais da Psicologia e caminhar 

na  construção de  novas  formas  de  intervenção  e  das  possibilidades  de  um projeto  ético-

político para a profissão. Isso perpassa pelo olhar cuidadoso para a expansão dos cursos de 

Psicologia, especialmente devido ao atual processo de expansão universitária, e para o seu 

currículo, visando coerência entre os discursos que preenchem os perfis profissionais e sua 

implementação  nos  projetos  que  orientam os  cursos  de  graduação.  Esse  olhar  cuidadoso 

requer atenção ao diálogo entre a formação em Psicologia e os conhecimentos advindos do 

senso comum, indagando que articulações entre eles podem ocorrer ao longo do processo 

formativo e como essas articulações incidem nas representações sociais sobre o psicólogo.

O que observamos é um constante tensionamento entre saberes de ordens diversas, que 

se constituíram e que constituem a história de cada um: senso comum, crenças religiosas, 

ciência e filosofia compõem as múltiplas dimensões desse processo. Estes saberes tocam-se, 

sobrepõem-se, contradizem-se, complementam-se, são movimentos diversos que dependem 

do caminhar na formação, das propostas do curso, dos diálogos empreendidos em sala, nos 

corredores, do que é comunicado, das atividades, dos anseios dos grupos, das identificações, 

das  condições  sócio-históricas...  Que  sínteses  resultam  disso?  Que  conhecimentos  são 

(re)construídos? 

Assim,  nesta  segunda parte,  propomos trazer  os  primeiros  elementos  para  compor 

essas respostas. São especialmente discussões que enfocam o conhecimento do senso comum 

e suas relações com a ciência e como proceder em pesquisa de modo a acessar tais relações.
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5 A  TEORIA  DAS  REPRESENTAÇÕES  SOCIAIS  E  OS 

TENSIONAMENTOS ENTRE RACIONALIDADES DISTINTAS

5.1 Senso comum e ciência: racionalidades que não dialogam?

Ao propor a Teoria das Representações Sociais, em 1961, Moscovici apontou para a 

necessidade de uma revisão do status epistemológico do senso comum. Nesse sentido, buscou 

superar concepções que atravessavam a ciência naquele momento, realçando o pensamento 

proveniente do senso comum, enfatizando sua racionalidade e relevância para o grupo social 

(MOSCOVICI,  1978).  Como  explica  Marková  (2006),  Moscovici  buscou  estabelecer 

diferenças entre esses dois conhecimentos,  preocupando-se em problematizar o argumento 

tradicional de que “o povo não pensa”. Destarte, compreendemos que, com seus estudos sobre 

as representações sociais da Psicanálise, o autor sublinhou a presença do senso comum no 

pensamento social e demonstrou a relação - profícua e necessária para investigações sobre as 

coletividades modernas - entre ciência e representações sociais. Para ele, ambas são diferentes 

entre si e, ao mesmo tempo, complementares (MOSCOVICI, 2005).

Em seus estudos, Moscovici (1978) elucidou como a Psicanálise atravessa o mundo 

dos especialistas e ingressa no cotidiano, compondo pensamentos, comportamentos, costumes 

e conversações, fazendo parte, então, da realidade de diferentes grupos sociais. Salienta-se 

que o cotidiano para Moscovici é dinâmico e vai desde o microcosmo ao macrocosmo, tendo 

seus  limites  nas  fronteiras  das  interações  sociais  (CASTRO,  2014).  Nestes  termos,  a 

Psicanálise está  no cotidiano, ou seja,  nas conversas de rua,  no vocabulário,  na educação 

familiar, na literatura, nas escolas…

Mas seria esta a mesma estudada e praticada pelos psicanalistas? Seu trabalho sinaliza 

que não. É a Psicanálise representada de outra forma, pelas lentes dos sujeitos sociais em seu 

cotidiano, do âmbito do senso comum. É essa Psicanálise que interessou a Moscovici, que 

pesquisou  sua  conversão  do  conhecimento  advindo  do  universo  reificado  para  aquele 

pertinente ao universo consensual47. Em suas palavras: “Uma ciência do real torna-se, assim, 

uma ciência  no real,  dimensão quase  física  deste” (MOSCOVICI,  1978,  p.  18,  grifos  do 

47 Arruda (2002, p. 130) explica os universos consensual e reificado: “O universo consensual seria aquele que 
se constitui principalmente na conversa informal, na vida cotidiana, enquanto o universo reificado se 
cristaliza no espaço científico, com seus cânones de linguagem e sua hierarquia interna”.
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autor).

Moscovici parte de constatações de que as ciências vêm assumindo um importante 

papel na validação da realidade, em que subsidiam a vida diária, alimentando comunicações e 

ações  diversas.  Atenta  para  a  denominada  racionalidade  moderna,  na  qual  o  pensamento 

social  conservado  pela  tradição  vem  sendo  substituído  pelo  pensamento  científico  e 

tecnológico. Este último, estabelecido como norma, eclipsa e relega a uma categoria inferior 

as  demais  formas  de  pensamento  (MOSCOVICI,  2005).  Nesta  direção,  Wagner,  Hayes  e 

Palacios  (2011)  observam  que  a  ciência  converteu-se  em  uma  base  importante  do 

conhecimento  do  cotidiano,  tornando-se,  nos  últimos  séculos,  uma  autoridade  moral. 

Argumentam os autores que a ciência é utilizada para legitimar e justificar decisões político-

ideológicas, estabelecendo o que deve ser e o que não deve.

Tais argumentações seguem o entendimento de Moscovici (1978) sobre a penetração 

das  ciências  no  cotidiano.  Estas  inventam  e  propõem  a  maioria  dos  objetos,  conceitos, 

analogias e formas lógicas que utilizamos em nossas atividades diárias, foram investidas de 

autoridade e competência e servem de fundamento às leituras de mundo que fazemos. Com 

efeito, essas apropriações das ciências pelos sujeitos em seu cotidiano configuram-se como 

um processo de reciclagem dos conhecimentos científicos (WAGNER; HAYES; PALACIOS, 

2011).

Daqui, depreende-se que a ciência assumiu um papel central no cotidiano e, ao mesmo 

tempo, que o conhecimento científico presente nesse cotidiano é constituído por processos 

que  foram  denominados  por  Wagner  (2000)  como  popularização  da  ciência.  Nessa 

perspectiva,  ressalva-se  que  as  representações  sociais,  como  conhecimento  científico 

popularizado, não são uma apropriação da racionalidade científica, que permanece no distante 

universo reificado.

Como Wagner (2000) explica, o que ocorre é uma aceitação da ciência como fonte de 

conhecimento popularizado.  Dessa forma,  tem-se que os  conceitos  e  teorias  originais  são 

fragmentados, podendo sofrer uma desvinculação dos processos de produção científica que os 

constituíram.  Em  contrapartida,  esse  conhecimento  científico  popularizado  possui  todo 

sentido  para  o  grupo.  Wagner,  Hayes  e  Palacios  (2011)  observam que  as  representações 

sociais, sendo uma ciência popularizada, formam um amálgama do conhecimento tradicional 

e das novas formas de entendimento científico que são difíceis de separar.

Trata-se, pois, de um outro tipo de conhecimento, cuja força reside na possibilidade de 
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construção de realidades  comuns a um grupo. Ainda conforme Wagner,  Hayes e Palacios 

(2011,  p.  82-83),  “Uno puede  mirar  la  teoría  cotidiana  como una  caricatura  de  la  teoría 

original que le dio nombre. Ya no es una teoría completa en el sentido real, sino un constructo 

funcionalmente fragmentado que corresponde a las necesidades y a las guías culturales [...]”48.

Além  disso,  há  que  se  registrar  que  esse  tipo  de  conhecimento  possui  funções 

específicas,  a  saber:  declarativa,  explanatória  e  instrumental.  A primeira  função remete  à 

descrição e demonstração do fenômeno social em tela, enquanto que a explanatória dedica-se 

à  compreensão  diária  para  as  razões  subjacentes  desse  fenômeno.  Há  também  a  função 

instrumental,  que  é  de  justificação,  na  qual  a  ciência  popularizada  é  utilizada  como 

justificativa  às  convicções  ideológicas,  uma  vez  que  está  integrada  aos  sistemas  morais 

preexistentes (WAGNER, 2000).

É,  então,  central  discutir  o  senso  comum  e  seu  papel  na  vida  cotidiana. 

Acompanhamos Marková (2006) nessa tarefa. Guiada pela proposta de discutir uma teoria do 

conhecimento social baseada na dialogicidade e na TRS, a autora defende que o senso comum 

é  um senso  social,  pois  nascemos  em um mundo simbólico  e  cultural,  com experiências 

compartilhadas. Nas palavras da Marková (2006, p. 191), 

O fenômeno cultural, no qual nascemos, como os módulos do pensamento 
social,  as  cerimônias  coletivas,  as  práticas  sociais  e  a  linguagem,  são 
transmitidos  de  geração  a  geração  através  de  experiências  diárias  de 
comunicação,  da  memória  coletiva  e  das  instituições,  muitas  vezes  sem 
muito  esforço  individual  e  sem  muita  mudança  cognoscível.  Estes 
fenômenos formam um enorme panorama das nossas realidades  sociais  e 
ficam impressos em nosso conhecimento de senso comum.

Desta  citação,  ressalta-se  a  compreensão  de  que  o  senso  comum  contribui  na 

constituição de realidades, permitindo ao indivíduo comunicar-se, relacionar-se com o outro e 

se orientar nesse mundo compartilhado coletivamente. É considerado como uma certeza, uma 

realidade  socialmente  estabelecida  (MARKOVÁ, 2006).  Corroborando tais  considerações, 

Wagner,  Hayes  e  Palacios  (2011)  consideram  o  senso  comum  como  o  reservatório  de 

conhecimentos contextuais que estão disponibilizados de modo espontâneo. Tal reservatório 

abrange diversas áreas e tem um papel necessário na vida cotidiana.  Os referidos autores 

ponderam, ainda, que o senso comum é definido, em geral, como oposto a um conhecimento 

48 “Pode-se olhar a teoria da vida cotidiana como uma caricatura da teoria original que lhe deu nome. Ela já 
não é uma teoria completa no sentido real, mas sim um constructo  funcionalmente fragmentado que 
corresponde às necessidades e aos guias culturais” (tradução nossa).
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complexo, ordenado e consciente, porém, ele é percebido como uma derivação direta de nossa 

experiência  imediata.  Assim,  estudos  que  enfoquem  os  conhecimentos  do  cotidiano  são 

relevantes por permitir a apreensão de elementos pertinentes às sociedades que produzem tais 

saberes.

Essas proposições iniciais  rompem com um entendimento recorrente nas pesquisas 

científicas tradicionais de atribuição de um status de conhecimento inferior ao senso comum. 

Comumente,  está  presente  a  dicotomia  entre  ciência  e  senso  comum,  em que o  primeiro 

caracteriza-se pela lógica, pela racionalidade e o segundo, pelo fato de ser ilógico e primitivo 

(MOSCOVICI, 1978; NÓBREGA, 2001; MARKOVÁ, 2006).

Em sua retomada do texto original de Moscovici, Castro (2014) ratifica a pretensão do 

estudioso de escapar do dualismo tradicional  que busca estabelecer  uma escala valorativa 

entre  o  pensamento  social  ou  do  senso  comum  e  o  pensamento  erudito.  A proposta  de 

Moscovici  vem  conferir  um  novo  valor  ao  pensamento  social,  quebrando  o  dualismo 

hierárquico e observando a legitimidade intelectual desse pensamento, considerado como um 

saber  prático  através  do  qual  os  grupos  constituem  uma  realidade  e  convivem  com  ela 

(CASTRO, 2014).

Assim,  Moscovici  defende  a  racionalidade  do  pensamento  considerado  irracional. 

Propõe  que  se  abandone  a  oposição  lógico-ilógico,  racional-afetivo,  social-não  social, 

reconhecendo  a  pluralidade  de  sistemas  cognitivos  e  de  situações  sociais  em relação  de 

adequação mútua (MOSCOVICI, 1978, 2005). Estudar o pensamento social inclui o enfoque 

nos  conhecimentos  produzidos  no  cotidiano,  aqueles  advindos  do  senso  comum,  não  os 

considerando inferiores ou desprovidos de razão.

Isso  se  torna  significativo  quando  nos  detemos  nas  discussões  sobre  a  formação 

profissional e as representações sociais que a atravessam. Considerando o processo formativo 

do  psicólogo,  é  possível  ratificar  que  este  não  segue  um único  traçado  ou  é  constituído 

hegemonicamente por conhecimentos das teorias psicológicas. Ao longo da graduação, estes 

últimos devem assumir um papel central, contribuindo para a problematização de diversos 

entendimentos anteriores acerca da Psicologia e do trabalho do psicólogo, em especial  de 

representações sociais sobre o psicólogo. No entanto, é uma visão simplista a consideração de 

que a formação seria uma mera substituição de conhecimentos, em que aqueles científicos, 

dispostos  no  PPC,  excluiriam os  do  senso  comum,  que  seriam banidos  do  cotidiano  dos 

estudantes.  Com  efeito,  entendemos  que  esses  conhecimentos  se  (des)encontram  e  se 
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relacionam, oportunizando a constituição de um sistema de referências complexo e dinâmico, 

que deve ser estudado e problematizado,  visando a composição de subsídios  para refletir 

sobre que perfil de profissional busca-se formar.

Marková (2006) reforça essas defesas ao abordar a presença do senso comum na vida 

cotidiana:  nascemos  em  uma  sociedade  e  cultura,  nascemos  no  conhecimento  do  senso 

comum, que permeia nosso dia  a  dia.  O senso comum é composto por diversos tipos de 

saberes:  crenças,  mitos,  relações  interpessoais  de  entendimento,  sabedoria  experimental  e 

habilidades práticas. A autora, então, questiona: como considerá-lo inferior se ele orienta os 

sujeitos e é fonte para discussões científicas?

Nessa  direção,  destacamos  Jovchelovitch  (2014)  que  afirma  que  os  saberes  do 

cotidiano  não  são  menos  sábios  do  que  outros.  Explica  a  autora  que  a  plasticidade  e  a 

capacidade  de  adaptação  desses  saberes  propiciam sua  constituição  que  se  dá  através  de 

processos de absorção e transformação de outras formas de saber, inclusive o científico. Nas 

palavras de Jovchelovitch (2014, p. 217),

Há uma racionalidade na vida cotidiana, expressa nos saberes e ‘know-hows’ 
que  ela  produz,  na  inteligência  dos  sistemas  de  pensar  que  os  humanos 
desenvolvem enquanto  espécie,  e  na  eficácia  de  seus  modos  individuais, 
coletivos  e  culturais  de  viver.  Essa  racionalidade  é  fruto  da  dinâmica 
sociocultural  que  compõe  a  arquitetura  do  pensamento  social:  a 
racionalidade  do  cotidiano  é,  portanto  tão  importante  e  eficaz  quanto  a 
racionalidade da ciência e da lógica formal.

 

Investigar o conhecimento popular fornece elementos centrais para a elaboração de 

uma Psicologia Social do conhecimento que, como explica Duveen (2005), está voltada para 

os processos através dos quais se gera, transforma-se e se projeta o conhecimento no mundo 

social.  A proposição moscoviciana trata de uma Psicologia Social que se dedica a estudar 

conhecimentos  produzidos  no  cotidiano  por  uma  coletividade,  compondo  uma  teoria  do 

conhecimento  social.  De  acordo  com  Moscovici  (2005,  p.  159-160),  “[...]  o  campo  da 

psicologia social consiste de objetos sociais, isto é, de grupos e indivíduos que criam sua 

realidade social (que é na realidade, sua única realidade), controlam-se mutuamente e criam 

tanto seus laços de solidariedade, como suas diferenças”.

Essas discussões foram de encontro aos trabalhos de Psicologia Social de então, cujo 

campo era dominado especialmente por estudos de tradição estadunidense. Um dos principais 

pontos de ruptura com essa tradição foi o debate acerca do “social” da Psicologia Social. O 
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que seria esse social? A que ele se referiria? Tradicionalmente, tratar da Psicologia Social 

implicava  associações  sobre  a  natureza  das  relações  entre  indivíduos  e  mundo  social 

(MARKOVÁ,  2006).  Aprofundando  essa  relação,  constata-se  uma  recorrente  abordagem 

dicotomizada  nas  investigações:  o  estudo  do  indivíduo  na  sociedade  ou da  influência  da 

sociedade no indivíduo. Observa-se, comumente, um entendimento de social individualizado, 

como se o social fosse um somatório de sujeitos.

Essa condição está associada à tradição comportamentalista, positivista e racionalista 

da  Psicologia.  Conforme  Guareschi  (2007),  a  Psicologia  Social  está  relacionada  a  dois 

movimentos  fundamentais  que  demarcaram  e  aprofundaram  esse  viés  dicotomizado:  o 

materialismo cientificista e o individualismo cartesiano.

O primeiro  fundamenta-se em uma perspectiva  materialista  e  naturalista,  fruto  das 

pretensões positivistas da Psicologia. Com base no Behaviorismo clássico de Watson e de 

seus  seguidores,  tais  pretensões  visavam uma Psicologia nos  moldes  da ciência  natural  e 

limitavam  os  estudos  a  experimentos  fisiológicos,  materiais  e  comportamentais  que  não 

poderiam ir além da pele e do observável. Fenômenos como mente, consciência e  self  não 

compunham o campo de estudos da ciência psicológica, cujo enfoque circunscrevia-se ao que 

era  externo,  observável  e  material  (GUARESCHI,  2007).  Aqui,  o  social  era  definido  em 

termos individuais, pois o foco era o indivíduo e suas relações com as condições externas 

postas e, muitas vezes, criadas artificialmente.

Quanto  ao  individualismo  cartesiano,  Guareschi  (2007)  resgata  Descartes  e  sua 

máxima “penso, logo existo”. Ao acompanhar essa máxima, a Psicologia realça o “eu” da 

expressão:  (eu)  penso,  logo existo.  Este  realce corrobora com uma concepção de homem 

calcada no individualismo, promovendo uma redução do social a um conjunto de indivíduos. 

Como  consequência,  podemos  ressaltar  uma  visão  superficial  e  unidimensional,  na  qual 

fenômenos  sociais  são  analisados  por  um viés  psicologizante  que  pouco  problematiza  as 

condições  de  produção  desses  fenômenos,  as  quais  articulam dimensões  sócio-históricas, 

culturais, políticas e econômicas.

Os estudos de Moscovici trouxeram novas significações para o social da Psicologia 

Social, visto que seu foco era os saberes do cotidiano que são produzidos a partir das relações 

entre  os  sujeitos  e/ou grupos e  o objeto de conhecimento.  Um enfoque unidimensional  e 

dicotômico não abarcaria a complexidade dos fenômenos em estudo. Daí a necessidade de 

uma teoria psicossociológica fundada na interdependência entre as esferas individual e social:
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Um novo enfoque com respeito à relação entre indivíduo e sociedade deveria 
tomar em consideração dois fenômenos básicos. O primeiro é o de que o 
indivíduo não é apenas um produto biológico, mas um produto social; e o 
segundo é o de que a sociedade não é um ambiente destinado a treinar o  
indivíduo  e  a  reduzir  suas  incertezas,  mas  um sistema  de  relações  entre 
indivíduos coletivos (MOSCOVICI, 2005, p. 158).

A TRS  insere-se  no  cruzamento  entre  sujeito-objeto,  interno-externo,  indivíduo-

sociedade e cognição-afeto, negando-se a uma separação estanque desses elementos. Nestes 

termos, concebe-se que as representações sociais são produzidas nas articulações entre essas 

dimensões.  Marková  (1996)  esclarece  que  a  TRS  é  fundamentalmente  uma  teoria  do 

conhecimento ingênuo, buscando descobrir como os indivíduos e os grupos constituem um 

mundo  estável  e  previsível  a  partir  de  fenômenos  diversos.  Afirma  a  autora  que  as 

representações sociais são parte de um entorno social simbólico em que vivem as pessoas e, 

ao mesmo tempo, tal entorno reconstrói-se por meio das atividades dos indivíduos, sobretudo, 

pela linguagem, assinalando, aqui,  a interdependência entre o social  e o individual.  Nesta 

direção, Moscovici (2005) pontua que as representações sociais compõem o universo do senso 

comum, sendo que este nos oferece acesso direto a elas.

Tais circunstâncias ratificam a necessidade de revisar as relações estabelecidas entre as 

ciências  e  as  representações  sociais,  questionando  as  dicotomias  presentes  nessa  relação. 

Ainda  amparadas  em  Marková  (1996),  atentamos  para  a  indissociabilidade  entre  o 

conhecimento científico e as representações sociais. Para a autora,  são complementares as 

tendências ao julgamento racional, que caracteriza o pensamento científico, ao implícito e ao 

consenso, que marcam as representações sociais. Assim, ambos operam sempre a partir de 

esquemas e processos cognitivos. Nestas acepções, confirma-se a proposta moscoviciana de 

considerar  racionalidades  distintas,  superando  a  mera  classificação  de  conhecimentos  em 

racional e irracional, lógico e ilógico.

Diante  disso,  ganha  força  nos  estudos  de  Moscovici  (1978)  o  entendimento  de 

irredutibilidade  de  um  conhecimento  ao  outro,  considerando  que  possuem  organizações 

psicológicas diferentes, sendo formas de saberes particulares da sociedade. Contrapondo os 

pensamentos  do senso comum e das  ciências,  Marková (2006) considera que este  último 

busca a verdade a partir do poder da racionalidade individual, já o primeiro busca a verdade 

por meio da confiança fundada em crenças e no conhecimento comum e através do poder da 

racionalidade  dialógica.  A  autora  alerta  que  as  representações  sociais  não  surgem  do 
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raciocínio  absoluto  ou  dos  processos  de  informações,  seus  processos  são  outros:  estão 

enraizadas no passado, na cultura, nas tradições e na linguagem.

De fato, são diferentes, com formas distintas de organizar e formar conhecimentos, de 

transmiti-los  e  possuem  finalidades  diversas.  Daí,  a  defesa  de  Moscovici  pela  não 

redutibilidade do senso comum pela ciência. Indo além: o teórico revela que sua preocupação 

não reside na busca de uma racionalização total, que indique um caminho ascendente que vá 

do  senso  comum  ao  conhecimento  científico,  do  universo  consensual  ao  reificado,  do 

concreto ao abstrato, em uma crescente descontextualização do conhecimento e da linguagem. 

Seu foco está na “descida de pensamento, isto é, um movimento na direção oposta, à medida 

que nosso conhecimento e linguagem circulam e se tornam contextualizados na sociedade” 

(MOSCOVICI, 2005, p. 199, grifos do autor).

Seguindo  suas  proposições,  retomamos  que  o  interesse  central  de  Moscovici  era 

compreender  como um conhecimento como o científico,  advindo do universo reificado, é 

apropriado pelos sujeitos em seu cotidiano,  no universo consensual,  transformando-se em 

representações sociais. É esse conhecimento que acompanha o sujeito em seu dia a dia, que o 

auxilia na definição de opções, na comunicação de ideias, no repensar de posições.

Sendo  duas  racionalidades  distintas,  conforme  Moscovici  (2005),  suas  diferenças 

advêm  das  especificidades  dos  universos  consensual  e  reificado  e  dos  contextos  de 

comunicação em que suas representações são elaboradas, sendo elas socialmente demarcadas 

e reforçadas. Apesar de diferentes, ratificamos que é raso e incorreto o entendimento de que 

um grupo determinado só possui  um tipo  de  racionalidade  em detrimento  da  outra.  Elas 

coexistem, tocam-se, retocam-se e ressignificam os objetos sociais com os quais se interage 

diariamente.  Marková (2006) defende que o pensamento  humano nunca  é  completamente 

lógico e racional. Assim, ao invés de ser monológico ou homogêneo, nosso pensamento é 

dialógico e antinômico, características que exploraremos mais à frente ao nos determos nas 

relações entre dialogicidade e representações sociais.

Depreende-se, pois, que os sujeitos possuem múltiplas formas de pensar e representar, 

o que Moscovici denominou de polifasia cognitiva. O autor explica que “[…] o mesmo grupo 

e, mutatis mutandis, o mesmo indivíduo são capazes de empregar registros lógicos variáveis 

nos domínios que eles abordam com perspectivas, informações e valores próprios de cada 

um”  (MOSCOVICI,  1978,  p.  286).  Isso  dependerá  basicamente:  1-  do  grau  de 

aprofundamento e domínio do ambiente objetivo específico; 2- da natureza das comunicações, 
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ações e resultados objetivados; 3- da interação entre a organização atual do sujeito ou grupo e 

o  grau  de  diferenciação  do  meio,  seja  social  ou  físico.  Desse  modo,  evidencia-se  a 

coexistência dinâmica de modalidades diferentes de conhecimento que determina um estado 

de polifasia cognitiva (MOSCOVICI, 1978).

Marková  (2006)  informa  que  essas  múltiplas  formas  de  pensar  são  apropriadas  e 

articuladas em diferentes contextos, podendo, inclusive, estar em desacordo, em oposição ou 

conflito  pela  dominância.  A autora  explica  que  o  termo  tem  origem  nos  estudos  sobre 

eletricidade,  na Física,  em que “polifásico” refere-se à  presença de correntes alternadas  e 

simultâneas, que podem estar em desacordo entre si. Desse modo, a polifasia cognitiva está 

associada aos usos diversificados de pensamentos e conhecimentos, como o científico, senso 

comum, religioso, entre outros.

Avançando nesse entendimento, recorremos à Arruda (2014) quando discorre sobre o 

caráter dinâmico das representações sociais, que tem no convívio entre lógicas diversas uma 

amostra dessa dinamicidade. Nas palavras da autora: “O saber deve ser visto como uma forma 

dinâmica  e  continuamente  emergente,  capaz  de  mostrar  tantas  racionalidades  quantas  se 

fizerem  necessárias  na  variedade  de  situações  características  da  experiência  humana” 

(ARRUDA, 2014, p. 457).

Como pode ser vislumbrado, em um curso de graduação, essa polifasia faz-se presente 

e pode representar um papel importante no processo formativo. Os estudantes não são tábuas 

rasas  quando  chegam  à  universidade,  tampouco  há  algum  comando  que  formata  suas 

referências, abrindo espaço para novos arquivos. Eles têm uma história e, em sua trajetória, 

apropriaram-se de diferentes saberes e crenças, possuem valores distintos e se identificam 

com grupos diversos.  Depreendemos que tais  condições compõem um contexto em que a 

polifasia cognitiva presentifica-se e permite a emergência de representações sociais,  como 

aquelas sobre o psicólogo. Sua existência impede pensarmos em conhecimentos isolados, sem 

história, compartimentados e estanques nos grupos de discentes, tais como gavetas que se 

abrem  conforme  as  necessidades  de  cada  momento.  Jovchelovitch  (2014)  afirma  que  a 

hipótese  da  polifasia  cognitiva  parte  do  entendimento  de  que  não  se  faz  necessária  uma 

radical separação entre saberes tampouco a eliminação de suas diferenças.

Essa condição faz-se central em nosso estudo, posto que estamos considerando, desde 

a primeira parte desse trabalho, que a formação é um elemento essencial para repensar os 

saberes  e  fazeres  da  profissão.  Para  além de  um mero cenário  em que se apresentam as 
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representações sociais sobre o psicólogo, a formação mobiliza essas representações, podendo 

alterar seus elementos ou consolidar outros. 

Assim,  impõe-se  ao  roteiro  ir  além  da  identificação  dessas  representações.  Para 

analisar  as  representações  sociais  em estudo,  deve-se inseri-las  no processo formativo do 

psicólogo, que é dinâmico e no qual concorrem e interagem diferentes conhecimentos, que 

podem contrapor-se,  anular-se,  reafirmar-se ou produzir  novas sínteses.  Para compreender 

melhor tal processo, faz-se mister, agora, debruçar-se sobre as representações sociais, suas 

características, conceitos e processos formativos de modo a entender esse conhecimento e sua 

relação com o conhecimento científico.

5.2 De que racionalidade tratamos? As representações sociais e sua gênese social

Quando  Moscovici  dedicou-se  a  estudar  como  os  indivíduos,  em  seu  dia  a  dia, 

apropriam-se de conceitos advindos do universo reificado, no caso a Psicanálise, deparou-se 

com uma racionalidade diferente, cujo conhecimento apropriado pouco correspondia àquele 

sobre  o  qual  as  pessoas  iniciaram  seu  processo  de  apropriação.  Não  se  tratava  de  uma 

reprodução do saber psicanalítico,  mas de uma representação, que não tinha compromisso 

com uma fidelidade aos conceitos, mas sim com a finalidade daquela representação para o 

grupo. Desse modo, observa-se que as representações sociais são fenômenos caracterizados, 

em  especial,  pela  gênese  social,  pela  orientação  prática,  pela  dinamicidade  e  pela 

indissociabilidade entre sujeito e objeto.

Há  que  se  registrar  que  Moscovici  negou-se  recorrentemente  a  estabelecer  um 

conceito  fechado  ao  fenômeno  das  representações  sociais.  Preferia  visualizá-lo  como um 

constructo, cujas fecundidade e criatividade estivessem relacionadas às contribuições teóricas 

e  metodológicas  daqueles  que  se  debruçassem  sobre  a  TRS.  Em  seu  texto  inaugural, 

Moscovici apresenta alguns traços componentes das representações sociais quando diz que “a 

representação social é  uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a  

elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”  (1978, p. 26, grifos do 

autor). 

Dentre  aqueles  que  se  exercitaram  na  tarefa  de  construir  definições  sobre  as 

representações sociais, acompanhamos Wagner, Hayes e Palacios (2011, p. 69) que, ao ensaiar 
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tal  definição,  abordaram dimensões  variadas  que são caras  ao nosso trabalho.  Os autores 

apresentam uma definição preliminar que norteia as discussões de seu livro:

El primer aspecto que caracteriza las representaciones sociales es como una 
“imagen”: a) estructurada, b) cognitiva, afectiva, evaluativa y operativa, c) 
metafórica o incónica,  de d) los fenómenos socialmente relevantes.  Éstos 
puden ser “eventos”, “estímulos” o “hechos” e) de los que los individuos son 
potencialmente  conscientes  e  de  los  cuales  son  f)  compartidos  por  otros 
miembros  de  un  grupo social.  Esta  puesta  em común entre  las  personas 
representa  g)  un  elemento  fundamental  de  la  identidad  social  de  los 
indivíduos49.

A partir dessa definição, podemos discutir aspectos que delimitam as representações 

sociais  e  que  permitem  seu  diagnóstico.  Quando  os  referidos  autores  expõem  que  as 

representações sociais são uma imagem estruturada, remetem ao fato destas formarem uma 

descrição  estruturada  e  multidimensional  de  uma  área  dada,  tal  como  um  conjunto  de 

afirmações vinculadas umas as outras, formando um constructo semelhante a uma “teoria” 

(WAGNER; HAYES; PALACIOS, 2011).

Este tópico inicial indica uma característica básica da representação social: trata-se de 

um corpo estruturado de conhecimentos acerca de um dado objeto. Abric (2000) fala de um 

sistema de interpretação da realidade que os sujeitos em grupo utilizam para conhecer, lidar e 

dominar  essa  realidade.  Esse  sistema  possui  uma  estrutura  organizada  e  seus  elementos 

exercem mútuas influências entre si.

Essa estrutura imagética é  composta por uma multiplicidade de aspectos,  como os 

cognitivos,  afetivos,  avaliativos  e  operativos  (WAGNER;  HAYES;  PALACIOS,  2011).  O 

próprio  Wagner  já  havia  atentado  para  essa  qualidade  ao  discutir  a  sócio  gênese  das 

representações sociais. Conforme o autor (WAGNER, 2000), elas são um conteúdo mental 

estruturado, sendo essa estrutura composta pelas dimensões cognitivas, avaliativas, afetivas e 

simbólicas. Nesta direção, evidencia-se a impossibilidade de isolar tais aspectos, sob pena de 

esvaziar os sentidos das representações em tela.

Indo  além  da  associação  simplista  entre  conhecimento  e  cognição,  os  autores 

argumentam  que  a  representação,  em  seu  formato  icônico  ou  metafórico,  remete  às 

49 “O primeiro aspecto que caracteriza as representações sociais é que elas são como uma 'imagem': a) 
estruturada. b) cognitiva, afetiva, avaliativa e operativa, c) metafórica ou icônica, de d) fenômenos 
socialmente relevantes. Estes podem ser 'eventos', 'estímulos' ou 'fatos' e) do quais os indivíduos são 
potencialmente conscientes e que são f) compartilhados por outros membros de um grupo. Este aspecto em 
comum entre as pessoas representa g) um elemento fundamental da identidade social dos indivíduos” 
(tradução nossa).



171

experiências afetivas, posto que se relacionam com fenômenos que afetam diretamente aos 

indivíduos em suas vidas cotidianas. Ao mesmo tempo, sua face avaliativa está atrelada aos 

fatos  sociais50 que  incidem  sobre  o  bem-estar  dos  indivíduos  e,  devido  a  essa  face,  a 

característica  operativa  se  revela,  já  que,  nessa  avaliação,  ações  verbais  e  corporais  são 

articuladas (WAGNER; HAYES; PALACIOS, 2011).

Essa multidimensionalidade é central para que outra característica das representações 

sociais se sustente: são imagens que se apresentam de forma icônica ou metafórica. Os autores 

assentem  que  uma  representação  social  não  é  uma  descrição,  no  sentido  de  ter  um 

compromisso com a verdade objetivamente posta. Seu caráter simbólico propicia a conversão 

de  fatos  brutos  em  objetos  sociais,  que  povoam  a  vida  cotidiana  das  pessoas  e  grupos 

(WAGNER; HAYES; PALACIOS, 2011).

Como Moscovici (1978) já indicava, as representações não são reflexos da realidade, 

são reapresentações desta. O fato de não serem cópias proporciona que ressaltemos sua marca 

simbólica: quando representamos um dado fenômeno ou objeto social, compomos um quadro 

com diferentes referências, distorcemos traços, ampliamos, reduzimos e até anulamos outros. 

De acordo com Jovchelovitch (1994), não é possível uma construção simbólica fora de uma 

rede  de  significados  já  constituída,  sendo,  pois,  a  recriação  simbólica  empreendida  pelos 

sujeitos ao representar o que ocorre sobre e dentro dessa rede.

Sobre o tópico “d”, fenômenos socialmente relevantes, é possível afirmar que não é 

qualquer fenômeno que se constitui como objeto de representações sociais. Para isso ocorrer, 

é preciso que estejamos diante de algo com relevância social, o que implica que este possui 

um significado para o grupo que o representa (WAGNER; HAYES; PALACIOS, 2011). Um 

objeto é significativo para o grupo quando interfere em suas formas de comunicar e agir. 

Aqui,  cabe  menção  à  dimensão  afetiva,  na  medida  em  que  a  relevância  do  objeto  está 

associada ao afeto que move o grupo a representá-lo: “Não se representa socialmente aquilo 

que é indiferente, aquilo que não provoca o desejo de comunicação, de falar a respeito, de 

compreender.  Afetos  são,  portanto,  ingredientes  incontornáveis  da  dinâmica  intrínseca  às 

representações sociais” (ARRUDA, 2014, p. 451).

Moscovici  (1978,  2005)  atenta  para  a  tensão  e  o  conflito  que  esse  objeto  pode 

provocar  no  grupo.  Diante  disso,  intuindo  reduzir  tensões  e  conflitos,  o  grupo  põe-se  a 

50 Tomando como norte os estudos de Durkheim, os autores explicam que “fatos sociais” são aqueles que não 
podem ser reduzidos aos fatos psicológicos, sendo externos aos indivíduos, são pois construtos coletivos 
supraindividuais autônomos (WAGNER; HAYES; PALACIOS, 2011).
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conversar, buscar referências, questionar, enfim, chegar a um consenso, a uma representação. 

Nesse  caso,  tais  movimentos  vinculam-se  ao  entendimento  de  um  objeto  socialmente 

relevante.

Aqui,  vale  demarcar  que  a  finalidade  principal  de  uma  representação  social  é 

transformar em familiar  o que é  estranho (MOSCOVICI,  2005).  Como Moscovici  (2005) 

demonstra: quando um objeto social que é estranho ao grupo se impõe a este de modo tal que 

seus membros são conscientes de sua existência e não podem negá-la, iniciam-se movimentos 

de  apropriação  do  não-familiar  com  o  intuito  de  torná-lo  familiar.  Esse  processo  de 

familiarização  visa  reduzir  a  tensão  e  o  conflito  causado  pelo  estranhamento  inicial, 

proporcionando ao grupo instrumentais para entender o fenômeno, orientar-se e falar sobre 

ele, em seu cotidiano.

Nessa definição, Wagner, Hayes e Palacios (2011) também observam que o objeto de 

representação social tem como característica o fato de ser consciente para os sujeitos, estando 

tal  consciência  vinculada  aos  discursos  sociais.  A  comunicação  é  fundamental  para  a 

elaboração  e  circulação  de  uma  representação  social  (MOSCOVICI,  1978; 

JOVCHELOVITCH, 1994; JODELET, 2001; MARKOVÁ, 2006) e só podemos conversar 

sobre algo que está em nossa consciência. Desse modo, ponderam os autores, os conteúdos 

inconscientes não poderiam ser objeto desse discurso e, por conseguinte, de representação 

social (WAGNER; HAYES; PALACIOS, 2011).

O outro  tópico  a  explorar  nessa  definição  é  o  caráter  partilhado da  representação 

social. Não se trata de uma representação individual, tampouco de uma somatória desta. O 

qualificativo  social  impõe  a  condição  sócio-histórica  da  representação,  bem  como  está 

associado ao fato de ser compartilhado por um determinado grupo. Jodelet (2001) elucida que 

é  a  partir  dos  movimentos  grupais,  que  envolvem a  interação  e  a  comunicação,  que  as 

representações são forjadas e, indo além, essas representações contribuem na construção de 

uma  realidade  social  partilhada,  possibilitando  a  criação  daquilo  que  Wagner,  Hayes  e 

Palacios (2011) nomeiam como consenso e que exploraremos mais adiante.

O último aspecto evidenciado por Wagner, Hayes e Palacios (2011) resgata a relação 

entre identidade e representação social. Por ser um conhecimento compartilhado por um dado 

grupo,  esse  compartilhamento  está  envolto  com a  pertença  social.  Isto  significa  que,  ao 

compartilhar  uma  representação  social,  os  sujeitos  estão  reafirmando  sua  identidade,  seu 

pertencimento. Nas palavras de Jodelet (2001, p. 34), “a partilha serve à afirmação simbólica 
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de uma unidade e de uma pertença. A adesão coletiva contribui para o estabelecimento e o 

reforço do vínculo social”.

Avançando, as definições de representação social beneficiam-se da abordagem sócio 

genética de Wagner (2000), em especial, quando ele propõe traçar critérios para a demarcação 

e o diagnóstico de uma representação social. A condição sócio genética é  sine qua non na 

formação de uma representação social. Nem todo objeto é passível de representações por um 

grupo  e  nem  toda  representação  é  social.  O  autor  elenca  cinco  critérios  que  considera 

necessários  aos  estudos  nesse  campo,  a  saber:  consenso  funcional,  prática,  relevância, 

holomorfose e afiliação.

O primeiro critério, consenso funcional, explicita que as representações sociais são 

forjadas  visando  o  consenso  do  grupo.  Mas  de  que  consenso  estamos  tratando?  Como 

discutimos anteriormente, o processo de elaboração de uma representação tem a intenção de 

permitir a construção de uma realidade comum ao grupo, de modo que as pessoas possam 

movimentar-se, comunicar-se, lidar com tal fenômeno. Partilhar sinaliza, pois, a busca por um 

consenso.  Wagner  (2000)  alerta  que  o  consenso  não  é  numérico,  ou  seja,  não  remete  à 

quantidade de pessoas que concordam ou não com uma ideia. O centro da discussão é outro: o 

consenso corresponde à funcionalidade que uma representação tem para o grupo. Partilha-se 

uma ideia, um conhecimento na medida em que esses saberes têm como finalidade manter o 

grupo em funcionamento, como uma unidade social reflexiva.

A produção de consenso funcional sobre um dado objeto social em um grupo requer 

que tal objeto seja socialmente relevante. Como vimos anteriormente, não há representação 

social de algo que seja vazio de significados para um grupo. A relevância está relacionada à 

possibilidade de um grupo alterar suas relações diante desse objeto de representação, o que 

Wagner  (2000)  denominou  de  critério  de  relevância.  São  objetos  ou  fenômenos  que  se 

tornaram alvo de preocupação pública, que causam tensões e provocam ações (MARKOVÁ, 

2006),  então,  as  pessoas  buscam  a  apropriação,  (re)constituindo  representações  sociais, 

objetivando familiarizações e redução de tensões.

A dimensão da prática também não deve ser negligenciada nesses estudos.  Wagner 

(2000)  trata  do  critério  da  prática  como  uma  característica  da  representação  social, 

considerando que esta última estará presente quando o comportamento e o pensamento do 

grupo se modificarem. Nesse sentido, não se deve separar ação e representação como se a 

primeira fosse consequência da segunda, na realidade, a ação é parte da representação.
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Rouquette  (2000) pondera sobre a  complexa relação entre  prática e representações 

sociais, advertindo que não se está tratando de uma relação de causa e efeito,  em que as 

primeiras  influenciam  as  segundas  e  vice-versa.  O  que  o  autor  quer  sublinhar  é  que  as 

representações  sociais  não  podem ser  vistas  como  causas  unívocas  de  uma  mudança  de 

práticas. Buscar representações para entender e modificar práticas pode traduzir-se em um 

equívoco  teórico  e  metodológico.  Elas  são  condições  e  não  determinações  da  prática 

(ROUQUETTE, 2000). 

Ao  mesmo  tempo,  observa-se  que  as  práticas  possuem  um  papel  importante  nas 

transformações  de  representações  sociais.  Nesse  caso,  Rouquette  (2000)  decompõe  o 

significado de prática em quatro aspectos: da passagem ao ato; da recorrência; da maneira de 

fazer;  e  do  cálculo,  como  a  avaliação  das  consequências  de  uma  ação.  Esses  aspectos 

permitem a distinção de práticas e  devem ser considerados como variáveis independentes 

contextualizadas. Assim, para conhecer mais sobre o papel das práticas, é preciso aprofundar 

sobre qual ação está-se falando e como ela se relaciona com as representações sociais.

O quarto critério elencado por Wagner é denominado de holomorfose, que se associa à 

ideia do grupo no indivíduo. Com a holomorfose  (holos = todo;  morphé = forma), pode-se 

vislumbrar nas representações sociais elementos de conhecimento que se vinculam aos atores 

do  grupo  que  estão  em  relação.  Ao  mesmo  tempo,  elas  constituem  identidades  sociais, 

contendo  referências  sobre  sua  pertinência  grupal  (WAGNER,  2000).  Desse  modo,  ao 

observar uma representação, é possível encontrar elementos que nos informem sobre o grupo 

e suas dinâmicas.

Finalmente, tem-se o último critério que caracteriza uma representação: a afiliação, 

que, em acordo com Wagner (2000), é o lado objetivo do critério holomórfico e se refere ao 

grupo reflexivo. Para o autor, o grupo reflexivo é um grupo ou subcultura delimitado dentro 

do qual a representação compõe uma parte válida do senso comum. Nesse sentido, ao longo 

de uma investigação que se propõe a estudar uma representação social, há que se atentar para 

esse critério, buscando delimitar o grupo que representa um dado objeto social.

As  discussões  que  delineamos  não  permitem  dúvidas  acerca  da  gênese  social  da 

racionalidade que permeia o senso comum. Essa constatação coloca-nos diante dos processos 

de interação e comunicação, que são fundamentais na formação das representações:

O termo “representação social” é concebido, por um lado, como um processo 
de comunicação em desenvolvimento nos grupos sociais;  por  outro lado, 
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como  o  resultado  desse  processo.  De  um  jeito  ou  de  outro,  todas  as 
representações sociais resultam de tal processo de comunicação e discurso. 
O  produto,  as  representações  distribuídas,  formam  parte  do  sistema  de 
conhecimento  ordinário  dos  indivíduos,  não  pode  ser  concebido 
separadamente da condição sócio-genética [sic], sob a qual ele foi formado 
(WAGNER, 2000, p. 9).

Em síntese,  tem-se  que  as  representações  sociais  configuram-se  como um tipo  de 

conhecimento em movimento. Sendo produto dos movimentos do grupo que as elabora, são 

forjadas na comunicação; e, sendo processo, são movimento, são comunicação, constituindo 

realidades  sociais.  Ao  movimentarem-se,  proveem  aos  sujeitos  uma  possibilidade  de 

localização no mundo social, permitindo sua compreensão e a composição de guias de ações 

em relação aos fenômenos que estão presentes nesse mundo.

Considerando as possibilidades da Psicologia contribuir na produção de uma ciência 

psicológica popularizada (WAGNER; HAYES; PALACIOS,  2011), é provável que os novos 

estudantes  de  Psicologia  já  possuam  uma  representação  social  sobre  o  psicólogo  ao 

ingressarem  no  curso.  Talvez  tenha  sido  tal  representação  uma  das  condições  para  sua 

escolha, talvez se identifiquem com a imagem de psicólogo que alimenta seus projetos de 

vida. Talvez seja pelas lentes dessa Psicologia popularizada que os futuros psicólogos queiram 

inicialmente enxergar o curso, visualizar sua caminhada na formação. Concebidas como um 

sistema  de  interpretação  da  realidade,  as  representações  sociais  não  são  um  fenômeno 

gratuito, aleatório, elas possuem uma finalidade que é tornar familiar o que não é. Jodelet 

(2001) informa que as  razões para a  criação de representações  sociais  estão vinculadas  à 

necessidade de ter informações sobre o mundo. Assim, elas funcionam como um guia prático 

frente às demandas sociais, orientando comunicações e ações e constituindo uma realidade 

social compartilhada.

Entretanto, talvez,  muito  cedo,  os  estudantes  sintam os  embates  entre  essa  teoria 

popular  e  o  arcabouço  teórico-metodológico  que  norteia  a  Psicologia  científica.  Aquela 

imagem, para eles, tão naturalizada e sólida começa a se desnaturalizar, desvanecer e provocar 

conflitos  e  tensões nesse grupo,  exigindo novos movimentos  de reconfiguração do objeto 

“psicólogo”. Ora, os discentes anseiam por se tornarem psicólogos e sabem que, para isso 

ocorrer, há que se apropriar da ciência psicológica, familiarizando-se com o ser e o fazer do 

psicólogo. Trata-se de um processo de transformação do que é estranho em algo familiar, com 

o qual o grupo e seus membros sabem o que esperar e como lidar e que é constituído pela 

polifasia cognitiva.
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Essa transformação está relacionada diretamente a dois mecanismos que propiciam a 

formação  das  representações  sociais:  a  ancoragem  e  a  objetivação.  Tais  processos  são 

interdependentes e não devem ser concebidos isoladamente,  nem se deve estabelecer uma 

hierarquia entre eles.

Em relação à ancoragem, podemos afirmar que se refere ao processo de apropriação de 

determinados aspectos desse fenômeno estranho ao grupo em seu sistema de referências. A 

ancoragem relaciona-se à face de significação das representações sociais, uma vez que, nessa 

apropriação, estamos lidando com os significados socialmente construídos. Diante de algo que 

o grupo desconhece, mas que não é possível ignorar, começam a se movimentar operações 

cognitivas e simbólicas que buscam se apropriar desse novo elemento.  Nesse movimento, 

Moscovici (2005) destaca que há operações de nomeações, classificações, enfim, os sujeitos, 

em  suas  interações  e  comunicações,  visam  categorizar  a  novidade,  comparando-a  aos 

componentes preexistentes de seu sistema de referências.

Frisa-se que  esse movimento  não ocorre  de  forma direta,  como se o  objeto  fosse 

incorporado pelos sujeitos em sua totalidade, como uma mera reprodução. Nas palavras de 

Moscovici  (2005,  p.  61),  “No  momento  em  que  determinado  objeto  ou  idéia  [sic]  é 

comparado ao paradigma de uma categoria,  adquire características dessa categoria e é re-

ajustado [sic] para que se enquadre nela”. De fato, para que haja a ancoragem de um objeto 

social, há a necessidade de reajustes, que provoquem ressignificações desse objeto de modo 

tal que ele tenha coerência com o que já está alocado. Nestes termos, pode-se dizer que um 

objeto foi ancorado quando ele, mediante ajustes, passa a compor um sistema de categorias 

prévias (TRINDADE; SANTOS; ALMEIDA, 2014).

Se a ancoragem relaciona-se à conceituação de elementos de uma representação, a 

objetivação  corresponde  a  sua  materialização.  Com a  objetivação,  a  constituição  de  uma 

estrutura  representacional  põe-se  em  movimento.  Assim,  a  partir  de  imagens  que  estão 

vinculadas  aos  conceitos,  tem-se  a  composição  da  face  figurativa  das  representações.  A 

objetivação implica desvelar a qualidade icônica de uma ideia (MOSCOVICI, 2005), em que, 

à medida que se compara conceito e imagem, é possível uma maior aproximação com nossa 

realidade. Nesse movimento, há a seleção de imagens com a finalidade de integrá-las a um 

padrão de um núcleo figurativo,  considerado um complexo de imagens que reproduz um 

complexo  de  ideias  (MOSCOVICI,  2005).  Acessa-se  tal  núcleo  com  a  intenção  de  ter 

referências de imagens que propiciem maior concretude a um conceito, bem como de buscar 
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explicações para as situações vivenciadas.

Desse modo, Vala (1993, p. 360) expõe que “A objectivação [sic] diz respeito a forma 

como se organizam os elementos constituintes da representação e ao percurso através da qual 

tais elementos adquirem materialidade e se formam expressões de uma realidade vista como 

natural”. Isto significa que é através dela que um conhecimento toma forma, torna-se real e 

natural para os sujeitos sociais. 

A ancoragem  e  a  objetivação  são,  portanto,  processos  que  visam  possibilitar  a 

formação das representações sociais. Nesse sentido, deve-se compreender que esses processos 

formativos não ocorrem de forma individualizada, mas no contexto grupal. Pelo seu caráter 

psicossocial,  não há como conceber a formação de representações como um processo que 

reunirá  um conjunto  de  representações  individuais,  uma vez  que,  tal  como Jovchelovitch 

(1994)  explica,  as  representações  sociais  não  devem  ser  vistas  como  um  agregado  de 

representações  individuais.  A  proposta  da  TRS  transcende  essa  concepção,  situando  a 

ancoragem e a objetivação nas comunicações e interações do grupo.

A  compreensão  desses  movimentos  requer  uma  abordagem  pormenorizada  dos 

processos de comunicação que atravessam a formação das representações sociais. Para tanto, 

recorremos à Marková (2006) e sua proposição de relacionar a dialogicidade e a TRS, que 

discutiremos  na  próxima  seção.  A  partir  dessa  perspectiva,  compreendemos  que  as 

representações  sociais  são  formadas  nos  movimentos  de  dialogicidade,  que  seria  uma 

condição essencial para estudarmos os (des)encontros entre o conhecimento científico e do 

senso comum ao longo da formação e que são vinculados às representações sociais em foco.

5.3 Teoria das Representações Sociais: por uma epistemologia dialógica

Marková (2006) propõe discutir uma teoria do conhecimento social fundamentada na 

dialogicidade e na TRS. Inicia com a hipótese de que tal teoria pressupõe as dinâmicas como 

ponto  de partida,  considerando que a  linguagem e  o pensamento  possuem origem social, 

sendo a dialogicidade condição sine qua non da mente humana.

A autora define dialogicidade como “a capacidade da mente humana de conceber, criar 

e comunicar realidades sociais em termos do 'Alter'” (MARKOVÁ, 2006, p. 15), em que o 

Alter é  utilizado  pela  autora  para  designar  os  “Outros”  e  não  o  “Outro”. Assim,  nosso 
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conhecimento social, as realidades e as leituras de mundo que fazemos, o que pensamos e 

como nos comunicamos estão vinculados essencialmente aos Outros, com os quais mantemos 

um diálogo, uma relação dialógica, que implica dinamicidade e mutualidade.

Para compreender essas proposições e conceitos iniciais, é preciso estabelecer que a 

autora  discorre  sobre  uma  nova  epistemologia,  baseada  na  mudança,  e  que  se  opõe  às 

epistemologias fundacionais, cujo cerne reside na estabilidade. A autora observa que as teorias 

psicológicas do conhecimento social tradicionais, em geral, têm a estabilidade como conceito 

teórico, relegando à mudança um papel secundário, no qual ela é concebida como um estado 

da estabilidade.

Nesta direção, os fenômenos são considerados estáveis, eternos e universais, o que 

remete sua história e mudança a uma condição de irrelevância para o entendimento desses 

fenômenos. Aqui, o processo de conhecimento é estudado a partir de seus elementos que são 

analisados de forma  separada: de um lado, aquele que conhece, seja o indivíduo (como nas 

teorias de tradições platônica e cartesiana) ou a coletividade (como na teoria durkheimiana), 

isto  é,  os  conhecedores  monológicos  e  solipsistas;  e  do  outro,  o  objeto  de conhecimento 

(MARKOVÁ, 2006). Ora enfatizando um aspecto, ora outro, as teorias de base fundacional 

não se dedicam à compreensão dos processos de conhecer sob a perspectiva do movimento, 

da mudança, da comunicação, enfim, da dialogicidade. São descrições e explicações causais 

sobre o objeto de conhecimento, que negligenciam a historicidade e a multidimensionalidade 

do fenômeno.

Contrapondo-se  a  esse  conjunto,  há  a  denominada  epistemologia  dialógica 

(MARKOVÁ,  2006).  Nessa  epistemologia,  as  teorias  baseiam-se  em  conceitos  como 

mudança, antinomia e comunicação e partem do pressuposto de que a mente está em diálogo e 

é  nesse  movimento  que  o  conhecimento  social  é  formado,  circula  e  constitui  realidades. 

Marková (2006) lança a hipótese de que, ao longo da antropogênese, na história e na cultura, a 

dialogicidade foi desenvolvida, sendo a mente humana mais do que um sistema cognitivo 

universal  e  biológico.  Com efeito,  compreendemos que  o pensamento  e  a  linguagem são 

gerados por  meio da dialogicidade,  não sendo circuitos  prontos  a  serem ativados com os 

estímulos  corretos.  Sua  formação está  atrelada  a  aspectos  fundantes,  como a história  e  a 

cultura.  Conforme  Marková  (2006),  para  entender  a  dialogicidade  da  mente,  há  que  se 

observar esta última como um fenômeno construído de modo histórico e cultural, constituído 

a partir da comunicação, da tensão e da mudança.
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Nessa epistemologia, a mudança sai da sombra da estabilidade e, em conjunto com a 

comunicação,  é  assumida como conceito  central,  uma vez  que  “o  pensamento  social  e  a 

linguagem são fenômenos em ritmo de mudança, e que os tipos diferentes de conhecimentos 

sociais coexistem na  comunicação” (MARKOVÁ, 2006, p. 15, grifos da autora). Explica a 

autora que nosso dia a dia é permeado por tensões entre a estabilidade e a mudança, que se 

evidenciam quando mudamos hábitos, ideias, rompemos ou estabelecemos relacionamentos, 

etc.

Tais  tensões  compõem  o  conhecimento  social,  que  construímos  de  forma 

compartilhada: “O conhecimento social é o conhecimento em comunicação e o conhecimento 

em  ação”  (MARKOVÁ,  2006,  p.  27,  grifos  da  autora).  Nesse  sentido,  a  construção  do 

conhecimento social está articulada com a comunicação entre sujeitos e grupos que partilham 

ideias, necessidades e representações e com as dinâmicas da estabilidade e mudança.

O entendimento desse tensionamento entre estabilidade e mudança e de como isso 

produz  conhecimento  social  requer  que  atentemos  para  a  capacidade  de  fazer  distinções, 

especialmente no tocante ao ato de pensar e de se comunicar por antinomias. Pensamento e 

linguagem são consistentemente constituídos por nossa capacidade de fazer distinções, a qual 

faz, portanto, parte de nossa inteligência. Marková (2006) resgata essa capacidade, ilustrando 

a variedade dessa forma de pensar e de se expressar em diferentes culturas: dia e noite, claro e 

escuro, bom e mau, dentre outros, são exemplos que contribuem para que os grupos possam 

ler o mundo, compreendê-lo e construir realidades, já que, ao abordarmos um dado fenômeno 

social, este é avaliado, inicialmente, em termos de polaridades e antinomias.

A  autora  argumenta  que  o  pensamento  por  antinomias  configura-se  como  uma 

ferramenta  conceitual  fundamental  no  desenvolvimento  da  teoria  do  conhecimento  social 

(MARKOVÁ, 2006). Além disso, ao se tratar da antinomia, emerge a ideia de movimento: 

antinomias implicam tensões,  conflitos,  oposições.  Desses confrontamentos, mudanças são 

produzidas, o conhecimento social é (re)elaborado. Para ratificar a força desses argumentos, 

Marková (2006) retoma a dialogicidade, posto que esta permite enfocar a antinomia  Alter-

Ego como base para o conhecimento social.

A partir da definição de dialogicidade apresentada por Marková (2006), ficou explícito 

que esta deve ser compreendida em termos da relação Alter-Ego. Ainda,

[…]  fazer  distinções  em  pensamento  e  falar  em  antinomias  já  é  uma 
expressão  da  dialogicidade,  a  capacidade  de  conceber  e  compreender  o 
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mundo em termos do Alter e de criar realidades sociais em termos do Alter. 
A  antinomia  do  Alter-Ego  é  multifacetada  e  é  fundamentada  pela 
heteroglossia na fala e polifasia em pensamento (MARKOVÁ, 2006, p. 133-
134).

Não há como tratar dos conhecimentos produzidos pelos sujeitos em seu cotidiano sem 

considerar tal antinomia, pois é na relação  Alter-Ego que a realidade social se constitui: as 

pessoas se comunicam, tomam os Outros como base, contrapõem entendimentos, negociam e 

compartilham representações.

Cabe sublinhar  a  tensão dialógica inerente à  relação  Alter-Ego.  A antinomia dessa 

relação já supõe tal tensionamento, mas é preciso destacar que este carrega em si o ímpeto à 

ação ou à mudança (MARKOVÁ, 2006). Segundo a autora, essa tensão dialógica é base para 

a TRS e para a comunicação, visto que não há comunicação entre os membros de um grupo se 

eles  não  se  juntarem  por  esse  tensionamento.  A partir  das  tensões  provocadas  por  um 

determinado objeto  ou fenômeno social,  os  sujeitos  conversam entre  si  e,  nesse  processo 

(re)criam representações sobre tal situação.

Como  vimos  no  exercício  de  definição  de  representação  social,  a  tensão  é  um 

elemento essencial para a existência de representações. Moscovici (2005) observa que, em 

tempos de crise, as representações sociais tornam-se mais evidentes. Isto porque as pessoas 

estão mais dispostas a falar sobre o tema em tela, imagens e expressões tornam-se mais vivas, 

enfim,  os  sujeitos  são  motivados  a  compreender  o  mundo,  comunicando-se,  e,  assim, 

buscando entender o que não é familiar, que perturba e causa tensões.

Inspirada  em  Bakhtin  (1984)51,  Marková  (2006)  afirma  que  a  existência  humana 

define-se como uma existência em comunicação. Considerando que a autora compreende o 

Alter como os Outros, o  Alter-Ego refere-se a um diálogo interpessoal, entre um “eu” e um 

“você”,  mas  vai  além  dessa  ideia,  implicando  em  comunicação  dentro  e  entre  grupos, 

subgrupos, comunidades, sociedades e culturas. Destarte, na abordagem dialógica, Alter-Ego 

implica  comunicação,  diálogo,  o  que  coloca  em evidência  a  interdependência  mútua  dos 

participantes  e  seus  efeitos  e  isso  não  deve  ser  reduzido  à  presença  de  um participante 

dialógico, seja o grupo ou o indivíduo (MARKOVÁ, 2006).

Ao  buscar,  em seção  anterior,  linhas  de  definição  para  as  representações  sociais, 

discorremos  sobre  a  importância  que  a  comunicação  assume  para  esse  constructo.  Nesta 

direção,  acompanhamos  Moscovici  (1978)  ao  alertar  que  ela  não  deve  ser  reduzida  à 
51 BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Problems of Dostoyevsky's poetics. Manchester: Manchester 

University Press, 1984.
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transmissão  de  mensagens  ou  ao  transporte  de  informações  inalteradas,  visto  que  a 

comunicação possui um caráter dialógico, de movimento. Na visão moscoviciana, ela pode 

diferenciar, traduzir, interpretar e combinar, tal como os grupos podem inventar, diferenciar e 

interpretar os objetos sociais e representações de outros grupos (MOSCOVICI, 1978).

Acrescentamos as apreciações de Jovchelovitch (1994), que argumenta que a análise 

das  representações  sociais  deve  centrar-se nos  processos  de  comunicação e  vida  que  não 

somente as engendram, mas que lhes oferecem uma estrutura peculiar.  Tais processos são 

denominados pela autora de mediação social:

Comunicação  é  mediação  entre  um  mundo  de  perspectivas  diferentes, 
trabalho  é  mediação  entre  necessidades  humanas  e  o  material  bruto  da 
natureza,  ritos,  mitos e símbolos são mediações entre a alteridade de um 
mundo frequentemente misterioso e o mundo da intersubjetividade humana: 
todos revelam numa ou noutra medida a procura de sentido e significado que 
marca a existência humana no mundo (JOVCHELOVITCH, 1994, p. 81).

Compreendemos que a comunicação é uma mediação social na medida em que, nesse 

movimento,  busca-se,  de  modo  dialógico  na  relação  Alter-Ego,  articular  diferentes 

referências, que se encontram ou se desencontram, visando à construção de uma realidade 

comum  porque  comunicável  e  que  constitui  comunicações.  Assim,  Jovchelovitch  (1994) 

sinaliza que as mediações sociais, em suas formas variadas, geram representações sociais e, 

ao  mesmo  tempo,  são  estas  últimas  mediações.  E,  sendo  mediações  sociais,  elas  podem 

expressar o espaço do sujeito em sua relação com a alteridade.

Retomando Moscovici (1978),  o destaque à relação interdependente entre sujeito e 

objeto é   percebida quando ele estabelece que uma representação é sempre de alguém e de 

alguma coisa.  A negação de Moscovici em relação à cisão entre sujeito e objeto advém do 

entendimento  de  que  ambos  estão  inscritos  no  mesmo contexto,  no  qual  interagem e  se 

constituem mutuamente:

[...]  não  existe  um corte  dado  entre  o  universo exterior  e  o  universo do 
indivíduo (ou do grupo),  que o sujeito e o objeto não são absolutamente 
heterogêneos em seu campo comum. O objeto está inscrito num contexto 
ativo,  dinâmico,  pois  que  é  parcialmente  concebido  pela  pessoa  ou  a 
coletividade como prolongamento de seu comportamento e só existe para 
eles enquanto função dos meios e métodos que permitem conhecê-lo. […] 
Mas o sujeito constitui-se ao mesmo tempo. Pois, segundo a organização que 
ele se dê ou aceite do real, o sujeito situa-se no universo social e material.  
(MOSCOVICI, 1978, p. 48, grifos dos autor).
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Carvalho (2003) realça a circularidade dessa relação ao apresentar um esquema que 

expõe os espaços da relação sujeito-objeto de conhecimento a partir da epistemologia das 

representações  sociais.  Com  o  esquema  S↔[MPS]↔O,  a  autora  argumenta  que  há  o 

rompimento da lógica dicotômica entre sujeito (S) e objeto (O), pela circularidade da relação, 

indicada pelas setas. Além disso, o esquema demarca a existência de uma relação  mediada 

entre sujeito e objeto, em que se busca a recuperação do “psico”, que, por sua vez, não pode 

ser  separado  da  dimensão  “social”,  daí  a  presença  dos  mediadores  psicossociais  (MPS). 

Segundo Carvalho (2003), o modelo apresentado por Moscovici avança na leitura sobre a 

relação sujeito-objeto por pressupor um amálgama psicossocial, que nos permite reconstruir 

objetos, conforme nossas características e, ao mesmo tempo, com eles buscar identificações.

Acrescentamos  à  discussão  as  palavras  de  Jodelet  (2001,  p.  22)  que,  buscando  a 

superação  dessa  cisão,  esclarece  que  “as  representações  sociais  são  abordadas 

concomitantemente como produto e processo de uma atividade de apropriação da realidade 

exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e social dessa realidade”. Neste sentido, 

compreende-se que, ao mesmo tempo em que as representações sociais são o resultado de um 

processo  de  (re)incorporação  da  realidade,  elas  compõem  o  processo  de  constituição  e 

reconstituição dessa realidade. O entendimento desse movimento duplo de incorporações e 

constituições só é possível por meio de um olhar psicossocial, que propicie a abrangência das 

múltiplas dimensões da relação sujeito-objeto.  Destarte, enfatiza-se a condição simbólica da 

relação  sujeito-objeto.  Duveen  (2005)  afirma  que  as  representações,  sustentadas  pela 

comunicação,  constituem realidades  em nossas  vidas  cotidianas,  servindo  como principal 

meio para estabelecer vínculos com o outro.

Esses entendimentos permitem que visualizemos que é preciso ir além de uma relação 

entre Sujeito e Objeto, pois, como vimos, é preciso inserir os Outros. Na TRS, é exatamente o 

social das representações sociais que permite que complexifiquemos essa relação, que está 

presente ao longo do trabalho de Moscovici (2005), qualificando-a como triangular.

Tal relação torna claro que a forma como esse autor concebe a relação sujeito-objeto 

não é monológica e estática. Com efeito, a tensão é um dos elementos presentes e surge como 

força para a  mudança.  A denominada tríade dialógica,  Alter-Ego-Objeto, tem na tensão a 

provisão  da  unidade  dinâmica  da  teoria  do  conhecimento  social,  que  é  baseada  na 

dialogicidade. Nestes termos, o conhecimento social - isto é, as representações sociais - é 
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formado  a  partir  de  processos  desses  três  componentes,  em suas  várias  manifestações  e 

dinâmicas,  ultrapassando a  relação monológica  do  Ego-Objeto e  tendo no  Alter-Ego uma 

relação comunicativa e simbólica (MARKOVÁ, 2006).

Wolter (2014) observa que a TRS propõe a substituição de um olhar binário sobre os 

fenômenos, no qual o sujeito – coletivo ou individual - está de um lado e o objeto do outro 

para um olhar ternário, constituído por: Sujeito individual – Sujeito Social – Objeto. Como 

explica Wolter (2014), aqui,  o  Alter,  como sujeito social,  ocupa o papel de mediador das 

relações entre o Ego, o sujeito individual, e o objeto.

Marková (2006) ressalva que, embora interdependentes, não há fusão entre Alter-Ego, 

que  se  mantêm  independentes  no  plano  individual.  Ora,  se  ocorresse  uma  fusão,  o 

tensionamento desvaneceria  e voltaríamos às  categorias  estáticas das  teorias  fundacionais. 

Assim,  “Devido  à  tensão,  cada  indivíduo  mantém firmemente  sua  individualidade  como 

indivíduo. […] A tensão dialógica se manifesta em ambos participantes” (MARKOVÁ, 2006, 

p. 216, grifos da autora).

Nessa altura, resgatamos aspectos da cena que inicia a segunda parte do trabalho: as 

representações  sociais  sobre o  psicólogo acompanham os  discentes  de Psicologia  em sua 

chegada à graduação e, com o desenrolar do curso, nuanças delas permanecerão, outras se 

modificarão, serão ampliadas, complementadas, minimizadas… Observando a tríade dialógica 

que proporcionará tais movimentações, tem-se que o objeto “Psicólogo” provoca produção de 

representações do grupo de estudantes (Ego). Contudo, a constituição de uma representação 

social não se resume à monológica relação Ego-Objeto, há que se incluir aqui o Alter, que são 

as múltiplas vozes e contextos, presentes antes e durante o processo formativo de maneira 

tanto objetiva como simbólica, que perfazem realidades diversas e com os quais os estudantes 

encontram-se em diálogo.

Assim, depreende-se que a representação em constituição é social, logo dialógica, o 

que  realça  a  presença  do  Alter,  que,  por  seu  turno em comunicação com o  Ego, produz 

realidades  sobre  o  Objeto  em  si.  Porém,  acrescentamos  que,  como  os  teóricos  das 

representações sociais não deixam implícito, a tensão é um dos eixos desse processo. É a 

partir  da  tensão  presente  em  Alter-Ego-Objeto que  se  movimentam  os  processos  de 

(re)constituição de representações. É da tensão entre as racionalidades científica e do senso 

comum, presente na formação do psicólogo,  que novas  sínteses  representacionais  sobre o 

psicólogo emergem e com as quais se deve dialogar para pensar uma profissão que possa 
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contribuir com a realidade do interior de Alagoas.

Daí, a relevância de destacar a epistemologia dialógica para explorar os (des)encontros 

dos diferentes tipos de conhecimentos na formação profissional. Cumpre mencionar que o 

fenômeno das representações sociais revela-se tão fecundo que propicia sua visualização e 

estudo por ângulos diversos. Assim, encontramos na TRS três correntes teóricas clássicas: a 

abordagem processual,  a  societal  e  a  estrutural.  Registre-se  que,  embora  possam assumir 

posições teóricas e metodológicas distintas, essas correntes não são inconciliáveis, uma vez 

que partem da grande teoria de Moscovici (SÁ, 1998). Pode-se, inclusive,  trabalhá-las de 

forma complementar, a depender do objeto em foco.

A abordagem processual,  com maior  expoente  em Paris  e  cujo  principal  nome  é 

Jodelet, é considerada a mais clássica e atinente aos estudos de Moscovici. Sua ênfase recai na 

formação  das  representações  sociais  e  em  seu  contexto  de  produção,  com  foco  nos 

mecanismos  de  objetivação  e  de  ancoragem.  Já  a  abordagem  societal,  desenvolvida  em 

Genebra, centra-se na gênese sociocognitiva das representações e trabalha com um modelo, 

proposto por  Doise,  dos quatro níveis  (individual,  intergrupal,  social  e ideológico)  com a 

finalidade  de  analisar  os  processos  psicossociais.  A abordagem estrutural,  por  seu  turno, 

dedica-se ao estudo da estrutura das representações sociais e de sua dimensão cognitiva. Tem 

como maior nome Jean-Claude Abric, com trabalhos desenvolvidos  em Aix-en-Provence. A 

teoria do núcleo central de Abric é seu principal fundamento, na qual se compreende que o 

conteúdo de uma representação social  estrutura-se em um núcleo central  e  em elementos 

periféricos, com características e funções diferentes (SÁ, 1998; JODELET, 2011).

Finalmente, Jodelet (2011) acrescenta que, nos últimos anos, a partir das contribuições 

de Farr, Duveen, Marková, Jovchelovitch, Bauer e Gaskell,  tem se falado de uma “escola 

anglo-saxã”. Tal grupo, junto com Wagner, na Áustria, vem direcionando seus trabalhos para a 

análise do discurso, a dialogicidade e a narratividade em um quadro contextual.

Considerando  esse  último  grupo,  observa-se que  a  epistemologia  dialógica  pode 

subsidiar  estudos  em  representações  sociais  e  em  suas  relações  com  o  conhecimento 

científico,  pois  reconhece  o  saber  do  senso  comum  como  dialógico,  em  movimento  de 

mudança. Daí, pode-se questionar: como alcançar as representações sociais e seus dinâmicos 

processos de (re)constituição que perpassam a formação? Arriscamo-nos a reunir discussões 

com a finalidade de responder a essas questões no próximo capítulo.
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6 PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS:  RETRATANDO  OS 

MOVIMENTOS REPRESENTACIONAIS

A proposição que perpassa a introdução da segunda parte deste trabalho refere-se ao 

entendimento de que, ao longo da formação do psicólogo, diferentes sistemas de referências 

se encontram e desencontram e, nesse processo formativo, não há uma mera substituição de 

conhecimentos, pois, aqui, não há linearidade ou estabilidade. Não se trata de uma ação em 

que se tem um desenho definido de algo e este é apagado para dar lugar a um novo desenho 

nítido  e  definitivo,  tem-se  mais  rasuras,  sublinhados,  retraçados,  linhas  sobrepostas,  que 

comporão,  enfim,  um  novo  delineamento,  porém,  nunca  acabado,  sempre  um  rascunho, 

porque é imagem em movimento. De fato, trata-se de um processo dialógico, constituído por 

movimentos, tensionamentos, conflitos, contrapontos, tendo a comunicação como norte, o que 

provoca sínteses e abre novas possibilidades de interações.

Retratar  tal  processo  não  é  simples  e  requer  um  conjunto  de  procedimentos  que 

possam dar  conta  da  imagem em si,  de  seu  contexto  de  produção e  dos  diálogos  que  a 

movimentam. Nesse sentido,  o estudo das representações sociais  acerca do psicólogo que 

circulam no contexto de formação desse profissional  requer  um desenho de pesquisa que 

abranja estratégias diversas. No caso, a investigação teve como procedimentos: 1- a análise do 

Projeto Pedagógico do Curso, que foi explorada anteriormente e teve como intuito fornecer 

subsídios  para  a  análise das  relações  entre  elementos  do  processo  formativo  e  as 

representações sociais em tela, contribuindo na composição das condições de produção dessas 

representações; 2- a Técnica de Associação Livre de Palavras, cujo objetivo foi explorar o 

campo  semântico  da  palavra  “psicólogo”,  propiciando  aproximação  com  o  conteúdo 

representacional;  e  3-  o  grupo focal,  que contribuiu  não somente  para  a  identificação do 

conteúdo representacional em si, como para acessar os movimentos de (re)constituição das 

representações sociais sobre o psicólogo inseridas no contexto formativo desse profissional.

Neste  capítulo,  o  intuito  é  explorar  a  TALP e  o grupo focal  como procedimentos 

metodológicos apropriados aos estudos em representações sociais e,  mais especificamente, 

aos trabalhos que tenham a intenção de acessar tais representações no diálogo com outros 

saberes, o que está presente em um contexto de formação profissional. Para tanto, iniciaremos 

abordando  a  TALP,   sua  pertinência  aos  estudos  em representações  sociais,  o  perfil  dos 

participantes e os procedimentos adotados.  Em seguida,  discutiremos o grupo focal como 
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aporte metodológico válido para pesquisas com representações sociais que buscam acessá-las 

no contexto grupal, evidenciando seus movimentos de constituição e sua relação com outros 

saberes.  Por  fim,  exploraremos  os  procedimentos  do  grupo  focal,  expondo  os  encontros 

realizados e o perfil dos participantes.

6.1 Técnica de Associação Livre de Palavras: procedimentos e participantes

A Técnica de Associação Livre de Palavras teve um caráter exploratório, posto que seu 

intuito  foi  permitir  as  primeiras  aproximações  com  o  objeto  de  estudo  e  seu  contexto, 

fornecendo  as  bases  para  o  grupo  focal.  Segundo  Oliveira  et  al.  (2005),  a  utilização  da 

associação livre em pequisas ocorre tanto por proporcionar a apreensão de objetos mentais de 

forma livre e espontânea, como por propiciar a obtenção do conteúdo semântico de modo 

rápido e objetivo. Sua pertinência ao estudo deve-se ao fato de acessar ao campo semântico da 

palavra psicólogo, contribuindo no acesso às representações sociais em foco, assim como de 

subsidiar os encontros nos grupos focais.

A TALP é realizada através de evocações de palavras provocadas pela audição de um 

termo  indutor,  suscitando  ideias  da  forma  mais  espontânea  possível.  Em  nosso  caso, 

realizamos o procedimento com o termo “psicólogo”.  Considera-se que tais evocações são 

realizadas em um contexto que possibilita reduzir as racionalizações e trazer à tona conteúdos 

latentes, aproximando-se das representações sociais e de seu campo semântico (OLIVEIRA et 

al., 2005).

Assim,  nesse  primeiro  momento,  realizou-se  a  TALP com  discentes  do  curso  de 

Psicologia, visitando as turmas de cada ano. Ocorrida ao longo do mês de setembro de 2014, a 

técnica foi realizada no espaço do próprio curso, nas salas de aula de cada período, de forma 

coletiva,  ou  individualmente  em  lugar  apropriado,  especialmente  para  os  graduandos  do 

quinto  ano.  Em  cada  sala  visitada,  explicou-se  o  trabalho,  apresentou-se  o  Termo  de 

Consentimento  Livre  e  Esclarecido  -  TCLE  -  (Apêndice  A)  para  assinatura  e  os 

procedimentos foram realizados com a entrega do formulário da TALP (Apêndice B).  Os 

estudantes receberam bem a pesquisa e se mostraram instigados a participar.

Para  minorar  possíveis  erros  com  o  preenchimento  dos  formulários  da  TALP,  a 

pesquisadora leu em conjunto com o grupo e explicou cada tópico do formulário.  Este  é 
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composto por uma parte inicial para compreensão do perfil dos estudantes e, em seguida, há a 

seção  da  TALP em  si,  em  que  se  orienta  a  questão  central  do  procedimento:  “Escreva 

rapidamente as primeiras palavras (somente palavras, um por espaço) que vêm a sua cabeça 

quando você escuta o termo 'psicólogo'”, com o espaço para a escrita das palavras evocadas 

(limite de três palavras) e outro espaço para inserir  a justificativa para cada uma das três 

evocações.

Para a realização da TALP, contamos com 169 estudantes do curso de Psicologia da 

UFAL/Unidade Educacional de Palmeira dos Índios, distribuídos em todos os cinco anos de 

graduação, visando contemplar todas as etapas do processo formativo. Como possui cinco 

anos e tem entrada anual, o curso conta com cinco turmas. No caso, salientamos que,  no 

momento de realização da TALP, as turmas participantes referiam-se ao 1º, 3º, 5º, 7º e 9º 

período, correspondentes ao 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano de curso, respectivamente. A participação 

deu-se pela disponibilidade de colaborar com a pesquisa. A pesquisadora visitou as salas de 

cada  turma,  expôs  informações  sobre  o  trabalho e  convidou  todos  a  participar.  Ninguém 

recusou colaboração, então, todos aqueles que estavam em sala de aula no momento da visita 

participaram da TALP.

Em  relação  aos  estudantes  do  quinto  ano  –  nono  período  -,  o  procedimento  foi 

ligeiramente diferente:  como no último ano não há mais disciplinas a serem cursadas,  há 

somente a responsabilidade com o TCC e o Estágio Específico, não havia sala de aula a ser 

visitada. A abordagem deu-se de forma individual ou em pequenos grupos, encontrando-os 

pelos  corredores  da  Unidade ou no momento  em que iriam iniciar  a  orientação com um 

docente. Desse modo, o graduando recebia informações sobre o projeto, o convite era feito e 

havia a participação. Também não houve recusas à realização da TALP com o quinto ano.

Considerando que uma representação social é sempre representação de alguém e de 

algo  (MOSCOVICI,  1978;  JODELET,  2001),  torna-se  fundante  para  essa  investigação 

compreender quem são os sujeitos que estão produzindo representações. Assim, apresentamos 

os participantes que realizaram a TALP.

De forma geral,  os participantes seguem alguns perfis  existentes em outros  cursos 

universitários  de  Psicologia:  é  um grupo hegemonicamente  feminino  e  jovem,  em que  a 

maioria possui pouco mais de 20 anos. Apesar dessa semelhança, alguns dados nos chamam 

atenção e indicam características não tão facilmente encontradas antes, o que pode ser eco das 

políticas de expansão universitária,  conforme discussão anterior.  Há um maior número de 
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estudantes  provenientes  de  escolas  públicas,  do  que  de  escolas  da  rede  privada,  mesmo 

considerando que a proporção é quase a mesma. Outro dado que se realçou foi a diversidade 

de cidades em que residem nossos participantes, com a presença de pessoas, inclusive, de 

outros Estados. A maior parte vem de Arapiraca, que está a 39 quilômetros de distância de 

Palmeira dos Índios e é a segunda maior cidade de Alagoas, com  229.329 habitantes, nas 

estimativas  do  IBGE  de  2014  (INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  GEOGRAFIA  E 

ESTATÍSTICA, 2015b). Contudo, há vários estudantes que vêm de cidades que se distribuem 

por quase todo interior alagoano. Por último, percebe-se que os discentes de Psicologia são 

engajados em projetos para além da sala de aula à medida em que avançam no curso, tendo 

em vários casos participação em mais de um projeto de pesquisa, extensão, monitoria, grupo 

de estudo, entre outros.

Os 169 estudantes participantes desse procedimento estão distribuídos entre as cinco 

turmas da graduação, conforme o quadro 08. Em relação ao gênero, observa-se que, embora 

com  uma  proporção  menor,  os  dados  seguem  uma  tendência  histórica  (LHULLIER; 

ROSLINDO,  2013),  na  qual  o  feminino  é  predominante  entre  os  participantes:  são  127 

pessoas identificadas como tal gênero e outros 42 participantes identificados com o masculino 

(ver  Quadro  09).  Com  efeito,  trata-se  de  um  dado  recorrente  no  âmbito  nacional  e 

internacional,  contudo,  concordamos  com  Bonassi  e  Müller  (2013)  que  isso  deve  ser 

problematizado, no sentido de buscar explicações para além de argumentos que naturalizam 

essa  feminização,  relacionando-a  meramente  com  o  fato  de  uma  maior  quantidade  de 

mulheres na população. Isso não é suficiente para entender esse panorama e pouco contribui 

nos debates sobre o trabalho do psicólogo.

Quadro 08 – Distribuição dos participantes segundo o período de curso

Período F F (%)

Primeiro 38 22,49

Terceiro 39 23,08

Quinto 28 16,56

Sétimo 36 21,30

Nono 28 16,56

Total 169 100
Fonte: a autora
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Em pesquisa de 2012 acerca do perfil do psicólogo brasileiro, o Conselho Federal de 

Psicologia  constatou  que  89%  da  amostra  era  composta  por  mulheres  (LHULLIER; 

ROSLINDO, 2013). Sobre isso, Bonassi e Müller (2013) comentam que a análise não deve 

ser linear, já que a Psicologia como ciência e profissão não é homogênea. As mulheres são 

maioria,  porém  as  autoras  ponderam  sobre  as  diversas  incidências  da  divisão  sexual  do 

trabalho,  que  sinalizam  uma  distribuição  social  e  simbólica  na  Psicologia  que  implica 

diferenças entre o tipo de trabalho e seu espaço de atuação.

De  fato,  Bastos,  Gondim  e  Rodrigues  (2010,  p.  39)  consideram  tal  traço  como 

relevante  especialmente  “quando  se  examinam  muitas  das  fragilidades  do  mercado  de 

trabalho,  inclusive  rendimentos,  face  às  marcantes  diferenças  de  gênero  na  inserção  no 

mercado de trabalho”. Nessa direção, há que se pensar que espaços ocupam as psicólogas, 

como atuam, suas condições de trabalho e de formação, dentre outras.

Quadro 09 – Distribuição dos participantes segundo o gênero

Gênero F F (%)

Feminino 127 75,15

Masculino 42 24,85

Total 169 100
Fonte: a autora

Diante dos dados do CFP, Yamamoto, Oliveira e Costa (2013) propõem-se apontar 

algumas relações entre as psicólogas e o mundo do trabalho em reestruturação devido à crise 

do capital.  Em suas pontuações, ponderam que, apesar da Psicologia ser considerada uma 

profissão intelectual superior, ela parece carregar características de precarizações oriundas das 

transformações no mundo do trabalho, como o número relativamente pequeno de psicólogas 

que  se  dedicam à  Psicologia  como atividade  principal,  trabalhando em tempo  integral;  a 

precarização a partir da remuneração; a duplicidade de esforços diante do trabalho doméstico 

e da maternidade, etc.

Além disso, os autores expõem dados que refletem sobre a natureza da profissão, os 

quais coadunam com a trajetória da Psicologia que abordamos no segundo capítulo e com os 

dados que discutiremos a seguir. Como uma ciência e uma profissão, a Psicologia tem maior 

desenvolvimento no campo profissional do que no científico, tendo uma ampla representação 

feminina.  Nesta  perspectiva,  as  práticas  psicológicas  assumidas  tradicionalmente  estão 
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vinculadas a esse caráter feminino, tanto com relação à dupla jornada, à maternidade e ao 

cuidado com os filhos, como em termos de haver uma competência técnica ligada à ideia do 

cuidado, o que influencia o entendimento profissional, caracterizado “pelo trabalho parcial 

e/ou voluntário; pela formação em Psicologia não com o objetivo do exercício profissional, 

mas de autoconhecimento ou para ajudar ao outro; pelo fato de o exercício profissional em 

Psicologia não ser a fonte primordial da renda familiar, entre outros fatores” (YAMAMOTO; 

OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 118, grifos nossos). Os grifos são nossos para atentar para 

elementos que compõem discussões já mencionadas na primeira parte do trabalho e outras que 

iremos explicitar quando enfocarmos os resultados da TALP e do grupo focal.

No tocante à idade, cujos dados estão ilustrados no quadro 10, percebe-se que, em sua 

maioria, são jovens entre 15 e 20 anos e 21 e 25 anos. As demais faixas etárias possuem um 

número menor de participantes.

Quadro 10 – Distribuição dos participantes segundo a idade

Idade F F (%)

15 a 20 anos 61 36,09

21 a 25 anos 76 44,97

26 a 30 anos 18 10,65

31 a 35 anos 6 3,55

36 a 40 anos 4 2,37

Mais de 40 anos 4 2,37

Total 169 100
Fonte: a autora

Sublinhamos a informação acerca da proveniência escolar dos participantes no Ensino 

Médio, na qual a maioria dos estudantes é proveniente de escola pública, como explicita o 

quadro 11. Embora a diferença numérica seja pequena, consideramos esse dado relevante para 

traçar  o  perfil  desses  alunos,  uma  vez  que,  em  geral,  há  um  predomínio  daqueles  que 

estudaram nas escolas privadas. No relatório do ENADE da área de Psicologia, realizado em 

2012,  os  estudantes  concluintes  de  cursos  de  Psicologia  públicos  e  que  cursaram todo o 

Ensino Médio em escola pública foi  de 35,2%. Já o percentual  daqueles que cursaram o 

Ensino Médio todo em escola  privada foi  de 55,4%. Quando se observa  o percentual  de 

graduandos de IES privadas, a relação se inverte: 51,9% cursaram todo Ensino Médio em 
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escola pública e 34,9% concluíram em escola privada (BRASIL, 2015f).

Esse  quadro  corrobora  com a  histórica  desigualdade  de  acesso  ao  ensino  superior 

público, o qual, de forma consistente e persistente vem atendendo especialmente às demandas 

das classes dominantes, restando aos filhos das classes exploradas o acesso pago ao ensino 

privado. Mont’Alvão Neto (2014) e Carvalho (2014) discorrem sobre essa desigualdade de 

acesso ao ensino superior e apontam mudanças significativas a partir do início do século XXI, 

com o incentivo do governo federal à expansão de vagas e à criação de políticas afirmativas. 

É nesse contexto que a UFAL iniciou sua Política  de Ações Afirmativas para negros com a 

Resolução nº 09/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFAL, de 10 de maio 

de  2004,  que  estabelece:  “uma  cota  de  20% (vinte  por  cento)  das  vagas  dos  cursos  de 

graduação de graduação da UFAL para a população negra segundo a metodologia do IBGE, 

oriunda exclusivamente e integralmente de escolas de ensino médio públicas,  durante dez 

anos consecutivos” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015d, p. 1).

Quadro 11 – Distribuição dos participantes segundo a escola em cursou o Ensino Médio

Escola F F (%)

Pública 91 53,85

Privada 71 41,01

Ambas 5 2,96

Não informou 2 1,18

Total 169 100
Fonte: a autora

Com efeito, como consideramos anteriormente, essa realidade é um avanço no acesso 

ao  ensino  superior  público  àqueles  grupos  que  historicamente  estiveram  alijados  desse 

âmbito.  Entretanto,  mantemo-nos  acompanhadas  por  Dias  Sobrinho  (2010)  e  suas 

problematizações sobre esse processo, já que nossas vivências cotidianas, corroboradas pelos 

dados analisados,  expõem que ainda  não se pode falar  de democratização desse nível  de 

ensino,  na medida  em que é  preciso  consolidar  ações  de  inserção  e  de acompanhamento 

desses discentes, visando sua permanência e conclusão da graduação.

Também perguntamos, no formulário, se Psicologia havia sido a primeira opção dos 

participantes (Quadro 12), ao que 121 deles responderam que sim (71,60%), enquanto que 

para 48 (28,40%) pessoas houve uma opção anterior. Destes 48, as opções por outros cursos 

concentraram-se em Direito (09), Medicina (06) e Arquitetura (04).
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Quadro 12 – Distribuição dos participantes segundo escolha de outro curso como primeira opção

Outro curso F

Direito 9

Medicina 6

Arquitetura 4

Enfermagem 3

Ciências da Computação 3

Turismo 3

Administração 2

Serviço Social 2

Letras 2

Pedagogia 2

Fisioterapia 2

Publicidade 1

Geografia 1

Engenharia Civil 1

Moda 1

Engenharia de Pesca 1

Farmácia 1

Odontologia 1

História 1

Biomedicina 1

Matemática 1

Dança 1

Física 1

Não informou 1
Fonte: a autora

Faz-se  relevante,  ainda,  discutir  o  envolvimento  dos  estudantes  com projetos  para 

além das  atividades  em salas  de  aula.  Os  números  se  equiparam entre  aqueles  que  não 

desenvolvem  projeto  e  aqueles  que  estão  engajados  em  atividades  complementares  (ver 

Quadro  13).  À  primeira  vista,  pode  parecer  que  não  há  um  grande  envolvimento  dos 

estudantes, porém, quando avaliamos a relação entre os períodos do curso e o engajamento 

em atividades, verificamos que a maior parte dos estudantes que não participam de atividades 
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complementares estão nos primeiros anos do curso. Já aqueles que seguem em períodos mais 

adiantados estão em sua maioria engajados em mais de uma atividade, inclusive, acumulando 

ações em extensão, monitoria, pesquisa, grupos de estudos, Centro Acadêmico, entre outros.

Quadro 13 – Distribuição dos participantes segundo a participação em atividades complementares

Atividades complementares F F (%)

Não 87 51,48

Sim 82 48,52

Total 169 100
Fonte: a autora

Tal informação expõe um perfil ativo e fortemente implicado, principalmente, com a 

extensão universitária, na qual cerca de 55 discentes já desenvolveram alguma atividade, o 

que confirma o perfil extensionista encontrado na Unidade de Palmeira dos Índios, explicitado 

no terceiro capítulo.

Colocamos em relevo essas informações por considerá-las necessárias para o processo 

formativo do estudante de Psicologia. Este requer a apropriação de conhecimentos e de uma 

instrumentalidade  que  possibilite  ao  discente  tecer  reflexões  críticas  sobre  a  realidade, 

apreciando diferentes caminhos interventivos que observem as condições sociais, históricas, 

políticas  e  econômicas  que  produziram tal  realidade.  Trata-se de  um importante  caminho 

quando consideramos a necessidade de reinventar práticas em Psicologia.

Retomando as análises do PPC, vale registrar que os dados do perfil dos participantes 

têm relação com um dos objetivos  gerais  do curso de graduação em Psicologia:  “Formar 

profissionais de Psicologia, capazes de compreender a conjuntura atual do país e, desta forma, 

inserir-se na sua estrutura sócio-econômica [sic] e política, a fim de interferir nas questões 

psicológicas nas diversas instâncias sociais” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 

2009a, p. 7). Segundo esse objetivo, o profissional de Psicologia deve estar apto a analisar a 

conjuntura do país e intervir a partir dos aspectos psicológicos presentes nela. Ainda, as ações 

devem desdobrar reflexões acerca do compromisso político e social da profissão, conforme 

preconiza  o  PPC,  que,  ao  elencar  os  componentes  do perfil  do  egresso,  destaca  seu 

compromisso político-social  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a).  Com 

efeito, a informação do engajamento estudantil em diversas atividades ratifica o PPC, porém, 

cabe-nos atentar para uma maior inserção dessas ações na matriz curricular, especialmente nas 
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ementas, com a finalidade de inseri-las como parte estruturante do curso e não complementar. 

Quadro 14 – Distribuição dos participantes segundo a cidade de origem

Cidade F F (%)

Arapiraca 91 53,85

Palmeira dos Índios 33 19,53

Maribondo 05 2,97

Taquarana 04 2,37

Santana do Ipanema 04 2,37

Lagoa da Canoa 04 2,37

Coité do Nóia 03 1,78

Igaci 03 1,78

Feira Grande 02 1,18

Bom Conselho/PE 02 1,18

Quebrangulo 02 1,18

Jacaré dos Homens 02 1,18

Limoeiro de Anadia 02 1,18

Estrela de Alagoas 01 0,59

Major Izidoro 01 0,59

Craíbas 01 0,59

Olho d'Água das Flores 01 0,59

Senhor do Bonfim/BA 01 0,59

Campo Alegre 01 0,59

Penedo 01 0,59

Junqueiro 01 0,59

São Sebastião 01 0,59

Poço das Trincheiras 01 0,59

Não informou 02 1,18

Total 100 169
Fonte: a autora

Por  fim,  um  outro  dado  que  consideramos  pertinente  diz  respeito  à  cidade  de 

residência  desses  estudantes  (Quadro  14).  Pelas  respostas,  percebe-se  que  o  curso  de 

Psicologia de Palmeira  dos Índios recebe pessoas  de várias cidades,  inclusive de Estados 

vizinhos, como Pernambuco e Bahia. A possibilidade de estudar próximo de sua cidade é um 
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dos principais aspectos que compõem os discursos em defesa da interiorização universitária. 

Quando olhamos a diversidade de localidades,  podemos vislumbrar,  mesmo que de forma 

superficial, o impacto do ensino superior no interior alagoano.

Como dissemos anteriormente, o ensino superior no interior de Alagoas foi marcado 

fortemente  pela  iniciativa  privada  (VERÇOSA;  TAVARES,  2006;  CORAL,  2017),  tal 

realidade  só  se  modifica  com  a  estadualização  da  Fundação  Educacional  do  Agreste 

Alagoano,  em 1990 -  hoje,  Universidade Estadual  de Alagoas  – (TAVARES; VERÇOSA, 

2007; CORAL, 2017)  e, posteriormente, com a expansão da UFAL, já em 2006. Antes, os 

estudantes interioranos que quisessem ou pudessem cursar um ensino superior  no próprio 

interior  precisavam  matricular-se  na  rede  privada.  Não  causa,  pois,  espanto,  quando  se 

constata que a representação social de interiorização universitária para estudantes de Palmeira 

dos Índios seja oportunidade, mesmo com todos os poréns que o discurso desses estudantes 

revela depois (LIMA, 2012).

Os dados dos participantes da TALP são profícuos não só por delinearem o perfil 

desses  estudantes,  mas  porque dão mais  consistência  aos  resultados  da  TALP,  sobretudo, 

quando os articulamos às discussões acerca da formação do psicólogo e do atual processo de 

interiorização da UFAL. Tais articulações tornam a realidade mais tangível e permitem uma 

maior  compreensão  da  tríade  dialógica  Alter-Ego-Objeto  que  fomenta  e  movimenta  a 

representação em tela. Na próxima seção, abordaremos o grupo focal e sua pertinência em 

estudos em representações sociais.

6.2 Grupo focal: os movimentos dos grupos e suas articulações com as representações 

sociais

Nas  pesquisas  em  representações  sociais,  o  grupo  focal  vem  sendo  utilizado 

extensivamente  (OLIVEIRA; WERBA, 1998; JOVCHELOVITCH, 2004), de modo que essa 

técnica vem se afirmando como uma estratégia de pesquisa tradicional na TRS. De forma 

geral, observa-se trabalhos voltados à identificação de representações sociais ou ao estudo de 

seus  processos  comunicacionais  e  interacionais,  etc.  (STENZEL;  GUARESCHI,  2002; 

SILVA; SILVA,  2012;  GALINKIN;  ALMEIDA; ANCHIETA,  2012;  SILVA; TRINDADE; 

SILVA JUNIOR, 2012; RIBEIRO; CRUZ, 2013). Esses trabalhos partem do entendimento de 
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que  o  grupo  focal  propicia  a  interação  e  a  comunicação,  o  que  favorece  o  acesso  às 

representações sociais em seus conteúdos e processos.

Em acordo com essas considerações, partimos da defesa de que o grupo focal é uma 

estratégia de estudos que possibilita trabalhos que enfoquem a comunicação e a interação e, 

desse modo, propicia, em especial, investigações da representação social em sua sócio gênese, 

bem como nas relações com diferentes saberes, explicitando polifasias cognitivas. De acordo 

com Banchs (2005), os grupos focais permitem conhecer os conteúdos discursivos em torno 

dos quais estruturam as representações de um dado objeto e, ao mesmo tempo, estudar os 

processos sociais de construção dessas representações.

Além disso, por prover um espaço de comunicação, o grupo focal propicia atenção à 

epistemologia  dialógica,  cujas  teorias,  como afirma  Marková  (2006),  fundamentam-se  na 

mudança, na antinomia e na comunicação. Nessa perspectiva, é no movimento dialógico que 

se  produzem  conhecimentos  sociais,  os  quais  constituem  realidades  compartilhadas  pelo 

grupo.

Partindo desse argumento, constatamos a relevância da estratégia para a pesquisa em 

tela, uma vez que intencionamos analisar as representações sociais dos estudantes sobre o 

psicólogo. Ao longo dos movimentos grupais, tais representações se evidenciam e dialogam 

com outros saberes trazidos pelos participantes e expostos em grupo e, nesse diálogo, são 

colocados em movimento processos de (re)constituição dessas representações.

Assim, essa estratégia faz-se relevante porque intenciona compreender não somente os 

conteúdos  representacionais  como  também  os  processos  de  (re)constituição  de  uma 

representação social em um dado contexto, no qual estão inseridas as relações com outros 

saberes e a forma como esses processos estão vinculados aos movimentos de comunicação e 

interação em grupo. Acreditamos que esse cenário favorece a emergência de representações 

sociais  e  proporciona  condições  para  relacionar  as  representações  e  os  contextos  em que 

foram forjadas. 

Desse  modo,  o  grupo  focal  permite  acessarmos  as  representações  sociais  e  suas 

relações com o grupo que as produziu. Nessa direção, essa estratégia também evidencia as 

relações de produção de conhecimentos sociais na medida em que capta a tensão dialógica 

que constitui  tais relações, presentificadas pelos componentes:  Alter,  Ego e  Objeto. Como 

explicado anteriormente,  a tríade dialógica tem como marca a tensão, que está presente e 

demarca  o diálogo,  que movimenta  a  produção do conhecimento  social.  Nas  palavras  de 



197

Marková (2006, p. 178, grifos da autora),

A teoria das representações sociais, como a teoria do conhecimento social,  
define o campo da psicologia social. […] Essa teoria do conhecimento social 
é baseada na dialogicidade. O conhecimento dialógico é gerado a partir do 
processo de três componentes do  Alter-Ego-Objeto  (representação social), 
em suas muitas manifestações e dinâmicas, ao invés do monológico  Ego-
Objeto. […] 

Enfim, no grupo focal, circulam, entre Outros e Eus, posicionamentos sobre o Objeto, 

os quais constituirão movimentações das representações sobre tal Objeto. A comunicação do 

Eu sobre o Objeto é tensionada, ratificada e contraposta pelos Outros, que podem ser tanto os 

participantes  do  grupo,  como  os  Outros  que  compõem  a  história  de  vida,  os  contextos 

socioculturais de cada membro, além de elementos da própria formação profissional. Devido 

ao caráter dinâmico e dialógico do grupo focal, não é difícil visualizar que as posições de 

Alter e de Ego se modificam, substituem-se e se sobrepõem, visto que os membros do grupo 

são Ego e, concomitantemente, são Alter diante de seus companheiros de diálogo.

Considerando a tarefa  de definir  grupo focal,  deve-se evidenciar  sua característica 

básica: o trabalho em grupo. Diante disso, há confusões nas definições dessa técnica e no uso 

de termos como entrevistas de grupo focal ou discussões em grupo focal. Há vertentes que 

consideram a técnica como uma entrevista em grupo, na qual há perguntas elaboradas pelos 

pesquisadores e que são coletivamente respondidas. Nesse caso, o foco são as respostas em si 

e não o processo de construção do consenso criado a partir da interação grupal (BARBOUR, 

2008).

Destaca-se,  pois,  a  necessidade  de  ir  além  da  concepção  de  entrevista  grupal, 

enfocando a interação como aspecto fundante da técnica. É o que destaca Morgan (1996, p. 

130) em sua definição como “a research technique that collects data through group interaction 

on  a  topic  determined  by  the  researcher”52.  O autor  grifa  nessa  definição  três  elementos 

essenciais:  primeiro,  estabelece que os  grupos focais  são um método de coleta  de dados; 

segundo, localiza na interação do grupo a fonte de produção dos dados; terceiro, reconhece o 

papel ativo do pesquisador na criação do grupo de discussão.  Enfim,  em Morgan (1996), 

constata-se que essa técnica não pode ser considerada como mero somatório de indivíduos, há 

que se destacar o olhar para o grupo em suas interações e comunicações, seus consensos e 

52 “uma técnica de pesquisa que coleta dados a partir da interação grupal sobre um assunto determinado pelo 
pesquisador” (tradução nossa).
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dissensos. Nesse sentido, o pesquisador não deve manter uma postura neutra e distante, mas 

sim assumir uma participação ativa no processo. 

Outras autoras, como Kitzinger (1994) e Kind (2004), também enfatizam a interação 

em um grupo focal. A primeira expõe que essa estratégia propicia insights sobre a dinâmica 

dos processos sociais na produção de conhecimentos. Já a segunda considera que a interação 

produz dados e  insights que provavelmente não seriam acessados em uma ocasião fora do 

grupo. Para a autora,  o processo grupal vai  além da soma de opiniões e sentimentos  dos 

indivíduos, devendo ser estudado em pesquisas de caráter qualitativo.

Em relação ao nosso estudo, é preciso evidenciar algumas escolhas metodológicas que 

nortearam a realização do grupo focal. Em primeiro lugar, cabe reforçar que combinamos o 

grupo focal com a análise de documentos e a TALP, com o intuito de favorecer a conciliação e 

a  síntese  das  diferentes  dimensões  do estudo.  Tais  estratégias  não foram consideradas  de 

forma  estanque,  buscou-se  trabalhar  os  dados  advindos  de  seus  procedimentos  de  modo 

integrado,  em  uma  configuração  de  retroalimentação,  permitindo,  assim,  a  ampliação  e 

complexificação  do  universo  de  análise.  Ainda,  o  conjunto  dessas  estratégias  sinaliza 

caminhos investigativos e interventivos, com ações que podem contribuir na consolidação do 

campo de formação do psicólogo.

Aspectos  como  o  tamanho  do  grupo  e  o  local  onde  ocorrerão  os  encontros,  a 

quantidade e duração das reuniões, o papel do moderador também devem ser consideradas no 

desenho da pesquisa. Kitzinger,  Marková e Kalampalikis  (2004) explicam que as decisões 

sobre  o  grupo  focal  devem  reforçar  a  interação entre  os  participantes  e  reconhecer  a 

importância do contexto em que se deu a discussão. De fato, compreendemos que se deve 

evitar um receituário  preestabelecido  que  norteie  o  funcionamento  grupal,  observando os 

objetivos da pesquisa e, no caso de estudos com a TRS, ressaltamos a necessidade de garantir 

a comunicação entre os participantes.

Em nosso caso, trabalhamos com 12 graduandos de Psicologia e as reuniões ocorreram 

em uma sala de multimídia da própria Unidade de Palmeira dos Índios, nas sextas-feiras, 

totalizando 05 encontros, com duração de cerca de 120 minutos cada. Dentre os 12 estudantes, 

havia dois representantes por turma e outros dois que estavam no fluxo individual, ou seja, 

estudantes que por algum motivo perderam disciplinas e não seguiram o mesmo fluxo de sua 

turma original.

O critério  para a  inclusão  no grupo focal  foi  contemplar  estudantes  em diferentes 
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momentos de sua formação. Tal escolha deu-se por meio de sorteio: dois representantes por 

turma e mais dois que estavam no fluxo individual.  Após sorteio,  conversamos com cada 

possível  participante,  convidando-o a compor o grupo. Em geral,  não tivemos recusas  ao 

convite, as únicas negativas vieram da turma do sétimo período devido, especialmente, à falta 

de tempo desses estudantes,  na medida em que esse período é considerado um dos mais 

difíceis, por ser o início dos estágios, deixando os discentes dependentes dos horários de seus 

supervisores de campo e divididos com as aulas.

Optamos pelo sorteio para evitar possíveis enviesamentos na escolha, já que minha 

posição era de pesquisadora e de professora do curso. Essa questão foi fortemente discutida, 

visando evitar uma escolha tendenciosa, bem como uma adesão de discentes que, de alguma 

forma, sentissem identificação com as discussões propostas por mim ao longo da graduação. 

Esse aspecto conduz a um dos tópicos mais amplamente debatidos sobre o grupo focal, 

que é o papel do moderador, cujas ações podem conduzir o grupo a discussões profícuas ou 

não. Morgan (1996) remete à existência de grupos mais estruturados ou menos estruturados a 

depender  do  nível  de  controle  do  pesquisador.  Esse  nível  de  estruturação  depende  dos 

objetivos do estudo, bem como das questões a serem debatidas, do número e do perfil dos 

participantes.

Kind (2004) explana que a tarefa essencial do moderador é manter a interação grupal 

ao  longo  da  duração  dos  encontros.  Características  pessoais,  estilos  de  moderação  e 

experiências anteriores também devem ser consideradas nessa tarefa. A autora ressalta como 

características pessoais a considerar: a abertura para discussão, a postura de acolhimento, o 

distanciamento em relação ao tema e a consciência das intervenções verbais e não-verbais. Já 

o estilo de moderação refere-se à atitude e ao comportamento do moderador diante do grupo, 

lembrando que isso também depende do ritmo do grupo que pode impor determinado estilo ao 

investigador/moderador. Em relação à experiência e aos antecedentes, Kind (2004) destaca 

que um maior conhecimento sobre o tema pode levar a uma mediação mais fluida.

O moderador deve estar atento à fala dos participantes de modo a não permitir grandes 

desvios ou que algum assunto importante não seja discutido ou que as pessoas não consigam 

se comunicar. É preciso também evitar que tópicos importantes sejam explorados somente no 

final ou que outros sejam antecipados sem a devida preparação. Para tanto, Gondim (2002) 

pontua que o moderador deve colocar as perguntas e tópicos para debate. A autora reconhece a 

importância de um roteiro para nortear o grupo, mas adverte que este não deve ser confundido 
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com um questionário. O roteiro está relacionado ao grau de estruturação do grupo. Uma maior 

diretividade pode garantir foco no tema, porém também dificulta o surgimento de opiniões 

diferentes,  que enriquecem a discussão.  Sendo assim,  demanda-se a previsão do nível  de 

flexibilidade a ser adotado pelo moderador a fim de que ele possa ser mais ou menos diretivo 

à medida em que o encontro se desenvolva (GONDIM, 2002).

Morgan (1996), ao analisar as desvantagens da técnica, elenca as críticas ao papel do 

moderador na geração dos dados e do impacto do grupo em si nesses dados. Sobre o papel do 

moderador,  o  autor  cita  estudos  que  questionam a  assertiva  de  que  os  grupos  focais  se 

aproximam de uma conversa espontânea, pois a forma como o moderador se comporta pode 

interromper os processos grupais e dificultar  a produção dos dados, quebrando a ideia de 

espontaneidade. Gondim (2002) também frisa a crítica referente à falta de controle sobre o 

desempenho do moderador. A autora admite que há essa dificuldade de controle, posto que 

cada grupo assume uma dinâmica própria, o que exige uma flexibilidade do moderador.

De fato, não se trata de uma conversa espontânea e a maior ou menor diretividade do 

moderador pode interferir nos resultados, mas o seu contexto e condução podem propiciar 

condições  que  a  aproximem  de  uma  situação  mais  espontânea  possível.  Morgan  (1996) 

pondera  que  esses  questionamentos  são  importantes  por  reafirmarem  a  necessidade  de 

entender que as variações de estilo de moderação podem interferir na investigação.

Considerando tais orientações, minha atuação, neste trabalho, mereceu uma reflexão 

acurada,  especialmente  devido ao  fato  de  eu  ser  docente  do  curso  de  Psicologia.  Assim, 

optamos por uma mediação que provocasse a discussão, mas que se evitasse a expressão de 

opiniões ou posicionamentos. Sempre tive a iniciativa de eliciar a discussão, busquei fazer 

sínteses  das  falas  para  provocar  novas  discussões  e  perguntas  aos  participantes  quando 

alguma fala não havia ficado clara, propunha a discussão de algum aspecto que não tivesse 

sido devidamente explorado,  busquei  tecer  relações  entre  as  falas  de estudantes  distintos, 

intervir em situações de maior conflito, mas sempre buscando abster-me de emitir opiniões 

sobre o que estava sendo discutido.

Trabalhamos com gravadores de áudio e câmeras de vídeo, conforme consentimento 

dos membros do grupo expresso no TCLE (Apêndice C). Também tivemos a colaboração de 

uma  discente  bolsista,  que  contribuiu  na  gravação  do  vídeo  e  na  organização  geral  das 

reuniões.  As falas de cada reunião foram transcritas e  analisadas com base na técnica de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004).
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As discussões  realizadas  até  agora  elucidaram elementos  importantes  do  encontro 

entre a TRS e o grupo focal, uma vez que este último oportuniza a interação, a comunicação e 

o olhar psicossocial tão caros à primeira. A seguir, explicitamos como foi o desenvolvimento 

das reuniões e o perfil dos participantes do grupo.

6.2.1 Participantes e encontros

O grupo focal ocorreu ao longo dos meses de outubro e de novembro de 2014. Apesar 

de termos a presença de todos em apenas uma reunião (a última), em geral, a frequência ao 

grupo foi muito positiva. As poucas ausências deveram-se a problemas de saúde ou outros 

compromissos previamente marcados e que não puderam ser reagendados. A seguir, traremos 

uma descrição de cada participante53.

Lourdes tem 18 anos e é estudante do primeiro período de Psicologia. Finalizou o 

Ensino  Médio  em  escola  privada  e  reside  em  Arapiraca  com  seus  avós.  Na  época  dos 

encontros, Lourdes não tinha bolsa, nem participava de algum tipo de atividade ou projeto 

acadêmico. Vem buscando identificação com o curso, mas segue em dúvida entre Psicologia e 

Arquitetura. No primeiro encontro, afirmou que sempre teve vontade de fazer Arquitetura, 

pois sempre gostou muito de desenhar, mas a matemática a fez desistir da ideia por pensar que 

teria que fazer cálculos por toda vida. Já a Psicologia surgiu como uma opção, pois, como 

disse, ela gosta de pessoas, de sentir pessoas, de entendê-las. Em vários momentos, Lourdes 

comentou sobre as mudanças que vem percebendo em si, o contraste de visões, além de ter 

trazido  valiosas  contribuições  sobre  o  Tronco  Inicial  e  os  primeiros  contatos  com  as 

discussões sobre a interiorização universitária e a Psicologia em si. Lourdes esteve presente 

em todos os encontros.

Sofia tem 19 anos e também está no primeiro período. Faltou ao primeiro encontro 

porque estava participando de um evento sobre saúde mental, mas, em todos os demais, Sofia 

pode comparecer e teve uma expressiva participação. A estudante veio de outro Estado e, 

assim como outros estudantes, teve que se deslocar de sua cidade. Mora sozinha em Palmeira 

dos Índios, em casa alugada vizinha à UFAL e, para se manter, tem uma bolsa pró-graduando. 

Estudou em escola privada e também tentou outras faculdades próximas a sua cidade, mas 

53 Para garantir o sigilo da identidade dos participantes, optamos por nomeá-los por codinomes, em sua 
maioria, escolhidos pelos próprios.
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como não tinha condições financeiras de se manter nessas faculdades, não pode cursá-las. Até 

que, pelo Sistema de Seleção Unificada – SISU -, conseguiu vaga na UFAL de Palmeira dos 

Índios. Assim como Lourdes, Sofia trouxe várias discussões em que se constata seu processo 

de  apropriação  da  vida  universitária  e  o  estranhamento  inicial  em  relação  ao  cotidiano 

universitário  e,  em específico,  aos  Troncos  Iniciais,  às  opções  da  matriz  curricular  e  ao 

movimento estudantil.

Lain está no terceiro período, é de Arapiraca e tem 19 anos de idade. Proveniente de 

escola  privada,  a  estudante  mora  com seus  pais  e,  na  época,  não  participava  de nenhum 

projeto. Demonstrou em alguns encontros dúvidas sobre a escolha do curso, falando que gosta 

de Veterinária por poder lidar com animais. Alega gostar das discussões das disciplinas e de 

ler  sobre Psicologia,  mas tem dificuldade de se ver atuando, pois entende que não possui 

características  de  uma  boa  profissional,  por  não  se  considerar  tão  atenta  às  relações 

interpessoais. Lain precisou ausentar-se no quarto encontro, mas nos demais sempre manteve-

se atenta e,  embora mais silenciosa,  fazia sínteses e pontuações relevantes sobre algumas 

discussões mais controversas. 

Júlia também está no terceiro período e é de Arapiraca. Estudou em escola privada, 

reside com seus pais e tem 19 anos. A primeira vez que Júlia tentou ingressar na universidade, 

não  conseguiu,  pois  se  confundiu  em  suas  escolhas  e,  embora  tivesse  preferência  por 

Psicologia, acabou optando por Letras em Delmiro Gouveia, no Campus Sertão. Também foi 

aprovada em Serviço Social em um curso à distância em faculdade privada, mas desistiu, por 

compreender que precisava persistir e entrar em uma universidade federal, visto que haveria 

mais dedicação de estudantes e docentes. Sempre teve o apoio dos pais e professores que a 

incentivaram a permanecer em seus estudos até ser aprovada na federal, o que ocorreu em sua 

segunda tentativa. Júlia sempre se manteve muito participativa em todos os encontros, não se 

furtando  a  se  posicionar.  Demonstrou  ansiedade  em relação  à  escolha  das  abordagens  e 

dúvidas se estaria no curso certo, mas via-se esperançosa com o transcorrer da graduação. À 

época, Júlia participava como voluntária do Projeto de Extensão Psicorisos, em Psicologia 

Hospitalar, e de um grupo de estudos na Análise do Comportamento.

Eduardo, 20 anos, também morador de Arapiraca, reside com os pais e ajuda em um 

negócio familiar. Na época, Eduardo não estava engajado em projetos de pesquisa ou extensão 

da  Unidade  e  estava  no  fluxo individual,  mas  predominantemente  com disciplinas  do  3º 

período. Filho de mãe professora e pai agricultor, seu avô materno era produtor de fumo, o 
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que garantiu à família uma maior estabilidade de renda. Eduardo foi o único entre os primos a 

estudar em escola privada, pois os demais começaram cedo a trabalhar. Antes de entrar em 

Psicologia, foi reprovado no Ensino Médio e se via como uma pessoa sem sentimentos, o que 

mudou após o curso. Considera-se uma pessoa observadora e gosta de aconselhar amigos, 

motivos pelo qual passou a gostar de Psicologia. Ao longo dos encontros, o estudante revelou 

gostar  da Psicanálise,  mas  ressentiu-se com a  ausência  de  profissionais  que  trabalhassem 

nessa perspectiva. Eduardo faltou ao segundo e quarto encontros, mas nos demais sempre 

participou e polemizou em alguns momentos. Via-se em Eduardo uma necessidade constante 

de reformular ideias e posições, bem como de tentar explicar seus pontos de vista aos outros.

Arielle tem 21 anos e é estudante do 5º período. Nascida em São Paulo, já morou em 

outros Estados e hoje reside em uma cidade alagoana próxima a Palmeira dos Índios. Nessa 

cidade, cursou o Ensino Médio em escola privada. Arielle, influenciada pelo irmão que já 

havia realizado um curso em uma universidade federal, afirmou que só queria ingressar na 

federal.  Explica  que  sempre  se  identificou  com  Psicologia,  inclusive  com  os  testes 

vocacionais, e que tinha uma visão naturalizada da Psicologia, que depois modificou-se. Tal 

como Lain, Arielle demonstrou receio de não ser reconhecida como alguém que se encaixasse 

no perfil de psicóloga, por ser tímida e calada. A estudante precisou ausentar-se do grupo no 

terceiro dia e, nos demais, assumiu uma postura mais observadora, raramente intervinha na 

discussão,  a  não  ser  quando  solicitada.  Apesar  disso,  dispôs-se  a  expor  suas  ideias  e 

demonstrou intenção de rever determinados aspectos com que identificava a Psicologia e de 

buscar novos referenciais, conforme suas identificações atuais. Na época, participava de dois 

projetos de extensão: o Psicorisos e outro relacionado às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, ambos sem bolsa.

Gabriel é de uma cidade do sertão alagoano, tem 21 anos e estudou em escola pública. 

É o primeiro de sua família a entrar em uma universidade, sendo que muitas vezes se colocou 

em dúvidas sobre a necessidade de curso superior, já que, em sua família, as pessoas não 

concluíram o Ensino Fundamental, mas vivem bem, como seu pai, que é caminhoneiro. Sua 

escolha por Psicologia foi confusa, antes, pensou em Turismo, Administração (que tentou, 

mas não entrou), Educação Física (mas não queria ser professor) e Fisioterapia. Assim como 

Júlia, passou em Serviço Social, em uma faculdade privada de educação à distância, mas não 

se  matriculou.  Gabriel  também  não  pode  vir  no  quarto  encontro,  mas  nos  demais  teve 

participação ativa. Engraçado e carismático, sempre interagia com os colegas, comigo e com 
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as câmeras, fazendo comentários engraçados e brincadeiras e arrancando risadas do grupo, 

porém,  quando fazia  suas  falas,  expressava-se  com poucas  palavras.  Mesmo com poucas 

palavras, suas contribuições demonstravam sua criatividade e espontaneidade, resultando em 

boas discussões no grupo. Naquela época, Gabriel também participava do Psicorisos, como 

voluntário.

Andrew tem 25 anos,  está  no 7º  período e  estudou em escola  pública,  no Ensino 

Médio. Residente em Arapiraca, faz parte de um movimento de estudantes de Psicologia, de 

Alagoas. Na época, desempenhava um papel ativo no movimento estudantil de Palmeira. Sua 

escolha pela Psicologia foi motivada por leituras, por amigos que já a cursavam, por questões 

pessoais, bem como por se identificar com trabalhos que envolvessem grupos socialmente 

marginalizados.  Sempre  presente  e  participativo  nos  encontros,  em  suas  intervenções, 

Andrew, por várias vezes, buscou um posicionamento político e crítico sobre o trabalho do 

psicólogo,  questionando visões e concepções cristalizadas sobre a Psicologia.  Além disso, 

Andrew já participou de vários projetos e grupos ao longo de sua formação: grupos de estudos 

em Esquizoanálise, Psicorisos e um Projeto de extensão em Psicologia Comunitária, todos 

como voluntário.

Janaína tem 24 anos de idade, estudou em escola pública e está no 7º período. Faz 

Estágio Básico em uma instituição pública de reabilitação de crianças com Transtorno do 

Espectro do Autismo – TEA -, em Arapiraca. Sua escolha por Psicologia foi motivada pela 

identificação com as discussões e com a necessidade de reflexão e crescimento pessoal. Mais 

nova entre três irmãos, todos formados, diz que seus pais deixaram-na livre para escolher o 

curso  de  sua  preferência  e  sempre  teve  apoio  dos  pais.  Janaína  foi  assídua  em todas  as 

reuniões, também buscando se posicionar em momentos importantes. Como estava em sua 

primeira experiência de estágio, alegava a necessidade de mais atividades práticas no curso, 

observando as diferenças entre o que discutia na academia e as demandas do estágio.

Juçara, 26 anos, estava cursando disciplinas do 7º e do 9º períodos. Natural de uma 

cidade  vizinha  à  Palmeira  dos  Índios,  estudou  em escola  pública  e  tem uma bolsa  para 

garantir sua permanência na universidade.  Juçara emocionou-se muito no primeiro dia,  ao 

relembrar sua trajetória, destacando as dificuldades que enfrentou até chegar à universidade. 

Sua  aprovação  foi  muito  comemorada,  mas  logo  se  deparou  com vários  problemas  para 

manter-se estudando. Não se identificou com sua turma, sua mãe adoeceu no meio do curso, 

forçando-a faltar algumas aulas, o que resultou em reprovações. Também teve que lidar com o 
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sistema precário de transportes entre Palmeira e sua cidade, o que a fez definir a experiência 

do transporte  como “a ferida que mais dói”.  Juçara estava no último estágio do curso,  o 

chamado Estágio Específico, atuando na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Antes, no Estágio Básico, atuou em Psicologia Hospitalar. Participou do Centro Acadêmico e 

de um Projeto de Extensão que discutia sexualidade na escola.

Catarina possui 23 anos e está no 9º período de Psicologia. Nascida e residente em 

Arapiraca, sempre estudou em escola privada, onde foi líder de turma. A estudante fez Estágio 

Básico em clínica ampliada em uma associação de pessoas com deficiência e em reabilitação 

de crianças com TEA, ambos em Arapiraca. Seu Estágio Específico desenvolve-se na clínica-

escola de Psicologia. Ausente apenas no terceiro encontro, Catarina teve uma forte voz nos 

encontros, buscando sintetizar, esclarecer, aconselhar, questionar, contrapor, responder e se 

posicionar de diversas formas, atuando no papel de veterana mais experiente junto com Cauã. 

Ao longo de sua formação, Catarina foi bolsista de monitoria, além do que participou como 

voluntária de projetos de extensão relacionados à discussão da sexualidade com jovens no 

contexto escolar, à educação sexual com mulheres, ao Psicorisos e, ainda, atuou no CA de 

Psicologia.

Cauã, 21 anos, também do 9º período e residente em uma cidade próxima à Palmeira 

dos  Índios,  teve,  na  graduação,  uma  bolsa  permanência  e  foi  membro  do  Programa  de 

Educação  Tutorial/Núcleo  de  Estudos  do  Semiárido  Alagoano  –  PET-NESAL -,  além de 

participar de um grupo de estudos em Análise do Comportamento. Tal como Juçara, Cauã 

sentiu  as  dificuldades  de transporte,  tendo que buscar  seguidas  vezes  a  prefeitura de sua 

cidade,  reivindicando transporte.  Vindo de uma família com outros cinco irmãos,  também 

ocupa a posição de ser o primeiro filho a tentar um curso superior, o que resultou em pressão 

da  família  para  que  ingressasse  na  universidade.  Cauã  fez  seus  Estágios  Básicos  em 

Psicologia Escolar/Educacional e na reabilitação clínica.  Agora,  no último ano, estagia na 

clínica-escola. Cauã não faltou a nenhum encontro e, assim como Catarina, ocupou muitas 

vezes o papel de veterano, esclarecendo, questionando, orientando, problematizando, etc.

O quadro 15 sintetiza o perfil geral de cada participante do grupo focal.
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Quadro 15 – Perfil dos participantes do grupo focal

Participante Gênero Idade Período Escola do Ensino 
Médio

Participação em 
atividades 
complementares

Lourdes Feminino 18 1º Privada Não

Sofia Feminino 19 1º Privada Não

Lain Feminino 19 3º Privada Não

Júlia Feminino 19 3º Privada Sim

Eduardo Masculino 20 3º Privada Não

Arielle Feminino 21 5º Privada Sim

Gabriel Masculino 21 5º Pública Sim

Andrew Masculino 25 7º Pública Sim

Janaína Feminino 24 7º Pública Não

Juçara Feminino 26 9º Pública Sim

Catarina Feminino 23 9º Privada Sim

Cauã Masculino 21 9º Pública Sim
Fonte: a autora

Para concretizar as reuniões do grupo focal, optamos por propor um trabalho que se 

inserisse  na  dinâmica  do  curso  de  Psicologia,  como  um  minicurso  de  extensão  para  os 

estudantes participantes,  intitulado “Psicologia em foco: os movimentos de seus saberes e 

fazeres”.

Seguindo a proposta  da  epistemologia  dialógica  (MARKOVÁ, 2006),  a  ênfase  do 

trabalho recaiu na comunicação, o que implicou colocar em diálogo diferentes formas de 

compreender o psicólogo, visando o tensionamento e as movimentações desses saberes em 

relação  ao  tema.  Destarte,  a  proposta  foi  significativa  por  proporcionar  o  encontro  entre 

estudantes  em diferentes  momentos  de sua formação,  do 1º  ao  5º  ano,  ou seja,  1º  ao  9º 

período, bem como a exposição e reflexão sobre diversos tópicos pertinentes ao curso de 

Psicologia.  Foram colocados em discussão temáticas caras à Psicologia,  como o papel do 

psicólogo, sua identidade, além do processo de interiorização universitária. Desses encontros, 

os estudantes não saíam indiferentes e sempre eram provocados a refletir sobre seus caminhos 

e perspectivas no curso.

Nas reuniões,  priorizou-se a  fala  dos  discentes,  suas  experiências  e  representações 
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(re)constituídas ao longo do curso e que foram postas em movimento durante o grupo focal. 

Cada encontro teve um tema que foi discutido pelos estudantes. Os tópicos foram definidos 

previamente, a partir de leituras sobre a temática e dos primeiros dados da TALP. Além disso, 

foram solicitadas algumas atividades a serem desenvolvidas entre os intervalos das semanas. 

Tais atividades tinham o intuito de subsidiar a discussão no encontro seguinte. Assim, para 

provocar essa discussão, utilizou-se como estratégia a apresentação de imagens. Com exceção 

do primeiro tema, a cada final de encontro, solicitava-se aos participantes uma imagem que 

representasse o tema central do grupo seguinte. Desse modo, no novo encontro, as pessoas 

traziam a imagem e, a partir delas, iniciava-se a discussão.

A seguir,  resgataremos  cada  encontro,  apresentando  brevemente  as  discussões  que 

emergiram.

No primeiro dia, 17/10, houve a apresentação dos participantes e das intenções do 

trabalho. A discussão girou em torno do processo de escolha pela Psicologia. Solicitou-se que 

os  participantes  rememorassem  a  escolha  pelo  curso  e  escrevessem  palavras  que 

descrevessem esses momentos.  Depois,  cada integrante expôs suas palavras e  explicou as 

razões de sua escolha. Foi, para muitos, um momento emocionante, pois emergiram todas as 

expectativas daquela escolha e os sentimentos a ela vinculados. Evidenciou-se a importância 

da  chegada  da  universidade  no  interior  e  as  oportunidades  que  se  desdobraram  dessa 

interiorização. Nesse dia,  solicitou-se aos discentes uma imagem que representasse o “Ser 

psicólogo” para que trouxessem na outra semana.

No segundo encontro, 24/10, a discussão foi conduzida através das imagens trazidas 

pelos estudantes. A intenção foi discutir o que é ser psicólogo e o ser psicólogo no interior de 

Alagoas.  Foram  imagens  diversas,  que  propiciaram  falas  acerca  do  entendimento  dos 

acadêmicos sobre a profissão do psicólogo. Ao mesmo tempo, foi possível pensar na profissão 

no interior de Alagoas, como vem se configurando o fazer do psicólogo, especialmente no 

agreste.  Foi  um momento  rico  na  confrontação  de  imagens,  pois  cada  estudante  deixou 

explícito seus caminhos ao longo do curso, bem como houve a reflexão sobre o ser psicólogo, 

em que foi possível discutir as proximidades e distâncias de cada olhar.

Assim  como  no  dia  anterior,  foi  solicitado  aos  participantes  imagens  que 

respondessem a pergunta “Para que serve o psicólogo?”. Desse modo, no terceiro encontro, 

07/11, os participantes trouxeram imagens em que expuseram seu entendimento da questão. 

Consideramos esse dia relevante, uma vez que os estudantes tiveram a oportunidade de rever 
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posições e reafirmar outras ideias.

O quarto encontro, ocorrido dia 14/11, também iniciou-se com as imagens solicitadas 

anteriormente. Nesse caso, foram imagens sobre o lugar da UFAL de Palmeira que fosse mais 

significativo  para  as  pessoas  do  grupo.  O  foco  da  discussão  foi  sobre  a  formação  em 

Psicologia na UFAL interiorizada, em que se abordou especificamente o curso de Psicologia 

em Palmeira dos Índios, suas características, dificuldades e superações. Nesse dia, ficaram 

explícitas a realidade da interiorização universitária e como cada estudante vem tentando se 

apropriar e se situar nesse processo.

Importante  comentar  as condições em que esse encontro foi  realizado:  em meio à 

possibilidade de uma greve estudantil devido às dificuldades de transporte dos estudantes de 

Arapiraca, como expusemos no terceiro capítulo.  O transporte que traz os discentes desse 

município – que compõem a maior parte de nosso grupo discente – é custeado pela prefeitura 

arapiraquense e, recorrentemente, apresenta problemas, como condições precárias do veículo, 

falta de pagamento de motoristas, limitação do uso do ônibus apenas para alguns e ameaças 

de suspensão do serviço. Nessa semana, enfrentávamos um início de greve pelos motoristas, 

por  falta  de  pagamento,  o  que acarretou  dificuldades  de  muitos  estudantes  viajarem.  Em 

solidariedade aos profissionais e pensando em reivindicar melhores condições no transporte, 

os  estudantes  realizaram algumas  reuniões  e  manifestações  visando à  construção de  uma 

greve estudantil,  assim,  muitas atividades acadêmicas foram suspensas.  Apesar  dos vários 

movimentos, não houve greve estudantil, mas consideramos que foi um momento positivo por 

propiciar um protagonismo maior dos discentes.

Em relação aos encontros, estávamos nesse impasse e precisávamos definir se haveria 

nossa reunião ou não. A decisão foi tomada após consulta a todos do grupo e aos estudantes 

que  estavam  conduzindo  o  movimento  estudantil  de  modo  a  não  atrapalhar  possíveis 

atividades propostas. Diante disso, decidiu-se pela continuidade do encontro, considerando: 1- 

a  concordância  de  todos  sobre  a  reunião;  2-  o  custeio  das  despesas  de  transporte  dos 

integrantes  arapiraquenses  do  grupo  pela  pesquisadora  (o  que  já  vinha  sendo  feito  com 

estudantes de outras cidades, mas não era necessário com aqueles de Arapiraca, já que vinham 

em ônibus fretado pela Prefeitura); 3- a pertinência da discussão nesse momento, uma vez que 

trataríamos  nesse  dia  da  formação  em  Psicologia  na  UFAL,  assim,  esse  assunto  seria 

explorado em momento muito oportuno; 4- a não existência de programação de atividade do 

movimento estudantil para aquela manhã de sexta.
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Com a definição, o grupo ocorreu sem problemas, porém, com um número menor de 

estudantes, o que já era esperado e ocorreu devido a situações extras de outros estudantes e 

não daqueles de Arapiraca.  Certamente,  a situação do transporte não foi negligenciada na 

discussão desse dia,  os  discentes  levantaram essa e  várias  outras  questões  para  expressar 

como vivenciam sua formação na UFAL de Palmeira dos Índios.

Por fim, no último encontro, dia 21/11, o tema foi “Eu, psicólogo”. Os participantes 

trouxeram  uma  imagem  que  representasse  sua  perspectiva  em  relação  à  profissão  do 

psicólogo. Se no início foi feita uma retrospectiva da escolha da profissão, nesse último dia, 

olhou-se  para  o  futuro.  O  objetivo  era  pensar  sobre  o  processo  de  identificação  com  o 

psicólogo.  Esta  foi  considerada por muitos a  tarefa mais difícil,  especialmente,  devido às 

dúvidas em relação ao futuro e ao caminhar profissional.

Em uma avaliação inicial dos encontros, considera-se que foram frutíferos em relação 

às discussões e às reflexões proporcionadas. Ao se buscar as imagens, foram evidenciadas 

diferentes experiências com a Psicologia, bem como revelou-se consensos quanto à formação 

e ao processo de interiorização da UFAL, permitindo a emergência das representações sociais 

sobre o psicólogo.

Ao mesmo tempo,  o trabalho funcionou como um importante momento formativo, 

uma  vez  que  abriu  espaço  para  o  debate  sobre  a  profissão  do  psicólogo,  sua  trajetória, 

demandas e possibilidades atuais. Nessa direção, avaliamos a possibilidade do grupo focal 

como  estratégia  válida  para  a  formação  na  medida  em  que  explora  elementos  da 

dialogicidade. Marková (2006) explica que a tríade dialógica  Alter-Ego-Objeto configura-se 

como uma unidade dinâmica do conhecimento social, posto que, nas relações estabelecidas 

entre  tais  elementos,  são  constituídos  conhecimentos.  Tais  relações  estavam  presentes  no 

grupo focal já que a ideia central era colocar em diálogo os estudantes de Psicologia e os 

saberes por eles construídos sobre o psicólogo, proporcionando o movimento desses saberes. 

Neste  sentido,  eles  puderam rever  suas  falas  e  práticas  ao  longo dos  encontros  e  muitos 

expressaram o  desejo  de  continuar  as  discussões,  inclusive  em um formato  de  disciplina 

eletiva.
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Parte III – IMAGENS DO PSICÓLOGO EM MOVIMENTO

As representações sociais estão em movimento: constituem-se nos movimentos dos 

grupos  e,  ao  mesmo  tempo,  constituem  realidades  nesses  movimentos.  Não  se  poderia 

conceber representações sociais em um mundo estático. Com efeito, tal mundo inexiste, pois 

o  movimento  é  propriedade  inerente  da  realidade  e,  em  especial,  da  realidade  humana. 

Movimento  representa  vida:  um corpo  morto  é  um corpo  parado,  inerte.  Ao  brincar,  as 

crianças fingem a morte, ficando paradas, em um sono eterno. A vida, por seu turno, é fluida, 

dinâmica: o universo está em expansão, o planeta se move, a civilização humana é história. O 

homem movimenta-se, (sobre)vive e torna-se humano: inspira e expira, o sangue circula, os 

músculos  contraem e descontraem. Mesmo quando parece que estamos parados,  podemos 

estar em um movimento intenso de reflexões, pensamentos, tensões e conflitos…

E, ao se movimentar, a humanidade desenvolve-se. A criança que age e interage no 

mundo, chora, mama, engatinha, anda, corre, fala… É o mundo humano que conduz a criança 

nesses movimentos: age e interage com a criança, responde ao seu choro, alimenta-a, carrega-

a e ajuda na condução de seus primeiros movimentos independentes, fala com ela, constitui 

linguagem… Enfim, a criança torna-se humana nesses movimentos, apropriando-se de uma 

vida humana. Não só o indivíduo é movimento, este também é inerente ao grupo, constituem 

coletividades,  sociedades,  mundos  partilhados.  Constroem e  desconstroem realidades.  Em 

segundos  ou  séculos,  realidades  que  pareciam tão  sólidas,  tão  eternas  desfazem-se  ou  se 

refazem. E, mesmo quando a estabilidade parece ser a regra,  ela se mantém às custas de 

muitas movimentações. Enfim, o movimento sinaliza continuidades, rupturas e mudanças nas 

sociedades.

Como vimos, a produção de conhecimentos tem no movimento um elemento central. 

Conhecimento não pode ser tomado como categoria estática. Mesmo em uma visão linear e 

evolutiva,  o  conhecimento  se  movimenta,  por  acumulação.  Para  além  dessa  visão, 

compreende-se a transformação do conhecimento: para conhecer, o homem realiza atividades, 

movimenta-se  no  mundo,  apropria-se  desse  mundo  e,  ao  mesmo  tempo,  o  modifica. 

Ancoradas em uma epistemologia dialógica, afirmamos que o movimento implica relações 

dialógicas. Ao movimentar-se, na construção de conhecimentos, o sujeito está em relação com 

os Outros e com o Objeto,  em uma relação que é  composta por dialogicidade,  tensões  e 

conflitos.
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As introduções das partes iniciais deste trabalho expressam essas assertivas tanto em 

um  âmbito  individual  como  grupal  na  medida  em  que  se  iniciaram  com  situações  que 

envolviam a  dialogicidade:  a  professora  que  se  move,  quando  provocada  pela  estudante, 

buscando  compreender  a  formação  e  o  contexto  universitário  do  qual  faz  parte  –  e  que 

também estão em movimento. Os discentes que, ao longo da formação, em interlocuções com 

tantos Outros e com a própria Psicologia, movem-se em suas representações de psicólogo, 

confrontados em suas versões da Psicologia decorrente de saberes distintos e opostos.

Também há movimentos nos resultados desse trabalho que serão expostos a seguir. Em 

dois  capítulos,  serão  dispostas  discussões  advindas  dos  estudos  que  os  dados  produzidos 

provocaram. Espera-se que, ao final dos capítulos, seja possível visualizar a análise acerca das 

representações sociais sobre o psicólogo, bem como identificar o conteúdo das representações 

sociais sobre o psicólogo construídas pelos estudantes; analisar as relações entre elementos do 

processo formativo e as representações sociais em tela; explicitar processos de constituição 

dessas representações durante o processo formativo.
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7 A  TÉCNICA  DE  ASSOCIAÇÃO  LIVRE  DE  PALAVRAS:  OS 

PRIMEIROS TRAÇOS

Os dados da TALP foram analisados a  partir  da análise  de conteúdo proposta  por 

Bardin (2004, p. 33), que define essa técnica como “[...] conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo 

das mensagens”. 

Dentre as técnicas que compõem tal análise, optamos pela análise categorial que, de 

acordo com Bardin (2004), consiste na divisão da mensagem em unidades, categorias, em 

conformidade com agrupamentos analógicos, que obedecem determinado critério. Na TALP, 

estamos trabalhando com o critério semântico, priorizando a análise temática, que investiga os 

núcleos de sentido que constituem a comunicação através da observação de temas.

Na análise da TALP, reunimos todas as evocações dos participantes, o que resultou em 

501 palavras ou expressões. Para a apreensão do campo semântico de “psicólogo”, primeiro, 

somamos  a  frequência  de  cada  evocação  e,  depois,  reunimos  palavras  com proximidade 

semântica  em  um único  termo,  buscando  observar  o  sentido  de  cada  uma  delas,  o  que 

totalizou  101  evocações.  Vale  mencionar  a  relevância  das  justificativas  elaboradas  pelos 

participantes para suas evocações. No formulário, após o espaço para escrever as palavras 

associadas, havia um outro destinado à exposição das razões para as associações. Elas foram 

importantes tanto por esclarecer  o  sentido de alguns termos evocados,  como também por 

permitir  o  desdobramento  de  outras  discussões  acerca  do  objeto.  Ainda,  possibilitaram o 

esclarecimento  de  dúvidas  sobre  os  entendimentos  dos  participantes,  como foi  o  caso da 

palavra “paciente”, cujo sentido aproximou-se daquele que tem  necessidade de cuidados em 

saúde e não a qualidade de quem espera, de quem tem paciência.

Em seguida, iniciamos a análise categorial, em que as evocações foram organizadas a 

partir de categorias concebidas com base na articulação entre os dados e as discussões teóricas 

iniciais, o que nos revelou o campo semântico do objeto em tela. Nesse exercício, foi possível 

identificar cinco categorias que compõem o referido campo semântico.

Os campos foram categorizados a partir de perguntas básicas que traçamos quando 

diante do processo de conhecer algo, especialmente no âmbito científico: quem/o que é? Para 

que serve? Como procede? O que estuda? Como se forma/desenvolve? Assim,  tem-se os 

campos:  perfil,  função,  trabalho,  ciência  e  processo  formativo,  os  quais  comporão  os 



213

primeiros traços acerca da representação social sobre o psicólogo, conforme ilustra o quadro 

16.

Retomamos  Moscovici  (1978)  quando  afirma  que  toda  representação  é  uma 

representação de alguma coisa para alguém. No ato representar, o autor identifica duas faces 

indissociáveis: a figura e a significação, ou seja, a representação é estruturada em uma face 

icônica e outra simbólica, respectivamente.

Quadro 16 - Campo semântico de “psicólogo”

Perfil Função Trabalho Ciência Processo formativo

Amor
Responsabilidade
Compromisso
Respeito
Sigilo
Empatia
Profissional
Humano
Confiança
Amigo
Sensibilidade
Ética
Paciência
Competência
Dedicação
Racional
Compromisso 
ético-político
Humildade
Tranquilidade
Afeto
Atenção
Coragem 
Bom 
Motivação 
Doçura
Assertividade

Ajudar
Cuidar
Autoconhecimento
Orientação
Vida
Mudança
Apoio
Solidariedade
Saúde/doença 
mental
Saúde
Libertação
Desabafo
Alívio
Depressão
Relacionamento
Humanização
Classificação
Emocional

Escuta
Terapia
Clínica
Compreensão
Acolhimento
Conselho
Análise
Comunidade
Pessoas
Paciente
Consultório
Conversa
Técnica
Intervenção
Teste
Mediador
Facilitador
Planejamento 
Controle 
Louco

Mente
Comportamento
Conhecimento
Ciência
Psicanálise
Pesquisa
Subjetividade
Cérebro
Análise do 
comportamento
Multifacetas
Espírito
Personalidade
Interação 
ambiente/sujeito
Fenomenologia

Profissão
Sonho
Futuro
Estudos
Realização
Desafio
Estabilidade
Luta
Formação
Opção
Importante
Medo
Incertezas
Dificuldade
Desvalorização
Status
Cansaço
Stress
Treino
Apresentação de TCC
Incômodo
Professores
Confusão

Fonte: a autora

Esse entendimento de Moscovici pode ser associado com os escritos de Wagner, Hayes 

e Palacios (2011) que explicam que a representação social é uma imagem estruturada que se 

apresenta de forma icônica ou metafórica. No entanto, não são cópias de um dado objeto, 

posto que a figura encontra-se com a significação de modo que, quando se representa algo, a 
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dimensão  simbólica  lida  com  diferentes  referências  que  redesenharão  a  imagem  em 

representação.

Em um olhar ampliado e inicial sobre o campo semântico de psicólogo, observamos 

que se trata de um profissional que deve possuir, sobretudo, amor à profissão. É um trabalho 

que visa ajudar, cuidar do outro e essas funções ocorrem essencialmente pela escuta e dentro 

de uma relação psicoterapêutica. Também configura-se como uma ciência, daí, evidencia-se o 

estudo  da  mente  e  do  comportamento.  Finalmente,  há  que  se  destacar  que  o  processo 

formativo  do psicólogo envolve  estudos  e  muita  luta  para  realizar  o  sonho de  exercer  a 

profissão no futuro.

Essa imagem desenhada possui traços que são fortes, outros nem tanto e há também 

rasuras,  reconfigurações que,  veremos, implicariam movimentos no desenho de psicólogo. 

Refletindo  sobre  definições  para  as  representações  sociais,  Moscovici  (2005,  p.  209-210, 

grifos do autor) destaca seu caráter dinâmico em contraponto com uma perspectiva estática:

[…]  podemos  nos  perguntar  o  que  define  uma  representação  social.  Se 
estiver presente ali algum sentido, isso se deve ao fato de ele corresponder a 
certo  modelo  recorrente  e  compreensivo  de  imagens,  crenças  e 
comportamentos  simbólicos.  Vistas  desse  modo,  estaticamente,  as 
representações se mostram semelhantes a  teorias que ordenam ao redor de 
um tema […]. Na verdade, do ponto de vista dinâmico, as representações 
sociais se apresentam como uma “rede” de idéias [sic], metáforas e imagens, 
mais ou menos interligadas livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que 
teorias. 

Essa  retomada tem o  intuito  de  estabelecer  que,  quando tratamos  das  imagens  de 

psicólogo evocadas pelos estudantes de Psicologia, não as abordamos de modo estático. A 

face  simbólica,  em  relação  indissociável  com  a  face  figurativa,  imprime  movimento, 

dinamicidade  aos  traços  elencados,  propiciando  reflexões  sobre  as  representações  sociais 

acerca do psicólogo.

7.1 Campo 1 - Perfil

O campo 1 (Quadro 17) corresponde ao perfil de psicólogo traçado pelos participantes. 

É como se os participantes buscassem respostas para questões como quem é o psicólogo e que 

características ele deve possuir. Trata-se do campo com maior número de evocações, em que 
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se  destacam  termos  como  amor,  responsabilidade,  compromisso,  respeito,  conhecimento, 

sigilo, empatia, profissional, humano, confiança, amigo, sensibilidade, ética, paciência, etc. 

Quadro 17 - Campo 1 - Perfil

Campo 1 - Perfil

Palavra Frequência Palavra Frequência

Amor 22 Competência 3

Responsabilidade 14 Dedicação 3

Compromisso 10 Racional 3

Respeito 9 Compromisso ético-
político

3

Sigilo 7 Humildade 2

Empatia 6 Tranquilidade 2

Profissional 5 Afeto 2

Humano 5 Atenção 1

Confiança 4 Coragem 1

Amigo 4 Bom 1

Sensibilidade 4 Motivação 1

Ética 4 Doçura 1

Paciência 4 Assertividade 1
Fonte: a autora

Vejamos algumas justificativas54 dos participantes: 

Para  ser  um  bom  psicólogo  precisa  ter  amor  pela  profissão  para  poder 
exercer com compreensão máxima (P 3, 1º período)55.

Tem que existir paixão no que se faz, para executar com perfeição, tem que 
ter compromisso com o que se faz, para estar sempre pronto para ajudar ao 
próximo (P 59, 3º período).

Em nossas leituras sobre tais atributos, ressaltamos o entendimento dos estudantes de 

uma  profissionalização  pautada  em  sentimentos,  como  o  amor.  Condição  básica  para  o 

54 Com o intuito de dar maior fluidez à leitura dos dados, foi realizada uma revisão ortográfica nas escritas dos 
participantes da TALP e na transcrição das falas dos componentes do grupo focal. Assim, considerando que 
tal ação não influenciou as análises, eventuais erros na escrita ou na fala dos estudantes foram corrigidos.

55 A fim de manter o sigilo da identidade dos estudantes, trabalharemos com códigos, em que P significa 
Participante, acompanhado da ordem de sua participação e pela discriminação do período em que se 
encontra.



216

exercício profissional seria amar à profissão, uma vez que, a partir daí, desdobrariam as ações 

do psicólogo. São habilidades pessoais, não necessariamente aprendidas em um curso. Sem 

amor, não seria possível atuar de forma comprometida e responsável.

Nas palavras mais citadas, observa-se características que são recorrentes à imagem do 

psicólogo, como sigilo, amigo, confiança e paciência. Desenha-se, aqui, a imagem de uma 

pessoa compreensiva, amiga, em quem se pode confiar. Em pesquisa realizada entre 1976 e 

1984, com 556 estudantes ingressantes em um curso de Psicologia da cidade de São Paulo, 

Leme,  Bussab  e  Otta  (1989)  apresentaram  uma  categoria  nomeada  “confidentes”.  Nesta 

categoria, ressaltam-se figuras como pai, conselheiro, amigo e, com menor frequência, babá. 

Além disso, as autoras depararam-se com determinadas características pessoais atribuídas ao 

psicólogo: seguro, inteligente, paciente, honesto e digno de admiração.

As características pessoais também se fizeram presentes no estudo de Bettoi e Simão 

(2002).  Com  o  objetivo  de  refletir  sobre  possíveis  interações  entre  as  concepções  dos 

estudantes do primeiro ano de Psicologia sobre sua futura profissão e as atividades de ensino-

aprendizagem,  elaborou-se  um  questionário  em  que  se  verificou  como  os  estudantes 

concebiam a Psicologia no início e no final da disciplina de Psicologia Geral, quando tiveram 

a oportunidade de visitar e entrevistar psicólogos diversos. Os autores constataram que, de 

modo geral,  no  início,  os  discentes  tinham uma concepção do profissional  como alguém 

definido fundamentalmente por seus atributos pessoais, em específico, no tocante aos aspectos 

éticos, valorativos e morais, ficando a ação profissional em segundo plano. Todavia, ao final 

da disciplina, ocorreram mudanças em suas concepções. Decerto que os atributos pessoais 

perduraram nas definições dos estudantes, mas a ênfase foi menor, com uma predominância 

da ação, além da presença da ideia de prestação de serviço e de aplicação do conhecimento.

A análise das entrevistas que os estudantes realizaram com os profissionais traz pistas 

das razões dessas modificações:

O exame das entrevistas [...] permitiu observar a presença de um conjunto 
muito variado e multifacetado de informações e de elementos capazes de 
contribuir para a formação de imagens relacionadas à ação profissional e aos 
inúmeros  aspectos  que  envolvem a  profissão  de  psicólogo,  aos  quais  os 
alunos  tiveram  acesso  e  sobre  os  quais  puderam  fazer  sua  seleção 
interpretativa. Esse contato com profissionais atuantes que descrevem o que 
fazem, como fazem, para quê fazem, e em quais circunstâncias o fazem, 
pode ter atuado na geração de imagens mais ricas da ação profissional, o que 
se evidenciou pontualmente na distribuição mais equilibrada verificada no 
questionário final (BETTOI; SIMÃO, 2002, p. 618).



217

O estudo de Weber,  Pavei  e  Biscaia  (2005)  acerca  da imagem do psicólogo e  da 

Psicologia em uma amostra de 400 participantes da população da cidade de Curitiba trouxe 

alguns dados que também sinalizam alterações nessa imagem. Primeiro, cabe contextualizar 

que, nesse texto, os autores estão comparando dados de sua pesquisa, de 2002, com outra 

realizada também por Weber,  em 1990. Eis aí o intrigante: quando se perguntou sobre o que é 

e o que faz o psicólogo, na pesquisa de 1990, a maioria dos respondentes consideravam-no 

uma  pessoa/amigo  (58,3%)  e  27%  compreendiam-no  como  um 

profissional/terapeuta/orientador.  Já  na  segunda,  inverteu-se  os  percentuais:  53,3% têm a 

visão  de  psicólogo  como um profissional/terapeuta/orientador  e  somente  12% como uma 

pessoa qualquer ou um amigo.

Falemos, agora, do amor à Psicologia, que também se revela em outras investigações. 

Resgatamos  a  pesquisa  sobre  o  trabalho  do  psicólogo  no  Brasil,  promovida  pela 

ANPEPP/CFP e  realizada  em 2010,  na  qual  há  dois  aspectos  que  fornecem subsídios  às 

nossas análises: o processo de escolha e o comprometimento profissional. Estes elementos 

estão  articulados  entre  si  e  revelam que a  profissão  do  psicólogo  está  envolta  em fortes 

componentes afetivos.

Sobre  o  primeiro  aspecto,  Gondim,  Magalhães  e  Bastos  (2010)  afirmam  que  a 

Psicologia é vista como vocação, sendo os fatores internos -  aqueles atinentes à vocação, 

habilidades, valores, interesses e traços pessoais e liberdade de escolha – preponderantes nas 

escolhas  dos  profissionais  em  detrimento  dos  externos  –  aqueles  que  correspondem  ao 

mercado de trabalho, valor social, remuneração e pressões sociais. Os autores explicam que a 

Psicologia atrai pessoas motivadas a entender o ser humano em sua complexidade, a ajudar o 

outro com seus conhecimentos, tal como justifica, na TALP, o Participante 15, do 1º período: 

“Amor,  pois  escolher  uma profissão  em que você  tem que ajudar  o  próximo e que  essa 

[pessoa] sofre preconceito por seu estado, irá precisar disso para segui-la”.

Aliado  a  isso,  os  autores  relacionam  a  escolha  livre  pela  Psicologia  ao 

comprometimento com a profissão: “[…] fica evidenciado que os psicólogos são profissionais 

com forte vínculo afetivo com o trabalho. Essa vinculação sugere estar associada ao conteúdo 

da  tarefa  e  às  oportunidades  de  expressão  de  vocações”  (GONDIM;  MAGALHÃES; 

BASTOS, 2010, p. 73).

O comprometimento, pois, segundo aspecto que ora exploramos é trabalhado em texto 
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específico, de autoria de Bastos, Magalhães e Carvalho (2010). No referido texto, define-se, 

de forma geral, comprometimento no trabalho como “[…] a identificação, a permanência e o 

investimento do indivíduo numa determinada linha de ação ou de condição ocupacional” 

(BASTOS; MAGALHÃES; CARVALHO, 2010, p. 305). 

Ao mesmo tempo, os autores frisam que o comprometimento pode assumir uma forma 

mais específica a partir de processos psicológicos e psicossociais diversos. Trata-se, pois, de 

um  fenômeno  multidimensional  composto  por  três  bases  psicológicas  principais:  a  base 

afetiva,  a  instrumental  e  a  normativa.  No  que  tange  especificamente  à  primeira,  que  é 

particularmente  relevante  para  nosso  estudo,  esta  remete  à  identificação  com  os  valores 

profissionais,  ao  gosto  pela  profissão,  ao  vínculo  emocional  e  ao  senso  de 

autorresponsabilidade  pelo  futuro  profissional  (MEYER;  ALLEN;  SMITH,  199356 apud 

BASTOS; MAGALHÃES; CARVALHO, 2010).

O que a pesquisa da ANPEPP/CFP nos fala sobre o comprometimento do psicólogo? 

Em primeiro lugar, constata-se que este é muito forte e tem uma variabilidade relativamente 

pequena entre os pesquisados, ou seja, o comprometimento apresenta-se em nível alto e de 

forma homogênea na amostra em geral. Além disso, trata-se de um profissional com elevados 

níveis de comprometimento afetivo (82,3% dos profissionais). Os dados também ratificam a 

íntima relação entre a escolha e o comprometimento, visto que há uma associação positiva 

entre  a  escolha  baseada  em  fatores  internos  e  o  comprometimento  afetivo.  Os  autores 

apontam, ainda, a forte identificação entre o psicólogo e sua profissão, o que deve incidir 

sobre a construção de sua autoimagem, remetendo ao orgulho por fazer parte dessa categoria 

ocupacional (BASTOS; MAGALHÃES; CARVALHO, 2010).

Assim, o amor pela profissão que foi tão evocado pelos estudantes na TALP encontra 

amparo na base afetiva do comprometimento profissional. Todavia, cabe-nos problematizar o 

discurso do psicólogo como ser vocacionado, cujo trabalho é movido pelo seu amor. Por um 

lado, o fato de o psicólogo ser afetivamente comprometido é positivo na medida em que pode 

implicar maior intenção de prosseguir na profissão (BASTOS; MAGALHÃES; CARVALHO, 

2010) e, quiçá, contribuir para um maior investimento em sua formação.

Por outro, é preciso ter cautela com o fortalecimento da “crença de que o psicólogo é 

vocacionado  e  mais  orientado  para  sua  satisfação  pessoal  e  seu  desejo  de 

56 MEYER, John P.; ALLEN, Natalie J.; SMITH, Catherine A. Commitment to organizations and occupations: 
extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, v. 78, n. 4, p. 
538-551, 1993.
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autodesenvolvimento  do que por  interesses  financeiros”  (BASTOS; GONDIM; BORGES-

ANDRADE, 2010b, p. 425). De fato, a ressalva aqui direciona-se no sentido de reduzir a 

profissão às  características  intrínsecas  e  pessoais  do profissional,  negligenciando aspectos 

relativos às condições sociais e econômicas em que se desenvolve seu trabalho.

As palavras evocadas também reúnem um conjunto de características que apontam o 

vínculo  como  importante  atributo  profissional.  É  preciso  estar  presente,  atento  aos 

movimentos da pessoa,  interessado, sensível e com respeito à sua forma de ser.  Isso está 

explícito nos termos: respeito, sigilo, confiança, sensibilidade, empatia. Eis algumas falas que 

ilustram esses atributos:

Para  ser  psicólogo  você  tem  que  ter  amor  pela  sua  profissão,  além  de 
responsabilidade para entender o que o outro diz, a empatia para poder lidar 
com o  sofrimento  do  outro  é  interpretar  o  que  o  outro  passa  (P 113,  7º 
período).

[Sensibilidade]  Saber  ter  um olhar  diferenciado com o  ser  humano;  com 
tudo, atingiremos um processo de humanizar (P 92, 5º período).

Com efeito, são atributos que se associam à necessidade de estabelecer relações com o 

outro para que o trabalho possa desenvolver-se. Nesse sentido, as justificativas dão indícios de 

um maior enfoque na relação que, por seu turno, pauta-se no contexto clínico tradicional. Isto 

é, quando argumentam, os estudantes explicitam exemplos e termos da clínica tradicional, 

fornecendo traços que compõem um quadro de como visualizam o perfil desse profissional:

Ao pensar na psicologia sinto que aqueles que buscam esse serviço procuram 
por um perfil específico, que ajude a entender certos acontecimentos sobre 
sua vida, além de passar uma certa confiança ao usuário de serviço. Para que 
tudo funcione bem, o psicólogo e cliente precisam estar de mente aberta, 
confiar é o importante (P 4, 1º período).

A segunda é confiança pois a relação entre profissional e cliente é pautada 
sobre ela.  Quanto ao sigilo,  está interligado à  confiança,  é  a partir  desse 
acordo de manter o diálogo (e a relação) entre apenas profissional e cliente 
no espaço do consultório (por exemplo) que irá se desenvolver uma relação 
saudável e proveitosa (P 143, 9º período).

Não se está aqui questionando a importância da clínica e do estabelecimento de uma 

relação  com o  outro  nesse  campo.  O  que  despertou  nossa  atenção  foi  o  predomínio  de 

ilustrações  dessas  relações  nesse  âmbito  em  detrimento  de  outros  possíveis,  como 
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problematiza Mello (1989, p. 17), “A minha crítica à Psicologia Clínica é que o psicólogo se 

forma pensando apenas nele e no cliente, numa relação dual. Nem sempre é possível mantê-la 

como acontece no âmbito das instituições”. No grupo focal, colecionaremos outras discussões 

cujo centro é a Psicologia Clínica. Assim, uma discussão pormenorizada sobre esse elemento 

importante das representações sociais em tela será realizada no próximo capítulo.

Não obstante, os escritos dos participantes sugerem que outros traços estão presentes 

e, à medida que a formação vai se desenrolando, eles se tornam melhor delineados. É o caso 

de responsabilidade,  compromisso,  profissional,  compromisso  ético-político  e  ética,  cujas 

justificativas sublinham um compromisso social com a profissão e a ética, que trazem suas 

contribuições  sociais  e  ressaltam  uma  forma  de  atuar  crítica.  Há  também  evocações  de 

palavras que remetem ao vínculo, mas de forma diversa da que apontamos anteriormente, uma 

vez que realçam o respeito à alteridade e a busca por uma atuação mais sensível e humana. 

Essas  preocupações  aliam-se  aos  tópicos  sobre  a  humanização  na  atenção  à  saúde, 

especialmente no tocante à proposição de estar com o outro e respeitá-lo. 

O  comprometimento  ético-político  eu  elejo  como  importante  na  prática 
psicológica tendo em vista o lugar de onde eu vim e de onde eu falo. Foi 
através dele que eu consegui firmar-me no curso e acreditar ser possível uma 
prática psicológica emancipatória (P 158, 9º período).

O  ser  humano  nessa  profissão  é  fundamental,  nesse  sentido  é  preciso 
compreender o outro e conseguir acolher as pessoas independente de suas 
crenças pessoais.  […] O olhar privilegiado é algo maravilhoso, com o curso 
e as experiências nós fomos aprendendo a ter esse olhar e mais uma vez, sem 
julgamento (P 164, 9º período).

De fato, o que se reafirma na escrita dos participantes é uma discussão que permeia os 

debates sobre a formação e atuação do psicólogo nas últimas décadas, em que se destaca seu 

papel e seu compromisso com a realidade social. Para que serve o psicólogo? Questiono desde 

as primeiras páginas desse texto, questionam autores em suas reflexões, professores em suas 

aulas e os participantes. Aqui, mesmo não sendo tão numerosos, os participantes respondem 

em uma direção diferente daquela seguida pela maioria.  Estariam essas vozes produzindo 

situações de antinomia na compreensão sobre o psicólogo? O profissional da Psicologia não é 

somente  alguém  que  ajuda  pessoas,  de  modo  individual,  mas  que  busca  uma  prática 

psicológica ética, política e emancipatória e que se depara e atua com suas demandas para 

além daquelas do consultório, tal como Mello já atentava em 1975.
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É promissor, pois, um aprofundamento do caráter de compromisso a que os estudantes 

estão  remetendo.  Com  quem  se  sentem  compromissados?  E  quais  as  direções  desse 

compromisso? Com efeito,  acompanhamos Yamamoto (2012) em suas  reflexões  sobre tal 

compromisso, bem como a elaboração de um projeto ético-político para a profissão. O autor 

provoca-nos quando questiona a possibilidade da construção de um projeto ético-político que 

seja crítico e progressista.

Essa construção perpassa necessariamente pela formação profissional e pelo currículo 

de Psicologia,  que necessitam prover  discussões  que levem ao diálogo,  ao tensionamento 

entre as diferentes formas de saber e fazer  a Psicologia.  Como vimos,  as práticas  que se 

tornaram hegemônicas convergem no modelo clínico de atuação do psicólogo, contudo, essas 

outras formas vêm contrapondo-se a tal modelo, ampliando as intervenções em Psicologia.

Quando analisamos o PPC de Psicologia de Palmeira dos Índios (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a),  deparamo-nos com alguns  elementos  que  podem ser 

associados às evocações e justificativas desses estudantes, uma vez que a preocupação com 

um perfil crítico e comprometido socialmente perpassa o documento, desde seus fundamentos 

teóricos  e  filosóficos  até  disciplinas  e  práticas.  Entretanto,  percebe-se  que  determinadas 

discussões,  que  deveriam estar  sistematizadas  e  integradas  ao  longo de  todo curso,  estão 

previstas em algumas disciplinas, o que acarreta um caráter fragmentado a essas linhas de 

discussão. O processo formativo deve consolidar e sistematizar essas temáticas ao longo da 

graduação,  visando  permitir  a  emergência  das  antinomias,  dos  conflitos  e  propiciando  a 

movimentação da formação.

Além  disso,  os  escritos  dos  estudantes  expõem  aspectos  que  encontramos  nas 

reflexões e nos estudos sobre a ética do cuidado e modelos assistenciais que superem a lógica 

tecnicista na saúde, amparada no modelo médico de atenção (AYRES, 2004; CARVALHO; 

BOSI;  FREIRE,  2008;  MACEDO;  DIMENSTEIN,  2009).  Retomaremos  tais  discussões 

posteriormente, porém, destacamos que “visão humanizada”, “responsabilidade para com o 

outro”,  “acolher  as  pessoas”,  “olhar  privilegiado”,  dentre  outros,  são  expressões  dos 

estudantes  que  se  vinculam  aos  debates  em  saúde  pública,  especialmente,  na  defesa  do 

cuidado e da qualidade do serviço oferecido à comunidade, a qual, por seu turno, está atrelada 

à qualidade na relação entre usuários e equipe de saúde.
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7.2 Campo 2 - Função

O campo 2 refere-se à função do profissional de Psicologia. Aqui, os termos parecem 

responder à questão sobre qual o papel do psicólogo? Dentre os termos evocados,  temos: 

ajudar, cuidar, autoconhecimento, orientação, vida, mudança, etc. (Quadro 18). São palavras 

que  reúnem as  formas  como  os  estudantes  consideram o  trabalho  desse  profissional.  Se 

fôssemos indicar um psicólogo, indicaríamos com o sentido de ajudar, inclusive, sublinhamos 

que ajudar - e suas proximidades semânticas - foi o termo mais presente na TALP, com 38 

evocações. Cabe-nos questões sobre o que seria essa ajuda e a quem ajudamos?

Quadro 18 - Campo 2 - Função

Campo 2 - Função

Palavra Frequência Palavra Frequência

Ajudar 38 Saúde 3

Cuidar 22 Libertação 2

Autoconhecimento 6 Desabafo 2

Orientação 6 Alívio 2

Vida 5 Depressão 2

Mudança 4 Relacionamento 1

Apoio 3 Humanização 1

Solidariedade 3 Classificação 1

Saúde/doença 
mental

3 Emocional 1

Fonte: a autora

Em investigação  empreendida  por  Praça  e  Novaes  (2004)  sobre  as  representações 

sociais da Psicologia e do trabalho do psicólogo, realizada com 375 estudantes do penúltimo 

ano de graduação dos cursos da área da saúde - dentre os quais, Psicologia – houve destaque à 

subcategoria  “função  assistencialista”  no  tocante  à  caracterização  da  Psicologia.  Nessa 

categoria,  a Psicologia é representada como aquela que pode ajudar incondicionalmente o 

outro.

A ajuda ainda emerge em outra categoria desse estudo, quando se elenca os objetivos 

profissionais.  Nesse  caso,  a  subcategoria  com  maior  índice  percentual  foi  “melhorar  a 

qualidade de vida” e a “ajuda” surge como segundo item para os estudantes de outros cursos. 
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Já para os graduandos de Psicologia, a ajuda não tem presença tão marcante, ao invés disso, 

há a “promoção de saúde”, em segundo lugar. As autoras inferem que

[…] essa representação estaria muito mais associada à idéia [sic] de melhoria 
de qualidade de vida no sentido de assistencialismo, como surge na primeira 
categoria (caracterização da Psicologia),  naquela visão individualizante do 
outro,  do  que à  qualidade  de  vida  das  pessoas  num  sentido  de 
conscientização, de cidadania, mais voltada para a coletividade, para trocas 
intersubjetivas (PRAÇA; NOVAES, 2004, p. 39).

Também em Weber,  Pavei  e  Biscaia  (2005)  e  Lahm e  Boeckel  (2008),  a  ajuda  é 

emergente na medida em que o trabalho do psicólogo associa-se a ajudar,  orientar,  ouvir, 

conversar, trabalhar com comportamento humano, autoconhecimento, entender e resolver de 

problemas,  etc.  Ao  observarmos  o  campo  semântico  de  psicólogo,  outros  aspectos 

sobressaem-se  e  coadunam  os  resultados  desses  trabalhos:  autoconhecimento,  orientação, 

saúde/doença mental, os quais também compõem o imaginário do objeto social psicólogo.

Para  Lahm  e  Boeckel  (2008),  a  ajuda  a  que  se  referem  os  participantes  está 

circunscrita  ao  indivíduo,  à  solução  de  problemas  dentro  de  um âmbito  curativista.  Isso 

contribui para a consolidação de uma representação social sobre o psicólogo com uma marca 

exclusivamente terapêutica/clínica e obstaculiza a construção de uma visão que compreenda a 

possibilidade de o profissional estar presente em diferentes âmbitos, como o institucional e o 

comunitário.

Retomando os resultados de nossa TALP, as justificativas dos estudantes explicitam 

que a “ajuda” diz respeito ao objetivo do trabalho do psicólogo:

Acredito que o ponto de partida para se tornar um bom profissional (não 
necessariamente  apenas  nessa  área)  seja  a  de  que  precisamos  ajudar  as 
pessoas, representando, assim, alguém em quem elas podem confiar e que os 
ajudará  a  se  conhecerem  melhor  e  encontrar  soluções  para  os  seus 
problemas, conforto para as suas angústias (P 11, 1º período).

Acho que ser psicólogo é, acima de tudo, cuidar do bem estar do outro (P 74,  
3º período).

O psicólogo,  pois,  é  um profissional  da  ajuda,  dedicado  à  solução  de  problemas, 

especialmente  aqueles  íntimos,  emocionais,  em  conformidade  com  a  cultura  psicológica 

investigada por Mancebo (2008) que demarcou as ênfases intimistas e individualistas dessa 

profissão.  Desse  entendimento,  desprendem-se  dois  traçados  ao  desenho  do  psicólogo:  o 
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primeiro  direciona  o  olhar  para  a  compreensão  de  quais  problemas  são  esses.  Seria  a 

Psicologia voltada para resolver demandas já estabelecidas? O segundo indica a reflexão do 

lugar quase absoluto que o indivíduo ocupa nessa ajuda, uma vez que o psicólogo auxilia o 

sujeito no sentido de promoção de sua saúde, de melhorias em sua vida.

No primeiro traçado, percebe-se o caráter fortemente curativo da profissão, visto que a 

solução de problemas pressupõe algo já posto, instalado. Essa ideia de que somos destinados à 

resolução de problemas surge em outras pesquisas (LEME; BUSSAB; OTTA, 1989; PRAÇA; 

NOVAES,  2004;  WEBER;  PAVEI;  BISCAIA,  2005;  CENCI,  2006;  LAHM;  BOECKEL, 

2008). Para ilustrar a problemática, tomamos o trabalho de Lahm e Boeckel (2008), em que a 

solução  de  problemas  perpassa  praticamente  todas  as  questões  realizadas  pelas  autoras. 

Dentre  as  respostas  categorizadas,  destaca-se:  o  psicólogo  significa  ajudar  a  resolver 

problemas; o que o psicólogo é ajudar na solução de problemas, ele entende os problemas; 

deve-se procurar o psicólogo para entender seus problemas e para soluções mágicas...

Enfim, a ideia do problema, seja no âmbito do entendimento deste ou de sua solução, 

perpassa a  imagem desse profissional  e  sua  história.   Todavia,  eclipsa a  possibilidade  de 

inseri-lo  em um âmbito  de  promoção  da  saúde,  ou  seja,  de  pensarmos  as  condições  de 

produção de possíveis problemas e como podemos intervir nesse momento e não ficarmos 

aguardando as situações problemáticas eclodirem. Isso, como vimos, exige uma alteração do 

foco: para além daquilo que é trazido pelo indivíduo e lido como algo de foro individual, no 

máximo familiar,  é  preciso  pensar  as  múltiplas  relações  e  contextos  que  perpassam esse 

sujeito e que contribuíram para engendrar tal processo.

Essa  afirmação  nos  conduz  à  segunda  trilha,  que  sinaliza  que  essa  ajuda  é 

essencialmente individual. O psicólogo trabalha com indivíduos, melhorando sua qualidade 

de vida. Em estudo com estudantes de Psicologia da Universidade Federal do Paraná sobre os 

sentidos que atribuem a própria Psicologia, Ferrarini e Camargo (2012) colocam em relevo 

um tópico necessário à nossa discussão. Os discentes compreendem que a Psicologia objetiva 

a promoção de saúde, bem-estar, qualidade de vida, saúde mental, apesar de não saberem bem 

o que isso significaria.

As autoras ponderam que esse discurso discente está alinhado com um movimento de 

redefinição da Psicologia e de seu papel como profissão. O trabalho do psicólogo não está 

circunscrito  ao atendimento individual,  com forte viés curativo,  mas deve ser pensado na 

promoção de saúde,  prestando serviços  em escolas,  organizações e  comunidades.  Tem-se, 
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aqui, uma importante demarcação de mudanças na forma de pensar e fazer a Psicologia rumo 

a  uma  atuação  que  enfatize  o  compromisso  social  dessa  ciência  e  profissão.  Entretanto, 

constata-se um descompasso entre esses discursos e as práticas narradas pelos estudantes, tal 

como explicita o excerto:

O  problema  aparece quando  eles  são  estimulados  a  refletir  sobre  seus 
estágios. Trazem relato de práticas que são modelos de atendimento clínico 
centrados no “paciente” e,  portanto,  não correspondem ao discurso social 
anunciado em relação à amplitude da atuação do psicólogo. O discurso da 
psicologia clínica e o discurso expresso pelos alunos são opostos do ponto de 
vista político, implicando, inclusive, práticas diferentes. A psicologia clínica 
tradicional  apresenta-se  como  a principal  e  a  mais  consistente  área  da 
psicologia, capaz de oferecer procedimentos e instrumentais claros para o 
trabalho  de  diagnóstico  e  de  intervenção  do  psicólogo em  diferentes 
contextos de atuação (FERRARINI; CAMARGO, 2012, p. 716-717).

Nesse trabalho, fica a impressão de que os estudantes entendem que o objetivo da 

Psicologia reside na promoção de saúde, mas as ações que promoverão a saúde mantêm-se 

centradas  no  indivíduo,  resgatando  discursos  e  modelos  do  atendimento  psicológico 

tradicional.  Salientamos,  ainda,  que  mesmo  quando  o  foco  são  grupos,  os  modelos  de 

explicação e de atuação que subsidiam a prática estão eivados por um olhar psicologizado e 

individualizante.  Ferrarini  e  Camargo  (2012)  inferem que  o  desalinhamento  presente  nos 

discursos dos participantes do trabalho está relacionado à formação, em que os graduandos 

não se sentem instrumentalizados e capacitados para lidar com tais demandas, que requerem 

uma perspectiva social e relativista. Desse modo, não encontram subsídios teóricos e práticos 

para tanto, o que parece acarretar mais dificuldades na percepção do que seria a Psicologia.

A discussão sobre a evocação de “cuidado” entre os participantes da presente pesquisa 

pode  contribuir  no  debate  levantado  por  Ferrarini  e  Camargo.  Cuidado  –  ao  qual 

acrescentamos, por aproximação semântica, cuidar e cuidador – foi a segunda palavra mais 

evocada nesse campo, com 22 menções, sendo fortemente citada pelo 7º período. De fato, é 

curioso que à medida que “ajuda” vai se enfraquecendo em termos de evocações ao longo dos 

períodos, “cuidado” torna-se mais presente57. Mas o que significaria esse cuidado? Algumas 

justificativas orientam o caminho que devemos seguir:

[...] cuidado, porque essa será a ética que quero utilizar na minha atuação (P 
128, 7º período).

57 No apêndice D, estão os quadros que expõem as evocações por período.
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Cuidar é oferecer aos pacientes um conforto, proteção e amparo (P 32, 1º 
período).

Seguidas vezes, o cuidado apareceu somente como “cuidar do outro”, o que não nos 

permite  maiores  discussões.  Todavia,  outras  justificativas  revelaram  faces  múltiplas 

assumidas pelo cuidado que devem ser exploradas: cuidado é amparo, é uma nova ética, é 

atenção ao paciente…

Em primeiro  lugar,  consideramos  que  o  cuidado  revela  uma  reflexão  que  tem se 

intensificado em Psicologia e no campo da saúde de modo geral, sobre formas alternativas de 

atenção  à  saúde,  que  se  distingam daquelas  marcadas  pelo  modelo  médico  tecnicista  de 

assistência. Fala-se de ética do cuidado, humanização, respeito à alteridade, etc.

Em  um  belo  ensaio  sobre  a  humanização  das  práticas  de  saúde,  Ayres  (2004), 

fundamentado em preceitos filosóficos e em suas vivências como médico da atenção básica, 

realiza uma revisão crítica sobre a atenção tradicional nesse campo. O autor defende uma 

reconstrução ética, política e técnica do cuidado, tomando como norte a ênfase nas relações 

que se desenvolvem nesse âmbito. Nesses termos, Ayres (2004, p. 22, grifos do autor), adota 

“o termo Cuidado como designação de uma atenção à saúde imediatamente interessada no  

sentido  existencial  da  experiência  do  adoecimento,  físico  ou  mental,  e,  por  conseguinte,  

também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde”.

Nessa  perspectiva,  cuidado  não  se  resume  ao  aparato  técnico  e  operativo  que 

comumente relega-se a ele. Está-se falando de encontro terapêutico, em que aspectos como 

projeto de vida, confiança e responsabilidade para com o outro e construção da identidade 

devem estar presentes e pautar o trabalho (AYRES, 2004).

Macedo e Dimenstein (2009), ao investigar as concepções e práticas de cuidado de 

psicólogos  que  trabalham  no  campo  das  políticas  sociais,  acompanham  Ayres  em  suas 

preocupações,  buscando superar  o  tecnicismo no olhar  para cuidado e centrar  atenção na 

dimensão  ético-política.  Nesse  sentido,  destacam  a  relevância  de  ações  que  criem  e 

potencializem encontros entre usuários, técnicos e comunidade com o intuito de pensar sua 

realidade e problemas comuns, reforçando, assim, um sentido de coletividade.

Também amparamo-nos em Carvalho, Bosi e Freire (2008) que observam as mudanças 

no campo da saúde, em especial, no que tange à ampliação do conceito de saúde, não mais 

concebida de modo isolado, somente como a ausência de doenças. No entanto, reconhecem o 

predomínio da atenção biomédica, que é marcada pela verticalização da assistência e pela 
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ênfase na técnica em detrimento das relações.

Em seu texto, os autores dedicam-se a analisar os sentidos de cuidado para com o 

usuário da saúde mental por meio das percepções de psicólogos do serviço público de saúde e, 

a partir de seus resultados, concluem sobre a importância de construir, no campo da saúde, um 

modo diferenciado de serviço ao usuário. Ponderam que não se trata de negar os avanços 

técnicos prevalecentes no modelo médico, mas de construir novos espaços e novos modelos 

baseados no diálogo, que revertam a predominância da técnica sobre a intersubjetividade. 

Defendem que é preciso que o profissional da Psicologia assuma-se como um sujeito ético-

político.  Trata-se de compreender  o cuidado como uma atitude ética,  o que,  por sua vez, 

implica mais do que formulações teóricas, sendo necessária “uma disponibilidade pessoal, em 

que cada profissional permite ser afetado por uma outra via não-teórica e de não-isenção: a 

dos sentidos,  dos afetos  e  a da abertura ao outro,  que exige ainda uma abertura a  novos 

diálogos e a uma contínua reflexão” (CARVALHO; BOSI; FREIRE, 2008, p. 705).

As  justificativas  dos  estudantes,  especialmente  os  de  períodos  mais  avançados 

permitem visualizar alguns tópicos dessa discussão: 

O cuidado eu elejo como uma das virtudes mais lindas da natureza, pois ele 
está  presente  nas  diversas  relações:  pessoa/pessoa,  animal/animal, 
pessoa/animal, matérias não animadas, enfim, o cuidado permeia o ser-no-
mundo (P 159, 9º período).

[…] depois disso há a visão humanizada, não conseguirei “cuidar” do outro 
se não tiver um olhar mais humano. O terceiro é a responsabilidade que eu 
tenho para com o outro (P 125, 7º período).

Desses tópicos, depreende-se que tratar de cuidado implica o investimento no diálogo, 

na relação, no respeito e na responsabilidade com o outro. Essas considerações são relevantes, 

pois,  ao  se  aliarem  àquelas  descritas  no  perfil,  quando  remetemos  a  termos  como 

compromisso,  responsabilidade  e  outros  que  incitam  o  estabelecimento  de  vínculos, 

possibilitam vislumbrar um desenho de psicólogo mais coerente com formas de assistência 

que rompam com o modelo clínico tradicional,  o que pode ser um significativo traço das 

movimentações das representações sociais sobre essa profissão.

Em segundo lugar, outras justificativas, que também ressaltam o cuidado, desvelam 

que este resgata pontos problematizados na assistência à saúde. Por exemplo, a redução do 

conceito  de  saúde  à  doença,  à  ideia  de  um  problema,  que  é  tomado  de  modo  isolado, 

sobressaindo-se o aspecto técnico e curativo,  além de um modelo de atuação que retoma 
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práticas tradicionais em saúde, em que a dimensão ético-política não se presentifica.

Nessa  profissão  é  muito  importante  ser  ouvinte  para  poder  entender  o 
paciente e chegar a um diagnóstico e posteriormente cuidar deste paciente (P 
68, 3º período).

Acho  o  cuidado  importante  como  o  primeiro  tópico  porque  na  minha 
concepção o psicólogo deve ter o cuidado com o paciente e com o problema 
que o mesmo traz, deve ser “acolhedor” com o problemas e o paciente e 
deve ser ético, de forma que assegure o sigilo (P 111, 7º período).

Em ambos os escritos,  o cuidado emerge envolto ao modelo clínico tradicional.  A 

relação é entre psicólogo, que cuida, e paciente que possui um problema a ser cuidado. Nesse 

delineamento, a ética resume-se à garantia de sigilo na relação.

Essa forma de justificar o cuidado pode ser associada aos resultados de Carvalho, Bosi 

e Freire (2008), em específico, à dimensão cuidado como técnica, que, conforme os autores, 

corresponde às práticas vinculadas aos modelos tradicionais da biomedicina e da Psicologia 

Clínica.  Aqui,  a  posição  do  usuário  é  de  dependência  quanto  ao  serviço  e  à  ajuda 

especializada. Nessa esfera do cuidado, prevalece uma caracterização de relação objeto-objeto 

e não sujeito-sujeito, posto que não há o fortalecimento dessa relação, o usuário não é ouvido 

e o profissional também está afastado de si e de assumir uma postura crítica e reflexiva acerca 

de seu trabalho. Além disso, essa visão coloca o cuidado como um conjunto de procedimentos 

técnicos. Assim, o diagnóstico, a escuta, o acolhimento, a atenção e a ética são ferramentas do 

trabalho direcionadas a resolver os problemas do “paciente”.

Retomando Macedo e Dimenstein (2009), diante dos resultados sobre as concepções 

de cuidado produzidas pelos psicólogos participantes da pesquisa, os autores concluem com a 

visualização  de  duas  concepções  distintas:  a  primeira  e  mais  frequente,  semelhante  à 

perspectiva  de  cuidado  que  ora  discutimos,  concebe-o  como  uma  forma  de  intervenção 

especializada, um saber instrumental, que aloca o profissional em uma posição verticalizada, 

uma hierarquia em que ele tem a possibilidade de definir rotinas. Já a segunda, trata o cuidado 

como “práticas que se apoiam no exercício da reflexão sensível, da postura acolhedora e da 

responsabilização para com o outro,  produzidas a partir  de um exercício ético-político do 

próprio encontro equipe-serviço-comunidade” (MACEDO; DIMENSTEIN, 2009, p. 299).

Em  síntese,  na  evocação  dos  estudantes,  denota-se  que  ajuda  e  cuidado  são  as 

principais funções que o psicólogo assumiria. O cuidado surge com maior força no sétimo 

semestre e se atrela a uma linguagem com demarcações profissionais, já a ajuda decai em 
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evocações à medida que os períodos avançam. Não obstante, apesar de um uso de cuidado 

envolto em termos que se associam a uma profissionalidade coerente com a defesa da saúde 

pública,  as  justificativas  apontam  uma  apropriação  desse  cuidado  relacionada  ao  perfil 

tradicional, revelando uma aproximação com uma perspectiva assistencialista e curativista de 

Psicologia.

O que isso sinaliza em relação às representações sociais em foco? Percebe-se que, ao 

longo da formação, os estudantes vêm se apropriando dessas discussões sobre o cuidado e a 

humanização na saúde. Desse modo, utilizam terminologias, apontam práticas, mas esvaziam, 

distorcem e suprimem aspectos centrais que diferenciariam a ética do cuidado de uma prática 

tradicional. Cuidado pode ser a nova ajuda, travestida de discursos sublinhados na formação.

Considerando  a  (re)constituição  de  representações  sociais,  pode-se  levantar  como 

hipótese  que  o  mecanismo  de  ancoragem  está  em  movimento  de  modo  a  propiciar  a 

apropriação de discussões empreendidas ao longo da formação. Moscovici (2005) explica 

que,  nesse  processo,  determinado  objeto  social  é  comparado  ao  sistema  de  referências 

preexistentes,  havendo  uma  categorização  desse  objeto,  o  qual  é  reajustado  conforme  as 

demandas grupais.

Nesses termos, pode-se vislumbrar os movimentos entre os saberes do cotidiano e da 

formação. Como dissemos, na formação, não há uma substituição automática de um saber em 

relação ao outro. Tomando por base o conceito de polifasia cognitiva (MOSCOVICI, 1978, 

2005),  pode-se  compreender  que  os  distintos  conhecimentos  dialogam  e,  nesse  diálogo, 

interagem, tensionam-se, promovem sínteses.

Retornando  às  inferências  de  Ferrarini  e  Camargo  (2012),  concordamos  sobre  a 

importância  da  inserção  de  mais  práticas  na  graduação  que  permitam a  apropriação  não 

somente do discurso, mas da articulação deste com as ações profissionais. Inclusive, como 

analisamos,  a  prática  no  PPC  do  lócus do  estudo  está  restrita,  nas  ementas,  a  poucas 

atividades,  bem como às  ações  de  extensão que,  embora  numerosas  e  significativas,  não 

possuem recursos suficientes para o desenvolvimento pleno de algumas ações.

Com efeito, o investimento em atividades práticas previstas no PPC é condição básica 

para a formação de um profissional que supere esse perfil tradicional. Entretanto, subsidiadas 

pela TRS e cientes das polifasias cognitivas pertinentes ao processo formativo, insistimos que 

investir em atividades práticas não implica buscar apontar o que é certo ou errado nas ações 

estudantis.  Na verdade,  as práticas proporcionariam a abertura de mais um espaço para o 
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diálogo entre  os  saberes,  aos  seus  tensionamentos  e  à  reflexão  sobre  sua  pertinência  em 

determinadas atuações.

7.3 Campo 3 - Trabalho

No campo 3 (Quadro 19), estão dispostas as formas de trabalho do psicólogo. Isto é, 

para realizar as funções dispostas no campo 2, o psicólogo executa seu trabalho, lança mão de 

ferramentas  pertinentes  à  profissão  e  atua  em  parceria  com  determinados  grupos.  Nessa 

categoria,  estão:  escuta,  terapia,  clínica,  compreensão,  acolhimento,  conselho,  análise, 

comunidade, pessoas. Desse modo, identificamos as respostas às questões: como é o trabalho 

do profissional? E com quem trabalha?

Quadro 19 - Campo 3 - Trabalho

Campo 3 - Trabalho

Palavra Frequência Palavra Frequência

Escuta 20 Consultório 3

Terapia 12 Conversa 3

Clínica 11 Técnica 3

Compreensão 10 Intervenção 3

Acolhimento 8 Teste 2

Conselho 8 Mediador 1

Análise 6 Facilitador 1

Comunidade 5 Planejamento 1

Pessoas 4 Controle 1

Paciente 3 Louco 1
Fonte: a autora

Grifamos, aqui, palavras como “escuta” e “acolhimento”. Seguindo as discussões que 

empreendemos  sobre  o  perfil  associado  ao  estabelecimento  de  vínculos  (campo  1)  e  ao 

cuidado  (campo  2),  consideramos  que  tais  termos  também  denotam  uma  referência  às 

intervenções, especialmente na saúde, que superem o modelo médico tecnicista. Contudo, as 

referências estão em relação com imagens anteriores do psicólogo, como ilustram os escritos:
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Porque  eu  coloquei  o  “acolhimento”  para  entender  o  que  o  psicólogo 
inicialmente deve fazer, acolher o que está sofrendo, isso seria feito a partir  
da “Escuta” e, com isso se chegaria à “Saúde mental”, que seria a ideia de 
cura que almejamos ao procurar um psicólogo (P 109, 7º período).

A escuta é o princípio da Psicologia é o nosso diferencial antes de cuidar e 
ser assertivo é preciso ouvir/acolher […] (P 137, 7º período).

Destarte, por um lado, escuta e acolhimento são ferramentas essenciais ao trabalho do 

psicólogo em saúde,  especialmente se o seu foco é o diálogo e a ética do cuidado. Ayres 

(2004) realça a dimensão dialógica do encontro, o que significa o interesse autêntico em ouvir 

o outro. Nessa dimensão, ressalta as capacidades de ouvir e de ser ouvido, que se constituem 

como polos indissociáveis de um diálogo legítimo.

Prosseguindo com o autor, as capacidades de “auscultar” e de dialogar alinham-se com 

o acolhimento, considerado como um dispositivo tecnológico relevante nas proposições sobre 

a humanização da saúde. Explica Ayres (2004, p. 23),

Como mostram diversos autores (Silva Jr.  e col,  2003; Teixeira, 2003),  o 
acolhimento  é  recurso  fundamental  para  que  o  outro  do  cuidador  surja 
positivamente no espaço assistencial, tornando suas demandas efetivas como 
o  norte  das  intervenções  propostas,  nos  seus  meios  e  finalidades.  Esses 
autores também destacam que o acolhimento não pode ser confundido com 
recepção, ou mesmo com pronto-atendimento.

Dentro  de  uma  perspectiva  de  humanização  e  de  cuidado,  escuta  e  acolhimento 

indicam o encontro, estar disponível a tal encontro, o que parece ter sido bem apropriado 

pelos estudantes. Todavia, o diálogo não pode ser verticalizado sob pena de recairmos nas 

problematizações elencadas por Ayres (2004), Macedo e Dimenstein (2009) e Carvalho, Bosi 

e Freire (2008). Inclusive, estes últimos lembram que a dimensão ética do cuidado não diz 

respeito  à  submissão  de  um  sobre  o  outro  pelo  saber  ou  pelo  poder,  tampouco  na  sua 

adaptação ou domesticação. Há que se respeitar o outro em sua voz e em seu saber.

Por outro lado, evidencia-se intensamente nas justificativas dos estudantes que essas 

ferramentas ficam circunscritas à prática clínica tradicional. Por mais que as discussões sobre 

cuidado,  escuta,  acolhimento,  entre  outros,  correspondam  ao  trabalho  do  psicólogo  em 

âmbitos da saúde para além da clínica de consultório, é nesse lugar que florescem diversos 

exemplos nas justificativas.

Nesse sentido, vemos a ênfase na área clínica como a mais conhecida, o âmbito de 
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maior interesse das pessoas, sendo realizadas 11 evocações que, somadas às evocações de 

terapia  (12)  e  de  consultório  (3),  totalizam 26 menções.  As justificativas  exemplificam a 

discussão:

Clínica  como  área  de  atuação,  terapia  como  execução  dessa  área  e 
fenomenologia como método/abordagem (P 84, 5º período).

A primeira  é  a  mais  importante  pelo  fato  que  se  inicia  o  processo  de 
acolhimento  e  ajuda  para  o  sujeito  que  está  sem conseguir  sair  de  seus 
problemas, depois vem a escuta como método fundamental do psicólogo e 
dessa forma minimizará o sofrimento (P 126, 7º período).

A Psicologia Clínica consolidou-se no imaginário social,  tanto de leigos como dos 

estudantes  e  profissionais  da  Psicologia.  Como  disse,  certa  vez,  uma  graduanda  que  me 

procurou,  angustiada,  diante  da  tarefa  de  escolher  sua  área  de  estágio  no  último  ano: 

“Professora, é que parece que se o aluno não experimentar a clínica, ele não é psicólogo”. A 

jovem não queria a área clínica, não se identificava com ela, mas sentia a pressão e o temor de 

ser uma psicóloga pela metade.

Ao discutir a representação social de acadêmicas de Psicologia sobre o estágio em 

Psicologia da Saúde, Quinto (2008) explicita a vinculação persistente dessa representação ao 

trabalho  clínico  individual  em  consultório.  A  autora  expõe  a  existência  de  condutas 

assistencialistas,  orientadas  por  um  sistema  de  ideias  e  de  valores  que  se  distancia  das 

referências de uma atuação em saúde pública e que reafirmam a clínica tradicional.

São numerosas as pesquisas que fazem menção à ênfase dos estudantes de Psicologia 

na clínica tradicional (LEME; BUSSAB; OTTA, 1989; CRUCES, 2006; SILVEIRA; NARDI, 

2008;  POPPE; BATISTA, 2012).  No presente estudo,  a onipresença da clínica tradicional 

insere-se  nos  diferentes  campos  semânticos,  uma  vez  que  as  expressões  e  termos  que 

compõem os campos são atrelados, nas justificativas, de forma direta ou indireta, à prática 

nessa área. Assim, o perfil, a função e o trabalho desenhados remetem, em geral, à clínica. 

Mesmo  quando  ponderam  que  há  outras  possibilidades  de  ação,  o  exemplo/imagem  do 

psicólogo clínico é colocado em relevo.

Sigilo em primeiro, pois deve ser fundamental em todos os lugares e para a 
segurança. Tratamento em segundo, pois é o trabalho/dever do psicólogo. E 
terceiro,  a clínica,  pois é o primeiro lugar que as  pessoas  pensam que o 
psicólogo trabalha, mas que, na verdade, existem outros (P 41, 3º período).
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1- A função do psicólogo é trabalhar com pessoas.
2- tentar ajudar ou indicar soluções para tentar ajudar pessoas
3- buscar entender os problemas colocados pelo paciente, através dos relatos 
que eles trazem (P 50, 3º período).

Os traços que atravessam os campos semânticos contribuem, pois, na constituição do 

núcleo figurativo de psicólogo como um clínico, atento aos problemas do indivíduo. Isto é, 

aqueles elementos que compõem e recompõem o sistema de referências dos estudantes sobre 

o psicólogo são objetivados, materializados na figura do clínico.

De acordo com Moscovici (2005), a objetivação dá realidade ao objeto social, que se 

torna tangível, concreto, o que é possível pela emergência de um núcleo figurativo. O autor 

explica  que  se  trata  de  um  complexo  de  imagens  que  reproduzem de  modo  visível  um 

complexo de ideias. Com a constituição do núcleo figurativo, é

[…] fácil falar sobre tudo o que se relacione com esse paradigma e devido a 
essa facilidade as palavras que se referem ao paradigma são usadas mais 
frequentemente.  Surgem,  então,  fórmulas  e  clichês  que  o  sintetizam  e 
imagens, que eram antes distintas, aglomeram-se ao seu redor. Não somente 
se fala dele, mas ele passa a ser usado, em várias situações sociais, como um 
meio  de  compreender  outros  e  a  si  mesmo,  de  escolher  e  decidir 
(MOSCOVICI, 2005, p. 73).

Entretanto, devemos atentar que não é possível tratar das representações sociais de 

forma estática, como nos lembra Marková (2006). Nesse sentido, há indicações de mudanças 

no modelo clínico que podem impactar nas representações sociais, o que foi constatado por 

Praça e Novaes (2004) e por Poppe e Batista (2012). Dentre os dados apresentados pelas 

primeiras, ressalta-se a categoria local de trabalho do psicólogo, cujas respostas remetiam - 

em  ordem  de  frequência  -  ao  hospital,  escola,  clínica,  presídio,  que  tiveram  um  certo 

equilíbrio percentual, além de condomínios, sindicatos e igrejas e centro espírita, que foram 

citados,  mas com índice menor.  Desses dados,  as autoras inferem a possibilidade de uma 

representação  mais  diversificada  do  trabalho  desse  profissional,  quer  dizer,  um  maior 

reconhecimento de que o psicólogo pode contribuir em diferentes espaços sociais, bem como 

um reconhecimento da interdisciplinaridade em sua práxis,  já  que esta  é  característica de 

locais como hospitais e escolas. Vale lembrar que outros dados dessas autoras, que vimos 

anteriormente, não deixam dúvidas de que características como o assistencialismo mantêm-se, 

mas  é  válido  acompanhar  as  mudanças  para  sinalizar  possíveis  mobilizações 

representacionais.
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Já  as  segundas,  analisaram  as  contribuições,  na  graduação  em  Psicologia e  na 

perspectiva  das  DCNs,  proporcionadas  pelos  cenários  da  prática  em  saúde  a  partir  de 

professores  e  estudantes  de  dois  cursos  de  Psicologia  da  Baixada  Santista/SP.  Dentre  os 

resultados,  avaliam  que,  nas  concepções  discentes,  ainda  está  fortemente  presente  a 

identificação com a área clínica, porém, sinalizam uma certa desconstrução desse modelo, 

ainda que esse processo leve um tempo considerável (POPPE; BATISTA, 2012).

Concomitantemente,  nesse  campo,  vemos  uma  palavra  que  destoa  das  demais: 

comunidade (a qual somamos os termos “povo” e “grupo”) e que ratifica essa mobilidade. 

Embora com apenas cinco evocações, a palavra é significativa por indicar um público com o 

qual o psicólogo atua, todavia, diferente daquele tradicionalmente conhecido, o indivíduo ou 

paciente. Seguem as justificativas:

Afeto ficou no ponto mais alto da hierarquia porque é através do afeto, do 
sentir-se  afetado  pelos  problemas,  pelas  más  condições  que  sou 
impulsionada a agir e a querer transformar. A comunidade ficou em 2º lugar 
porque embora seja o público-alvo do meu trabalho – eu queria ir até as  
pessoas – eu não chegaria até ela se não estivesse movida e afetada por seus 
interesses.  Compreensão  foi  a  primeira  palavra  pensada,  mas  última  na 
hierarquia porque o curso de Psicologia mudou completamente minha visão 
do mundo: indignação e desejo de mudança (P 142, 9º período).

A escuta, como sendo o maior instrumento que o Psicólogo pode utilizar em 
suas intervenções, seja ele onde for.  E em especial na Comunidade como 
campo extenso e complexo por ser afetado por inúmeros fatores (P 157, 9º 
período).

Tais justificativas contrastam com as anteriores, bem como sinalizam um processo de 

mudança nos cursos de Psicologia brasileiros no tocante ao trabalho em outros âmbitos, em 

especial,  naqueles  referentes  aos  espaços  institucionais  e  de  comunidade.  Anteriormente, 

citamos Mello (1989) e sua discussão sobre o currículo em Psicologia e a consolidação da 

clínica  individual,  de consultório  particular,  como área  hegemônica  da Psicologia,  o  que, 

como vimos, é considerado preocupante pela autora. Desse modo, ela defendia a presença 

dessa  profissão  no  nível  institucional,  argumentando  que,  nesses  espaços,  não  caberia  a 

reprodução do modelo da clínica tradicional. Em uma apreciação da formação desde a criação 

do Currículo Mínimo, Mello (1989, p. 17) avalia que tal processo não dá conta dessa atuação 

institucional: 

De forma geral, o que não estamos sabendo fazer é voltar à formação (não 
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somente a do psicólogo como também de outras profissões) para encontrar 
as  pontes  com  a  comunidade  mais  ampla.  Não  estamos  conseguindo 
construir essas pontes que apreendem o social como um todo. Na Psicologia, 
elas  permanecem sendo as  tradicionais:  consultório particular,  seleção  de 
pessoal etc.

Apesar das críticas de Mello manterem-se deveras pertinentes, também é verdadeira a 

maior presença nas formações em Psicologia de currículos que contemplem atuações para 

além  da  clínica  tradicional  e  que  sejam  mais  sensíveis  às  discussões  sobre  o  contexto 

brasileiro e o posicionamento crítico do psicólogo diante de demandas comunitárias. A própria 

Mello, em 2010, reavalia seus escritos e alerta para continuidades inquietantes nos currículos, 

como  a  valorização  de  determinadas  áreas  em detrimento  de  outras.  Entretanto,  em tom 

otimista, aponta uma diversificação dos serviços de Psicologia, já que há um significativo 

número de profissionais em serviços públicos, assim como em trabalhos com maior vocação 

social (MELLO, 2010b).

Tomando como norte o PPC de Psicologia de Palmeira dos Índios (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a), pode-se, por um lado, observar essa diversificação de 

atuações,  além de  uma boa  sistematização  quanto  às  discussões  do  campo de  Psicologia 

Social-Comunitária,  única área  que possui  disciplina  a  indicar  explicitamente,  na ementa, 

atividades práticas. Ainda com respeito à referida área, os estudantes encontram um amplo 

leque de ações extensionistas relativo ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde)58 e  outros  projetos,  bem  como  os  únicos  projetos  de  Iniciação  Científica 

financiados pelo CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

estão nesse campo. Por outro, a presença exclusiva da área clínica na clínica-escola sugere um 

certo espaço privilegiado conquistado por  essa área,  que se tornou,  para os estudantes,  o 

campo mais almejado de Estágio Específico.

Dessas observações, depreende-se a presença de elementos que indicam movimentos 

na formação do psicólogo, o que é profícuo no que tange à (re)construção de saberes e fazeres 

em Psicologia.  O segundo  capítulo  deste  trabalho  expressa  bem esse  movimento  quando 

expõe as novas possibilidades de intervenção em Psicologia em espaços que antes não eram 

comuns à Psicologia e, ao mesmo tempo, a preocupante continuidade de transposição acrítica 

58 Regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010 e com inspiração no Programa 
de Educação Tutorial, do Ministério da Educação, o PET-Saúde é direcionado aos estudantes de graduação 
da área de saúde. Trata-se de uma ação intersetorial voltada para o fortalecimento da atenção básica e da 
vigilância em saúde, conforme os princípios e necessidades do SUS, e tendo como pressuposto a educação 
pelo trabalho (BRASIL, 2016a).
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de  práticas  que  não  caberiam  nesses  espaços  (DIMENSTEIN,  2000;  SEIXAS,  2009; 

BASTOS; GONDIM; BORGES-ANDRADE, 2010a).

Diante disso,  acrescentamos o estudo de Cenci  (2006),  que realizou uma pesquisa 

sobre a representação social do psicólogo/psicologia para as pessoas de um bairro de baixa 

renda  localizado  numa  cidade  da  região  norte  do  Rio Grande  do  Sul.  Nessa  pesquisa, 

constatou-se  a  inexistência  da  representação  social  investigada,  na  medida  em  que  os 

psicólogos são compreendidos como algo distante, muitos desconhecendo sua existência ou se 

valendo  de  explicações  por  demais  vagas  e  evasivas.  Além  disso,  entre  aqueles  que 

demostraram algum conhecimento sobre esse objeto,  houve a associação a algo mental,  a 

problemas no cérebro e ao modelo médico.

A  inexistência  da  representação  social  no  trabalho  de  Cenci  impõe  reflexões 

pertinentes: por que não há representações? Ora, discutimos que a representação social é um 

conhecimento  do  senso comum,  construído  no cotidiano e  tem como finalidade  principal 

transformar o que não é familiar em algo familiar. Entretanto, esse processo de constituição 

representacional só pode ser engendrado quando diante de um objeto relevante àquele grupo, 

pois  só  se  representa  o  que  de  alguma  forma  modifica  as  relações  no  grupo,  tal  como 

prescreve  Wagner  (2000)  com o  critério  de  relevância.  Se  a  Psicologia  não  é  objeto  de 

representação desse grupo, fica a provocação: por que ela não é relevante ao grupo estudado? 

Os psicólogos não vêm atuando com essas pessoas? E, se vêm atuando, que tipo de ações 

desenvolvem? Que relações estabelecem com esse público?

Em que essa pesquisa e essa provocação se interligam ao nosso trabalho? Os estudos 

conversam por  expor  a  face  da  Psicologia  associada  ao  modelo  médico  pouco  afeito  ao 

trabalho  em  comunidade.  Cenci  (2006)  considera  que  os  psicólogos  que  atuam  em 

determinadas  comunidades  assumem  um  modelo  exclusivamente  clínico,  em  sua  versão 

tradicional,  com  foco  em  avaliações,  atendimento  individual  e  visitas  domiciliares  com 

enfoque curativo.

As  reflexões  de  Cenci  e  dos  autores  supracitados,  bem  como  os  resultados  aqui 

expostos explicitam que é preciso perseguir o objetivo de repensar atuações e formações que 

abarquem  as  demandas  de  cada  instituição,  em  específico.  Daí,  mais  uma  trilha  a  ser 

aprofundada em nossas análises no grupo focal, especialmente tentando compreender se os 

estudantes conseguem trazer outras matizes de cores para o trabalho do psicólogo, em suas 

compreensões  sobre  os  elementos  desse  trabalho,  como  a  escuta,  o  acolhimento,  a 
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comunidade, etc.

7.4 Campo 4 - Ciência

A Psicologia configura-se como uma profissão e como uma ciência, eis o tópico do 

quarto campo (Quadro 20). Apesar da presença de evocações como subjetividade – o que em 

si aponta outros entendimentos da Psicologia - vê-se que a Psicologia, como ciência, estuda, 

em especial,  a mente e o comportamento.  Esses entendimentos estão presentes em vários 

relatos e remetem ao processo de definição do objeto de estudo da Psicologia. 

Quadro 20 - Campo 4 - Ciência

Campo 4 - Ciência

Palavra Frequência Palavra Frequência

Mente 17 Cérebro 2

Comportamento 8 Análise do 
comportamento

2

Conhecimento 8 Multifacetas 2

Ciência 6 Espírito 1

Psicanálise 3 Personalidade 1

Pesquisa 3 Interação 
ambiente/sujeito

1

Subjetividade 3 Fenomenologia 1
Fonte: a autora

Vejamos algumas justificativas:

Amor  pela  profissão,  estudar  a  mente  das  pessoas  e  compreender  sua 
personalidade (P 56, 3º período).

2- [comportamento] por estudar e perceber o comportamento; 3- [análise] 
pela análise que o profissional faz do comportamento (P 81, 5º período).

A Psicologia em sua base procura analisar o indivíduo, sua subjetividade e 
tudo aquilo que a forma um ser social (P 69, 3º período).

Outros estudos sublinham traços semelhantes ao que ora dispomos. Weber, Pavei e 
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Biscaia  (2005)  encontraram  como  objeto  de  estudo  mais  citado  pessoa/ser 

humano/personalidade,  porém,  as  funções  mentais/sentimentos  também  estavam 

marcadamente evidentes, sendo a segunda maior frequência. Os autores ainda pontuaram que 

quando a Psicologia foi considerada um estudo ou conhecimento, a maioria dos entrevistados 

definiu as funções mentais/alma como seu objeto.

Lahm e Boeckel (2008) explicitam que, dentre os significados atribuídos ao psicólogo, 

estão  a  do profissional  da saúde que trabalha  com o emocional,  que estuda  a  mente e  o 

comportamento  e  que  faz  terapia.  E,  retomando  Cenci  (2006),  tem-se  que  as  falas  dos 

participantes revelam uma proximidade entre o psicólogo e “alguma coisa mental”,  sendo 

alguém que  trabalha  com crianças  em idade  escolar  com problemas  adaptativos  ou  com 

adultos com problemas.  Citamos ainda Praça e Novaes  (2004) que identificaram um alto 

percentual  de  estudantes  de  Psicologia  que  caracterizam a  Psicologia  como o estudo dos 

fenômenos  psicológicos  e  do  comportamento  e  apontam  como  seu  objeto  de  estudo  o 

comportamento, seguido por subjetividade, mente, inconsciente e alma. 

Nossos dados não se distanciam muito dos trabalhos apresentados, na medida em que 

mente e comportamento surgem entre as palavras mais evocadas, emergindo como elementos 

constitutivos das representações sociais acerca do psicólogo no que concerne ao seu objeto de 

estudo. Mas o que estaria subjacente a esses termos? Recorremos às reflexões de Praça e 

Novaes (2004, p. 35), que atentam para uma representação individualizante e adaptativa da 

Psicologia:

[...] o comportamento humano e os fenômenos psicológicos aparecem como 
fazendo  parte  de  algo  intrínseco  ao  homem,  como  uma  essência  que  o 
caracterizaria. Dessa forma, exclui-se a dimensão histórica e social presente 
no  individual.  Ignora-se,  assim,  que  o  humano  não  é  algo  dado 
aprioristicamente, mas, sim, uma construção que se dá no processo dialético 
presente nas relações estabelecidas com outros.

Relendo as  justificativas  dos  estudantes  e  com o suporte  dos  estudos previamente 

expostos, verificamos uma sintonia entre nossos resultados e os dizeres de Praça e Novaes: 

Portanto,  pensei  em  estudos  do  comportamento  do  ser  humano,  logo 
entender o raciocínio dele e poder ajudá-lo (P 36, 1º período)

Mente – Uma estrutura que é sem dúvida a caixa que tudo se acumula de 
onde pode vir os problemas, ou não (P 102, 5º período). 
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Desse modo, quando os participantes evocam o objeto de estudo da Psicologia, em 

geral,  o  fazem  partindo  de  uma  concepção  individualizante  e  naturalizante  de  homem, 

dissociada das condições sócio-históricas que também o constituem.

Tais  inferências  nos  conduzem a revisitar,  junto com Bock (2009a),  as  origens  da 

Psicologia como ciência, cujo nascimento está envolto pelo ideário liberal, com ênfase em 

valores como a liberdade individual, a natureza humana, a propriedade privada, etc. Aqui, o 

fenômeno  psicológico  é  talhado  com  os  mesmos  cortes  desse  ideário:  trata-se  de  um 

fenômeno natural, abstrato e universal. Tais elementos perseveram ainda em tempos recentes, 

compondo o significado construído  pelos  profissionais  da Psicologia acerca  do fenômeno 

psicológico, tal como expõe o estudo de Bock (1997, p. 38, grifos da autora):

O  fenômeno  psicológico tem  sido  visto  de  forma  abstrata.  Ora  como 
manifestação de processos internos, ora como produto de vivências externas, 
ora como conteúdo do mundo interno, ora como processo, mas sempre visto 
de forma abstrata e naturalizante. O fenômeno é visto como algo da espécie 
humana,  característica  universal  da  espécie  e  aparece  definido  por  um 
número enorme de palavras e expressões, como por exemplo: manifestações 
do  aparelho  psíquico,  individualidade,  subjetividade,  mundo  interno, 
manifestações  do  homem,  pensar  e  sentir  o  mundo,  consciência, 
inconsciente,  vivências,  engrenagens  de  emoções,  motivações, 
comportamentos,  habilidades  e  potencialidades,  experiências  emocionais, 
conflitos pulsionais, psique, pensamento, sensações, entendimento de si e do 
mundo, manifestações da vida mental, tudo que é percebido pelos sentidos.

Dessas reflexões, depreende-se que, assim como nos campos anteriores, também em 

“Ciência” ainda é presente os traços de uma Psicologia tradicional, na medida em que seu 

objeto de estudo surge vinculado a concepções psicologizantes e distanciadas de elementos da 

realidade social.

Outro  tópico  que  merece  atenção  é  a  alusão  às  palavras  ciência  e  pesquisa. 

Comparando a evocação de termos como profissional e profissão com a presença de ciência, 

pesquisa e conhecimento, percebe-se uma tendência maior a visualizar o psicólogo como um 

profissional,  sendo  sua  visão  como  cientista,  apesar  de  presente  e  significativa,  menos 

evidente. 

Novamente, buscamos o diálogo com Praça e Novaes (2004) e seu estudo, no qual na 

categoria  “características  do  psicólogo”,  encontra-se  observador,  manipulador,  culto, 

equilibrado e confiável. As autoras salientam, ainda, o índice pequeno de estudantes de outros 

cursos que o apontaram como cientista. Para elas, 
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Esse fato parece implicar um não-reconhecimento do psicólogo como um 
cientista, o que vai de encontro a alguns resultados da categoria instrumentos 
do  psicólogo,  onde,  como  visto,  aparecem  instrumentos  utilizados  nas 
chamadas “práticas  alternativas“  ou  “  terapias  de  auto-ajuda”.  A 
consideração desses dados pode refletir uma questão fundamental em relação 
à  representação  que  se  tem da  profissão  no  que  diz  respeito  às  práticas 
referidas acima (PRAÇA; NOVAES, 2004, p. 41).

Consideramos o termo “conhecimento” central, aqui, por indicar sua importância para 

os  estudantes:  o  conhecimento  fundamenta  o  profissional.  Este  deveria  atuar  com 

conhecimentos diferenciados, advindos de estudos e da formação, destacando-se do que se 

considera como senso comum. Seguem algumas justificativas:

Ciência:  pois  o  nosso  conhecimento  difere  do  senso  comum  e  deverá, 
necessariamente, fazer uma diferença positiva na vida das pessoas (P 161, 9º 
período).

Um psicólogo deve auxiliar  as pessoas  a atingirem o entendimento de si 
mesmas, isso apenas será possível através das pesquisas feitas por ele. Para 
mim a psicologia estuda o comportamento (P 77, 3º período).

Esses elementos fariam do profissional de Psicologia alguém com um conhecimento 

diferenciado sobre a humanidade. Ele atuaria com pessoas, mas possuiria um conhecimento 

aprofundado, que o distanciaria do senso comum, o que o autorizaria a intervir, a ajudá-las, 

porém, não como um amigo ajudaria, é uma ajuda profissional.

Por um lado, consideramos essa demarcação entre ciência e senso comum fundamental 

no avanço da Psicologia  como ciência  e  profissão.  O psicólogo,  independente  se  está  na 

academia  ou  em  outro  campo,  deve  atuar  como  pesquisador  de  modo  a  problematizar 

cientificamente seu trabalho e  as  dimensões  que o compõem. Tais menções  indicam uma 

positiva aproximação, entre os estudantes, quanto aos perfis profissional e científico, os quais, 

ao longo da história da Psicologia brasileira, foram repetidas vezes dicotomizados (CRUCES, 

2006; MELLO, 2010a; SEIXAS, 2014).

Por outro lado, cabe-nos perseguir esse caminho para compreender como os estudantes 

relacionam-se com esses conhecimentos que os distinguiriam dos demais e, em específico, 

que conhecimentos são esses.  Poderíamos falar em uma onipotência oportunizada por um 

saber  considerado  superior?  Praça  e  Novaes  (2004,  p.  35-36)  inflamam  nossas  dúvidas 

quando provocam:
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Cabe  observar  a  roupagem onipotente  com que se  veste  a  Psicologia  e, 
conseqüentemente [sic],  aqueles que trabalham com ela. Ciência capaz de 
mudar, melhorar, resolver a vida e as relações estabelecidas. Quanto poder!!! 
Não é por acaso que o profissional da área (e o estudante também) tem o 
estereótipo comum e antigo de “adivinhar o que os outros pensam”, “tem 
bola de cristal” etc.

Ora,  retomando as discussões dispostas  no quinto capítulo,  o  cerne não reside em 

buscar uma hierarquização de saberes, em que a ciência faz-se superior aos conhecimentos 

produzidos no cotidiano. O caminho, como vimos, é norteado pelo diálogo entre os saberes, 

pelo reconhecimento da polifasia cognitiva e pelo entendimento de que cada conhecimento 

tem sua racionalidade na sociedade.  Os universos consensual e reificado são distintos,  tal 

como explica Moscovici (2005), no entanto, se tangenciam, podem conversar e um constitui-

se no outro, de modo dialógico.

O entendimento de que esse diálogo pode ocorrer e como ele perpassa pela formação 

do psicólogo estão vinculados a uma formação científica mais sólida. Então, é preciso investir 

em uma permanente formação científica, de modo tal que o graduando constitua referências e 

instrumentais que lhe permitam compreender e problematizar essas relações. Além disso, essa 

formação  possibilitaria  uma  apropriação  da  metodologia  científica  como  fundamento  da 

prática  psicológica,  aspecto  central  quando  refletimos  sobre  a  difícil  articulação  entre  a 

dimensão profissional e científica em Psicologia. 

Não obstante, cabe-nos tecer relações entre tais reflexões e o PPC de Palmeira dos 

Índios (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a). Tal análise informa-nos que, 

de fato, há uma significativa carga horária voltada para a pesquisa, todavia,  as discussões 

sobre  esse  tópico  deveriam  estar  descentralizadas,  atravessando  outras  disciplinas  e 

atividades. Acrescente-se que a pesquisa, que é uma das preocupações no perfil do egresso, 

não encontra respaldos, especialmente em termos de financiamentos e de infraestrutura, que 

proporcionem o desenvolvimento  de  projetos,  como discutimos  no terceiro  capítulo.  Tais 

circunstâncias relegam ao curso de Psicologia de Palmeira dos Índios à posição de instituição 

periférica (DIAS SOBRINHO, 2010), direcionada essencialmente ao ensino.
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7.5 Campo 5 – Processo formativo

O  campo  5  (Quadro  21)  explicita  a  compreensão  dos  graduandos  acerca  de  seu 

processo formativo. Daqui, destacam-se, por um lado, estudos, luta e formação, o que denota 

as  dificuldades  do processo,  a  necessária  e  exigente  dedicação ao  curso,  os  obstáculos  e 

renúncias  que  a  vida  acadêmica  requer.  E  por  outro, profissão,  sonho,  futuro,  realização, 

desafio, estabilidade, também são fortes e tratam do que os discentes almejam para o futuro: 

ter uma profissão tão sonhada e serem realizados no que fazem.

Quadro 21 - Campo 5 – Processo formativo

Campo 5 – Processo formativo

Palavra Frequência Palavra Frequência

Profissão 32 Incertezas 3

Sonho 15 Dificuldade 2

Futuro 10 Desvalorização 2

Estudos 10 Status 1

Realização 7 Cansaço 1

Desafio 6 Stress 1

Estabilidade 4 Treino 1

Luta 4 Apresentação de TCC 1

Formação 4 Incômodo 1

Opção 3 Professores 1

Importante 3 Confusão 1

Medo 3
Fonte: a autora

Profissão,  formação  e  futuro  estão  imbricados  e  funcionam  como  motores  no 

desenvolvimento  do  estudante  em  seu  curso.  Os  graduandos  expressam  suas  escolhas, 

estudam, lutam para alcançar seus sonhos, para ter um futuro e se realizar profissionalmente. 

Em nome disso, enfrentam a caminhada de cinco anos (ou mais) em busca de uma profissão 

em que se sintam realizados. Eis as justificativas:

Em primeiro a luta, pois para se formar e ser um psicólogo é preciso lutar  
pelos direitos, e por melhorias durante toda a formação, [...] e em terceiro 
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sonho, por conta da luta, e da busca por aquilo que se deseja, que se quer (P 
64, 3º período).

1- É o futuro que almejo.
2- Sempre foi o que eu quis.
3- Dificuldades como por exemplo, da universidade ser em outra cidade, a 
viagem de todo dia,  de  ser  cansativo,  por  causa da locomoção (P 82,  5º 
período).

Se, por um lado, palavras como profissão, sonho e futuro permitem vislumbrar que os 

estudantes sentem-se privilegiados por estarem em um curso superior público, por outro, os 

estudos, o desafio e a luta denotam que o sonho não é exatamente doce.  Considerando o 

primeiro  lado  dessa  discussão,  o  sentimento  de  privilégio  não  nos  causa  estranheza  se 

considerarmos a história do ensino superior brasileiro e, em especial, em Alagoas, que, como 

referimos, teve um início tardio (VERÇOSA; TAVARES, 2006). Além disso, amparadas em 

Dias Sobrinho (2010), Goergen (2010) e Lima (2011), podemos inferir que o privilégio torna-

se ainda mais eminente quando se considera que a democratização das universidades públicas 

brasileiras, especificamente quanto ao acesso de jovens pobres, ainda é um sonho distante que 

exige, primeiro, o fortalecimento da rede pública de educação básica.

Já  o  outro  lado  conduz-nos  a  tecer  relações  entre  os  resultados  da  TALP  e  a 

interiorização universitária, posto que, no processo formativo estão presentes dificuldades de 

deslocamentos,  da  vida  universitária,  o  que  aponta  as  condições  de  permanência  na 

universidade.  Carvalho (2014)  observa  que  o  PNAES foi  umas  das  políticas  gestadas  no 

governo  Lula  visando  à  criação  de  condições  de  permanência  para  os  jovens  em 

vulnerabilidade social nas universidades.

Com efeito, através de recursos do PNAES, havia na Unidade de Palmeira dos Índios 

133 estudantes com bolsas pró-graduando59, com a finalidade de permanência, essencial para 

muitos  conseguirem manter  o  sonho universitário.  Vale  registrar  que  a  partir  de  2016,  a 

política de assistência estudantil tornou-se prioridade para a gestão central, com o aumento de 

bolsas  pró-graduando  e  sua  desvinculação  da  obrigatoriedade  de  trabalho  na  UFAL pelo 

estudante. Entretanto, as diversas movimentações estudantis realizadas desde o surgimento da 

Unidade, cujas temáticas centrais dizem respeito ao transporte, à alimentação e às próprias 

bolsas, conforme discutimos no terceiro capítulo, não deixam dúvidas de que as condições de 

permanência ainda não foram satisfatoriamente alcançadas.

Um cotidiano de estudos e esforços torna-se um dos eixos da vida universitária. Luta 

59 Informação verbal obtida no Núcleo de Assistência Estudantil, em 2016, Palmeira dos Índios/AL.
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por  melhores  condições  de  estudo,  luta  pela  formação.  Vislumbra-se o  futuro,  mas  este 

também é permeado pela visão de que há um desafio pela frente: fazer merecer o diploma de 

psicólogo, o que se aprendeu. Com a formatura, há a preocupação com a consolidação da 

profissão e a busca pela estabilidade financeira.

Lima (2012) sentiu o impacto da presença dessas lutas em sua pesquisa. Os estudantes 

de  Palmeira  dos  Índios,  tanto  de  Psicologia  como  de  Serviço  Social,  remetiam  às  lutas 

pessoais, referentes aos esforços individuais para estudar, e às lutas coletivas, relacionadas aos 

movimentos  de  estudantes,  professores  e  técnicos,  reivindicando  condições  de  estudo  e 

trabalho,  as  quais  eram  recorrentes  no  cotidiano  dessa  Unidade  interiorana.  Essas  lutas, 

inclusive,  contribuíam  na  composição  da  imagem  do  graduando  da  UFAL de  Palmeira, 

demarcando sua pertença. Lima (2012, p. 83) afirma que os temas luta pessoal e coletiva

[…]  tratam de ferramentas  que,  além de  serem explanadas  com peso  de 
“pertencimento”  à  Unidade,  são  projetadas  para  outros  alunos  que  ainda 
vivenciarão a interiorização da UFAL. Os entrevistados lançaram-se como 
modelo  de enfrentamento  para  lidar  tanto  com  as  dificuldades  da  vida 
universitária  quanto  da  precariedade do  ensino.  Até  mesmo  aqueles 
estudantes que não encontraram barreiras para sua formação, reconhecem a 
luta pessoal e coletiva como características de ser estudante da Unidade e 
indicam tal projeto para outros.

O trabalho de Silveira e Nardi (2008), realizado em um curso particular de Psicologia 

do  interior  do  Rio  Grande  do  Sul,  também  expõe  trajetórias  de  luta  rumo  à  formação 

universitária.  Com  o  objetivo  de  compreender a  expectativa  de  inserção  profissional  de 

formandos de Psicologia, os autores constataram a busca pela conclusão do ensino superior, 

que  representa  a  possibilidade  (ainda  que  utópica)  de  mobilidade  social  e  requer  várias 

renúncias e esforços: 

Os  sujeitos  se  colocam  em  processo, realizando  o  trabalho  psíquico  de 
renunciar a algo, no presente, por uma satisfação postergada que se apresenta 
como maior, ou melhor. Constroem um projeto e apostam seus recursos, sua 
energia, seu tempo, seus sonhos, em busca daquele trabalho, distinto do que 
executavam, e que teria valor maior no mercado, um trabalho através do qual 
eles poderão ter os objetos por meio dos quais poderiam se ver mais bem 
situados dentro da sociedade que associa sucesso e status à propriedade de 
bens ou mercadorias para além de sua funcionalidade, trabalho através do 
qual  eles  poderiam  ser  diferentes  do  que foram  até  hoje  (SILVEIRA; 
NARDI, 2008, p. 234).
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Prosseguindo com Silveira e Nardi (2008), nesse processo, a identidade almejada está 

vinculada à clínica. Querem ser psicólogos e ter seus consultórios, seguindo o caminho que o 

imaginário  popular  vislumbra  acerca  do sucesso,  da  autonomia  e  do  dinheiro,  o  que  não 

corresponde mais à realidade. É o sonho do profissional liberal, poderíamos conjecturar.

Silveira e Nardi (2008), em suas conclusões, sublinham o distanciamento entre o ideal 

formativo desses estudantes, que é centrado na clínica com possibilidade de ascensão social, e 

a  realidade  do  mercado  e  as  condições  de  vulnerabilidade  das  trajetórias  do  grupo 

participante. Sim, de fato, suas expectativas alocam-se na obtenção do diploma universitário, 

na possibilidade de trabalhar como psicólogo, de ter sua clínica e ser reconhecido.

Contudo, esse projeto de vida segue fragilizado pelas condições do mundo do trabalho 

hoje, cujo contingente de desempregados com nível superior é significativo, como citam os 

autores.  Nessa  trajetória,  ressaltam  o  isolamento  da  luta,  seu  caráter  individualizante  e 

meritocrático, posto que os formandos colocam-se apartados de suas condições coletivas de 

existência  (SILVEIRA;  NARDI,  2008).  Tal  como  abordamos  no  segundo  capítulo,  esses 

realces são bem coerentes com a trajetória histórica da Psicologia como ciência e profissão, 

marcada  pelo  psicologicismo,  individualismo,  intimismo,  sendo pouco  afeita  às  reflexões 

sobre o contexto social, histórico e econômico em que se desenvolve seu objeto de estudo 

e/ou seu trabalho (COIMBRA, 2008; BOCK, 2009a; PATTO, 2009).

Ainda, o processo formativo, que perpassa os resultados da TALP, une-se às condições 

de estudo e de trabalho experienciadas na Unidade de Palmeira dos Índios, de modo a dispor 

algumas  das  linhas  que  atualmente  desenham  a  formação  no  ensino  superior  público 

brasileiro.  Dessas  linhas,  detém-se que,  apesar  do significativo aumento  de  matrículas  de 

estudantes no ensino superior,  há questões  que devem ser debatidas de modo ampliado e 

permanente, como a qualidade na formação universitária.

Cotidianamente, ouve-se sobre a importância dessa qualidade, porém, esse discurso 

esvazia-se de sentidos quando se constata as críticas às condições que sustentam as atuais 

políticas de educação superior. Tais políticas, ancoradas pelo ideário neoliberal, são centradas, 

de  acordo  com  Lima  (2011),  na  ideia  de  diversificação  e  diferenciação  das  ofertas  de 

formação superior, no financiamento público de instituições privadas, em um novo modelo de 

gestão, semelhante ao empresarial, na quebra da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e 

da extensão e na mercantilização do conhecimento.

Nosso estudo, necessariamente, passa pela reflexão sobre esse cenário que é atinente à 
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formação do psicólogo. Os estudantes de Psicologia, que permitiram expor traços de suas 

representações sociais sobre o psicólogo, não podem ser tomados como sujeitos de pesquisa 

abstratos sob pena de perdermos de vista nosso objetivo ou termos uma visão parcializada 

deste. São sujeitos, construíram uma relação com objeto, que é anterior à UFAL, mas que se 

consolida na sua formação que ocorre na Unidade de Palmeira dos Índios e que é atravessada 

diariamente pelas condições aqui debatidas.

E, sendo sujeitos que produzem representações sobre um determinado objeto social, 

como o psicólogo, não empreendem tal produção alheios a esse contexto localizado sócio 

historicamente. Tal contexto é parte, na tríade dialógica das representações sociais, do lugar 

dos Outros, com quem interagem os estudantes em relação com o objeto de representações. 

Desse modo, o contexto é parte fundamental e fundante das representações sociais produzidas 

a partir das relações estabelecidas na tríade. 

7.6 Entre evocações e justificativas: retraçando os movimentos

Além dessa  inicial  exposição  dos  campos  semânticos  de  psicólogo,  cumpre  tecer 

comentários  sobre  algumas  peculiaridades  observadas  em relação  às  evocações  por  cada 

turma  e  à  forma  como  algumas  justificativas  foram  escritas,  contradizendo  a  palavra 

associada.

Ao observarmos separadamente as respostas de cada turma, percebemos a presença de 

determinados termos nos períodos iniciais e depois sua ausência nos anos finais, bem como o 

surgimento de outras palavras, que antes não estavam em evidência (Apêndice D). É o caso de 

ajuda,  amor  e  mente  que  são  mais  fortemente  evocadas  nos  primeiros  anos,  entretanto, 

perdem sua  força,  praticamente  inexistindo  nos  demais.  Por  seu  turno,  escuta  e  cuidado 

ganham  relevo,  além  do  surgimento  de  palavras  como  acolhimento  e  empatia,  que 

representam uma linguagem mais própria do profissional de Psicologia. E, até quando são os 

mesmos termos evocados, há uma sensível modificação na forma de argumentação e sentido 

das palavras. Vejamos a ilustração disso com a palavra compromisso (grifos nossos):

1- É preciso que haja amor para que a profissão tenha um bom desempenho.
2- Compromisso com os pacientes.
3- Sensibilidade para ver e compreender o que muitos não conseguem (P 7, 
1º período).
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1. ajudar ao indivíduo tanto para superação de traumas.
2. compromisso social, para ajudar a sociedade.
3. paixão pela profissão (P 71, 3º período).

Durante a graduação aprendi a necessidade de o psicólogo apresentar uma 
postura de compromisso com o outro, uma vez que isso implica em respeito, 
empatia  e  formação de vínculo,  necessários  a  atuação do profissional.  A 
técnica é importante,  mas não é tudo! É algo que diferencia profissões e 
modos de atuação, entretanto sozinha ela é esvaziada (requer uma atuação 
comprometida).  Por  fim,  o  esforço  representa  todo  o  espaço  que  ainda 
necessitamos  conquistar  dentro  do  âmbito  social.  A nossa  relevância  é 
diretamente  proporcional  à  qualidade  de  nosso  trabalho,  e  a  qualidade  é 
resultado de empenho. Precisamos avançar em nossa atuação social para a 
construção de um mundo melhor (P 153, 9º período). 

Com efeito, em uma apreciação inicial, pontuamos que tais mudanças são índices do 

processo formativo em curso, mas não somente no sentido do acúmulo de conhecimentos 

sobre  a  Psicologia.  Trata-se,  especialmente,  dos  movimentos  da  formação,  que  abarcam 

saberes de origens diferentes que se tocam e retocam e que contribuiriam no redesenho de 

psicólogo com movimentos em suas representações sociais.

Ainda no tocante à escrita das justificativas, um movimento chamou-nos a atenção: 

alguns  participantes,  em  sua  tentativa  de  justificar  a  evocação  de  determinados  termos, 

reconhecem a existência de contradição na escolha. Em outras palavras, diante da necessidade 

de explicar a presença de determinado termo que, em uma análise mais racional, não estaria 

entre  seus  escolhidos,  justificam sua escolha,  desconstruindo-a,  posicionando-se de forma 

discordante com ela.  Expressam que a evocação veio por ser mais comum, por ser senso 

comum, ou como o psicólogo é comumente visto. Não são eles, mas os outros que pensam 

assim. Vejamos as escritas:

Também é uma imagem construída antes do curso que hoje trabalho para 
desconstruir  socialmente,  o  “louco”  aparece  porque  ainda  é  forte  e  as 
pessoas associam nosso trabalho sempre com este termo (P 149, 9º período).

O  termo  conselheiro  parte  mais  da  ideia  inicial  principalmente  quando 
ouvimos do senso comum o que é ser psicólogo, “é o profissional que dá 
conselhos”  pelo  menos  foi  o  que  eu  ouvi  quando eu  entrei  no  curso  de 
pessoas fora da universidade (P 160, 9º período).

Clínica foi a palavra que mais sofreu tais ponderações dos estudantes, muitos que a 

trouxeram explicitaram em suas justificativas que ela foi evocada pela visão do senso comum, 
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mas que compreendem que ela não representa a totalidade da Psicologia.

Por estar  relacionado à clínica,  me veio à mente senso comum (P 54,  3º  
período).

Clínica: devido ser uma questão de opção, nem todo psicólogo escolhe atuar 
na Clínica (P 91, 5º período).

Ora, a TALP é uma técnica projetiva que não permite maiores racionalizações dos 

participantes  durante  o  momento  da  evocação.  Desse  modo,  as  pessoas  escrevem o  que 

realmente  emerge  à  sua  consciência,  mas  sem  maiores  reflexões  ou  elaborações.  A 

justificativa,  por  sua  vez,  é  um  momento  de  maior  reflexão,  tem-se  mais  tempo  para 

racionalizar,  elaborar  melhor  uma  resposta.  Daí  o  choque  entre  o  conhecimento  social, 

arraigado no estudante, e as novas formas de entender a Psicologia, que circulam em seu 

processo formativo.

Essas circunstâncias remetem, novamente, ao conceito de polifasia cognitiva que trata 

do diálogo entre diferentes saberes. Fundamentadas em Jovchelovitch (2014), ratificamos que 

a formação profissional não se desenrola com uma radical separação de saberes ou com a 

supressão das diferenças. Formação, tomada em um olhar dialógico, implica mais embates, 

que  movimentam  os  conhecimentos  em  relação.  Esses  diálogos  são  aqui  percebidos  nas 

mudanças entre termos observadas ao longo do semestre e nas contradições entre as palavras 

evocadas e as justificativas, em que, nestas últimas, os estudantes escrevem com mais cuidado 

o que gostariam que ficasse registrado.

Isto abre uma trilha para aprofundar a pesquisa, visando explorar as representações 

sociais  sobre  o  psicólogo.  Aqui,  retomamos  o  início  da  Parte  II  deste  trabalho,  quando 

apontamos  as  imbricadas  relações  entre  ciência  e  senso  comum  presentes  no  processo 

formativo. A TALP cumpre seu papel nesta investigação ao propiciar as primeiras reflexões e 

introduzir os primeiros traços dessa imagem em movimento, explicitando aspectos da face 

figurativa e dos conteúdos das representações sociais. Agora,  faz-se necessário discutir  os 

resultados do grupo focal, os quais evidenciarão ainda mais os movimentos aqui sugeridos, a 

partir do diálogo desses elementos que emergiram na TALP com outras discussões exploradas 

nos encontros.
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8 REPRESENTAÇÕES  SOCIAIS  EM  MOVIMENTO:  OS  DIÁLOGOS 

EM CENA

8.1 Grupo focal em análise: a dinâmica dos resultados

Iniciar as análises dos dados produzidos no grupo focal revelou-se uma tarefa que nos 

impôs a revisão de suas decisões metodológicas prévias, diante da riqueza e da dinâmica do 

material dos encontros. Os cinco encontros totalizaram 637 minutos de gravação de vídeo e de 

áudio e tiveram as falas transcritas e as interações registradas.

Para analisar os dados, a proposta inicial era empreender a análise de conteúdo do tipo 

temática de modo a fazer emergir os temas da discussão, os quais seriam, posteriormente, 

organizados  em categorias  (BARDIN,  2004),  tal  como procedemos  com a  TALP.  Assim, 

tomando como unidade de registro o tema, buscamos seguir esse caminho e, a partir dele, 

chegamos às categorias, conforme prescrito por Bardin (2004) e indicado por outros autores, 

como cita Kind (2004).

No entanto, diante das categorias e dos temas produzidos, constatamos dificuldades 

em  considerar  dois  aspectos  muito  caros  à  pesquisa  em  tela:  a  primeira  refere-se  à 

visualização do grupo como unidade de análise. Como explica Gondim (2002), diferente de 

uma entrevista, no grupo focal, a unidade de análise é o grupo em si. É preciso atentar, então, 

para as relações entre os temas que emergem e o contexto grupal, uma vez que eles surgem 

nesse contexto, como fala coletiva. Já o segundo, que se encontra articulado ao primeiro, diz 

respeito  à  dificuldade  de  acessar  aos  diálogos  em  si,  às  interações  que  produziram  os 

conteúdos debatidos. 

Marková (2004) reconhece a potencialidade do grupo focal como método de pesquisa 

que permite o acesso à formação e às transformações de representações, contudo, adverte que 

ele tem sido utilizado, muitas vezes, de modo estático, não incorporando a dinâmica própria 

da comunicação. Nesse caminho, Kitzinger (1994) é muito clara ao destacar que a interação é 

um aspecto essencial do grupo focal e, dessa maneira, compreendemos que tal situação não 

deve ser negligenciada na análise.

O que ocorreu é que os temas foram profícuos em permitir acesso ao conteúdo da 

reunião; entretanto, nossa intenção era ir além, buscando não somente tais informações, mas 
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os diálogos que permitiram a emergência do tema. Quando líamos e relíamos os resultados da 

análise  temática,  havia  sempre  a  impressão  de  que  aqueles  dados  eram estáticos,  que  os 

diálogos  empreendidos  no  grupo,  com  sua  riqueza  e  dinamicidade,  não  estavam  sendo 

contemplados. Gondim (2002) pontua a existência de análises que enfocam os conteúdos e 

outras que dão conta dos processos. Em nosso caso, conteúdo e processo devem ser vistos de 

modo interdependente. Tomar o tema de forma isolada ofusca seu surgimento, que se deu a 

partir  de  intensas  interações;  ao  mesmo  tempo,  a  tomada  dos  processos  grupais  em  si 

distancia-nos dos conteúdos que deram sustentação à discussão.

Destarte,  era  necessário  repensar  os  procedimentos  analíticos  com  o  intuito  de 

abranger os produtos e processos do grupo. Retomando leituras (MORGAN, 1996; GONDIM, 

2002; KIND, 2004; BARDIN, 2004; ALBINO, 2010), observamos que o grupo focal envolve 

uma ampla possibilidade de análise, que deve ser coerente com os objetos e fundamentos 

teórico-metodológicos da pesquisa. Perante essas reflexões e às idas e vindas frequentes aos 

dados, seja ao assistir os vídeos ou na leitura das transcrições e anotações, assumimos a opção 

de modificar a unidade de registro adotada, com vistas a oportunizar o acesso ao diálogo em 

ação e não somente às partes dele.

Essa é uma problemática abordada por Gatti (2012) quando explica que, no processo 

de codificação dos dados provenientes do grupo focal, a primeira questão a ser respondida é 

qual a unidade de análise escolhida. A autora adverte que, nesse momento, é preciso atentar 

para problemas de reducionismos no que tange ao foco da análise: em um extremo, o foco 

pode resumir-se aos indivíduos participantes, como se as falas fossem produzidas de modo 

individualizado. Aqui, o grupo seria relegado à ideia de somatório de indivíduos. No outro, a 

ênfase recairia sobre o grupo como um todo, considerado de modo abstrato e independente 

das produções individuais.  Nesse sentido, a perspectiva interacionista pode ser uma opção 

quando se intenciona superar esses reducionismos, posto que a atenção reside nas sequências 

de  trocas  entre  os  indivíduos  e  nas  condições  contextuais  do  grupo  em  seus  processos. 

Escolher um dos extremos ou optar por um olhar interacionista dependerá dos objetivos da 

pesquisa.

Optamos, então, pela análise de conteúdo, tendo como unidade de registro o objeto ou 

referente. De acordo com Bardin (2004, p. 132), “trata-se de temas-eixo, em redor dos quais o 

discurso  se  organiza.  […]  Neste  caso,  recorta-se  o  texto  em  função  destes  temas-eixo, 

agrupando-se à sua volta tudo o que o locutor exprime a respeito”. Bardin (2004) explica que 
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a unidade de registro refere-se à unidade de significação que será codificada e corresponde ao 

conteúdo a ser analisado. Isto é, durante a análise de conteúdo, cria-se códigos a partir da 

unidade de registro escolhida, recortando o texto de acordo com tais norteamentos. Desse 

modo, sendo a unidade de registro o recorte que o pesquisador faz do texto a ser analisado, o 

nosso será o referente, que corresponde aos eixos temáticos.

Tendo como norteador o referente, foi possível manter um olhar mais amplo e total 

sobre as interações de cada encontro. O texto não precisou ser decomposto em partes isoladas 

à medida que os temas se sucediam, como ocorreria com a análise temática. O recorte ocorria 

a partir  das variações nos tópicos mais amplos de discussão, possibilitando, em cada um, 

abranger  uma  conversação  contínua,  em  que  as  falas  dos  participantes  se  revesavam, 

complementavam-se, contradiziam-se e se provocavam, etc., ou seja, o diálogo poderia ser 

melhor observado.

Isso foi possível devido ao planejamento do grupo, que foi organizado para explorar 

tópicos específicos em cada reunião, o que fortaleceu a opção pelo referente como unidade de 

registro. Nesse ponto, acompanhamos Albino (2010, p. 50) em suas argumentações:

Utilizando-nos  desses  tópicos  e  das  inter-relações  existentes  entre  eles, 
percebemos a possibilidade de recortar o material alcançado considerando 
exatamente o objeto ou referente nele contido, pois notamos que o discurso 
disto resultante ordena-se em torno de “temas-eixo”, ou de itens centrais,  
justificando,  portanto,  a  prevalência  desta  unidade  de  registro  para  os 
recortes necessários à interpretação.

Acrescentamos que, apesar de servirem de guias nesse processo, os tópicos não eram 

conduzidos de forma rígida: havia a proposição de um assunto para o debate do dia; o grupo, 

então,  debatia  sobre ele,  mas,  como em um grupo,  a  conversa  fluía  espontaneamente,  às 

vezes,  o  assunto  era  desviado,  sendo  retomado  em  encontros  posteriores,  conforme  as 

necessidades grupais e do planejamento da pesquisa.  Assim, no momento do recorte e da 

codificação  do  referente,  isso  foi  considerado  de  modo  que  nem  sempre  os  tópicos  de 

discussão de cada encontro corresponderam necessariamente ao referente encontrado60.

A partir das falas transcritas, chegamos aos referentes dispostos no quadro 21. Como 

se observa, estão discriminados a ordem do encontro, sua data, o tópico central discutido e os 

60 A definição de cada referente e sua abrangência foi realizada com base em critérios semânticos, ou seja, por 
meio dos sentidos das conversas dos estudantes. Entretanto, quando houve dúvidas quanto ao sentido das 
discussões ou sobre as interações nas conversações, recorremos às minhas anotações de campo e às 
gravações do vídeo.
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referentes que emergiram a partir dessa discussão. Foram sete referentes que se evidenciaram 

ao longo dos encontros (por ordem de ocorrência nos grupos): 1- Ingresso na universidade: 

trata do processo prévio de ingressar na universidade que vai desde a escolha pelo curso até a 

aprovação em uma universidade pública; 2- Traços do psicólogo: diz respeito à forma como 

os estudantes visualizam o psicólogo, abrangendo uma diferenciação do senso comum, o tipo 

de  perfil  requerido  para  esse  profissional  e  as  múltiplas  possibilidades  da  Psicologia;  3- 

Formação em Psicologia: fala de como os estudantes compreendem sua formação, remetendo 

ao fato de ser no interior alagoano, às mudanças de visão que o curso proporciona, bem como 

os componentes necessários dessa formação; 4- Papéis do psicólogo: corresponde ao que os 

estudantes entendem como o papel desse profissional, para que ele serviria; 5- Interiorização 

universitária: destaca-se as apreciações dos participantes acerca do processo de interiorização, 

em  suas  oportunidades,  dificuldades  e  lutas  diárias.  6-  Eu,  psicólogo:  traz  o  olhar  em 

perspectiva para a futura profissão, abrangendo as características profissionais e o trabalho 

que os estudantes querem desenvolver e, ao mesmo tempo, o olhar para essa caminhada; 7- 

Psicologia  Clínica:  debate  os  múltiplos  olhares  que  atravessam a  área  mais  conhecida  e 

requerida da Psicologia.

Quadro 21 - Organização dos referentes por data do encontro

Encontro Data Tópico do encontro Referente

1 17/10 Por que escolhi Psicologia? Ingresso na universidade

Traços do psicólogo

2 24/10 Ser psicólogo Traços do psicólogo

Formação em Psicologia

Papéis do psicólogo

3 07/11 Para que serve o psicólogo? Papéis do psicólogo

Formação em Psicologia

4 14/11 Formação em Psicologia na UFAL Formação em Psicologia

Interiorização universitária

5 21/11 Eu, psicólogo Eu, psicólogo

Traços do psicólogo

Papéis do psicólogo

Formação em Psicologia

Psicologia Clínica
Fonte: a autora
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Com os referentes elencados e definidos, partiu-se para sua categorização (BARDIN, 

2004), cujas categorias foram construídas a partir do critério semântico. Tal processo ocorreu 

por  meio  da  classificação  analógica  e  progressiva  dos  referentes,  a  partir  do  material 

produzido no grupo focal com o intuito de abrir espaço para a emergência de discussões não 

planejadas inicialmente. A categorização também considerou os objetivos da investigação e o 

referencial teórico-metodológico assumido. Diante disso, os sete referentes que emergiram 

foram organizados em duas categorias: “formar-se psicólogo” e “imagens de psicólogo”. 

Optamos por categorias que possuíssem uma amplitude maior por considerar que uma 

categorização mais fechada promoveria uma separação dos debates que ocorreram nos grupos 

de  forma  tal  que  as  categorias  se  tornariam muito  estanques  e  isoladas  e  eliminariam a 

dimensão do diálogo. Ora, em uma discussão em grupo, ocorrem determinadas conversas que 

são  desviadas  ou interrompidas  abruptamente  e,  às  vezes,  retornam mais  à  frente  ou são 

reformuladas, etc. Destarte, se criássemos categorias mais fechadas, teríamos, por um lado, 

uma maior  especificidade  nas  discussões,  mas,  por  outro,  estaríamos  diante  de  um texto 

deveras fatiado e os movimentos dialógicos se perderiam nas várias categorias. O quadro 22 

ilustra a distribuição entre categorias e seus referentes respectivos:

Quadro 22 - Relação entre categorias e referentes

Categoria Referente

Formar-se psicólogo Ingresso na universidade
Formação em Psicologia
Interiorização universitária
Eu, psicólogo

Imagens de psicólogo Traços do psicólogo
Papéis do psicólogo
Psicologia Clínica

Fonte: a autora

Reler o texto das transcrições guiadas pelos recortes produzidos a partir dos referentes 

tornou-se uma experiência provocadora e instigante, visto que permitiu que visualizássemos 

as múltiplas trilhas de discussão que o grupo seguiu, suas confluências e distanciamentos, os 

consensos  construídos  a  partir  de  dissensos  iniciais,  as  reformulações  das  falas,  as 

contradições  e  conflitos,  os  silêncios  e  falas  sobrepostas,  etc.  Tais  elementos  foram 

sinalizadores  importantes  de  que  o  grupo  focal  foi  cenário  para  a  emergência  das 
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representações em tela, em seu produto e processo. Ao tratar de temas caros à Psicologia, 

estávamos  discutindo  as  representações  sociais  sobre  o  psicólogo  e,  nessa  discussão,  era 

possível apreender seus movimentos, seus embates com outros saberes naquele grupo e ao 

longo da formação.

Indo além: os estudantes se dispuseram não somente a expor suas ideias da Psicologia, 

mas  estavam  dispostos  a  revê-las,  em  uma  atividade  válida  de  aprendizagem,  com  a 

(des)construção permanente de visões. Nesse processo, não estavam sós: conversavam entre 

si, duvidavam, questionavam, apoiavam-se, consultavam-se, ratificavam e retificavam falas… 

Enfim,  mantinham-se  em diálogo  constante  com os  demais  membros  do  grupo  e  com a 

mediadora, o que consistiu em um momento formativo singular. Como explicamos, sempre 

que o grupo se iniciava, as discussões eram guiadas por um mote inicial, mas não havia uma 

estrutura rígida a seguir. Essa desestruturação da reunião proporcionou maior liberdade para 

explorar temas previstos e outros que fossem surgindo. Com isso, os estudantes organizavam 

suas  falas,  que  eram reorganizadas  posteriormente,  à  medida  em que interagiam com os 

demais.

Nas próximas seções, exploraremos esses movimentos dos grupos focais por meio da 

discussão dos referentes e dos diálogos que os produziram.

8.2 Formar-se psicólogo

“Formar-se  psicólogo”  agrega  elementos  que  caracterizam  o  processo  formativo 

desses estudantes. Nessa categoria, estão presentes desde discussões sobre a forma como se 

deu o processo de ingresso na Universidade (referente “ingresso na universidade”), como as 

vivências dos estudantes acerca da formação em Psicologia na UFAL (referente “formação em 

Psicologia”),  suas  apreciações  sobre  o  processo  de  interiorização  universitária  (referente 

“interiorização universitária”) e suas visualizações sobre a perspectiva de serem psicólogos 

(referente “eu, psicólogo”). 

Ouvir os estudantes tratarem desses referentes remeteu, em diversos momentos, tanto 

às  representações  sociais  sobre  o  psicólogo,  como  às  condições  de  produção  das 

representações  sociais  sobre  o  psicólogo  na  medida  em  que  os  participantes  evocavam 

elementos da própria universidade, de sua família e comunidade, entre outros. Recorremos à 
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Jodelet  (2001) para expor  que,  no estudo das representações  sociais,  faz-se pertinente ter 

como guia as formulações: quem sabe e de onde sabe? O que sabe e como sabe? Sobre o que 

sabe  e  com que  efeitos?  Conforme a  autora,  estas  questões  associam-se  às  condições  de 

produção e de circulação das representações sociais, aos estados e processos representacionais 

e ao seu estatuto epistemológico. Especificamente quanto ao primeiro ponto, Jodelet (2001) 

refere-se à cultura, com seus valores, modelos e invariantes, à linguagem e à comunicação e à 

sociedade,  considerando  partilhas  e  vínculos,  contexto  ideológico  e  histórico,  a  inscrição 

social e a organização social.

Enfim, ao expor suas trajetórias formativas, os discentes evidenciaram não somente 

aspectos dos conteúdos de suas representações sociais,  mas componentes e processos que 

integram  sua  produção,  o  que  é  muito  pertinente  a  essa  pesquisa,  uma  vez  que  as 

representações sociais em tela foram estudadas no contexto da formação do psicólogo em uma 

universidade pública.  Como afirmam Wagner,  Hayes  e  Palacios  (2011),  as  representações 

sociais são mais do que um sistema de imagens herdadas culturalmente, sendo o resultado do 

encontro  entre  um grupo  e  seu  meio  social  e  seu  sistema de  referências.  Assim,  com a 

investigação das representações sociais sobre o psicólogo, foi possível tecer frequentemente 

relações entre as análises da TALP e do próprio PPC, bem como resgatar diversas passagens 

do processo de interiorização da UFAL em Palmeira dos Índios, pintando o quadro complexo 

em que essas representações se (re)constituem.

8.2.1 Ingresso na universidade

O tópico que abriu as discussões nos grupos focais foi o ingresso na Universidade. 

Após as explicações básicas sobre a investigação, leitura e assinatura do TCLE, foi proposta 

aos estudantes uma atividade de apresentação. Tal atividade partiu do início do processo de 

ingresso  na  universidade:  solicitou-se  que  os  participantes  retornassem  àquele  momento 

quando, diante do computador para fazer a inscrição no processo seletivo, eles precisavam 

apontar as razões para a escolha de Psicologia. Depois, eles deveriam escrever em uma folha 

em  branco,  previamente  distribuída,  quais  as  palavras  que  melhor  expressariam  esse 

momento. Em seguida, os estudantes apresentaram-se e expuseram suas palavras, explicando 

suas motivações.
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Entre  apresentações  e  recordações,  foi  desenhando-se  o  processo  de  ingresso  na 

universidade, demarcado pelas explicações para a escolha por Psicologia e pela exposição de 

como se sentiram com a aprovação e com sua entrada em uma instituição federal.  Nesse 

primeiro encontro, havia muita expectativa quanto ao trabalho, muitos não se conheciam e 

sequer conheciam a mediadora (já que eu ainda não havia sido docente de cinco dos doze 

participantes). A postura do grupo se assemelhava: em geral, quietos, com poucas alterações 

de posição. Eram poucas as conversas paralelas, estavam todos concentrados nas falas uns dos 

outros, muito embora, nessa reunião, a interação maior deu-se comigo.

Atribuímos tais características ao momento de reconhecimento inicial da proposta, de 

buscar compreender como seria o trabalho, a inibição com a câmera de vídeo. Apesar de ser 

um grupo com estudantes de um mesmo curso, que se encontram nos corredores da Unidade, 

foi um agrupamento organizado de forma não espontânea. Desse modo, sendo um momento 

novo, em um grupo novo, os discentes buscaram, inicialmente, apropriar-se da proposta e 

reconhecer seus parceiros para ensaiar formas possíveis de interação. No entanto, a interação 

grupal não foi prejudicada, pois, à medida que os encontros ocorriam, os jovens tinham maior 

iniciativa para interagir, interpelar falas, concordar ou discordar, etc., quer dizer, os membros 

do grupo passaram a ter uma postura mais ativa nas discussões.

Gatti (2012) observa que os grupos são imprevisíveis nesse sentido. Há aqueles que 

rapidamente se engajam na conversação e outros que são mais reticentes. A autora explica que 

isso pode acontecer por motivos diversos,  seja por não estarem habituados a esse tipo de 

situação, pelo receio de algum comprometimento ou insegurança quanto à confidencialidade 

da discussão, entre outros. Nesses casos, “O moderador deve preparar-se para esse tipo de 

situação e  ter  habilidade  para  facilitar  a  conversa,  quer  mediante  proposições  que  faz  ao 

grupo,  quer  sugerindo alguma atividade  que  possa  quebrar  o  constrangimento  e  que seja 

mobilizadora” (GATTI, 2012, p. 34).

De todo modo, a primeira reunião alcançou boas discussões, uma vez que, mesmo que 

no início não interagissem tanto entre si diretamente, os estudantes expuseram suas ideias, 

emocionaram-se,  trouxeram memórias  antigas  e  as  incertezas  que têm enfrentado em sua 

formação. Reconhecer-se na fala do outro, encontrar pontos comuns ou distintos de vivência 

de uma situação tão próxima a todos – a entrada na universidade – permitiu uma aproximação 

maior dos estudantes e um diálogo tecido em convergências e divergências entre si.

As  razões  para  a  escolha  pelo  curso  variaram entre  identificações,  influências  de 
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outros,  a  possibilidade  de crescimento  pessoal  e  as  dúvidas  quanto a  essa opção.  Muitos 

afirmaram que sua escolha foi baseada em uma identificação com o curso. Tal identificação 

não se distancia de alguns elementos que emergiram na TALP, o que já expõe traços que 

compõem as representações sociais acerca do psicólogo. Vejamos algumas falas:

1º encontro61:
Catarina (9º período): E, assim, na verdade, eu não tinha a mínima ideia do 
que o psicólogo fazia, eu não tinha a mínima ideia do que era a Psicologia, 
eu não sabia.[…] Aí, eu coloquei aqui “dúvidas”, aí, coloquei “amizades” e 
“conselhos”. Porque as minhas amigas diziam que eu dava ótimos conselhos. 
E  que  eu  sei  que  sou  uma  boa  amiga  [o  grupo  ri,  muitos  acenam 
positivamente com a cabeça], que eu dava ótimos conselhos, e sempre que 
alguém estava precisando, eu chegava junto, eu ajudava. Então, eu “Vixi,  
vou fazer Psicologia!”. Porque em tudo eu tinha um conselho e eu nem tenho 
certeza também se elas sabiam também o que era Psicologia, mas…
[...]
Mediadora: Júlia, você falou em sonho. Psicologia é seu sonho por quê?

Júlia  (3º  período): É,  quando no terceiro ano mesmo,  a  escola  promovia 
encontro com profissionais pra ajudar a gente a decidir. E um pouco antes da 
greve, que ela [uma psicóloga] me inspirou, saí no dia totalmente: “É isso 
que eu quero!”.

Mediadora: O que ela te inspirou?

Júlia: Ela dizia, falava de ajudar as pessoas, ajudar com seus problemas. Ah, 
eu disse “Não, eu gosto muito”. Meus amigos: “Não, Júlia, o que é que eu 
faço em relação a isso? O que que eu faço?”. A relação de conselhos. Eu 
sempre soube também dar conselhos, orientar as pessoas. E foi isso. Isso 
tudo foi se encaixando.

A ajuda a que se refere Júlia está associada à possibilidade de dar conselhos, orientar, 

ajudar  a  resolver  problemas…  Essas  primeiras  relações  que  as  estudantes  fazem não são 

estranhas a esse estudo ou a outras investigações. Retomamos os resultados da TALP que 

elencam o conselho como ferramenta no trabalho do psicólogo. Vejamos as justificativas para 

o termo conselho (e variações conselheiro/aconselhamento) pelos participantes da TALP:

Conselho – poder ajudar as pessoas no dia a dia, escutando-as e orientando-
as sempre foi agradável para mim (P44, 3º período).

Aconselhar  e  sempre  tentar  ajudar  o  próximo no  processo  de  psicologia 
(P95, 5º período).

61 Como forma de situar o leitor, antes das falas e/ou diálogos, informaremos, em negrito, o encontro em que 
eles ocorreram. Também colocaremos, entre parênteses, o período do curso em que estava o estudante que 
fala, mas somente na primeira vez em que um dito seu for exposto.
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Seguindo esse caminho, no estudo de Weber, Pavei e Biscaia (2005), há o destaque 

dispensado  à  imagem do  psicólogo  como  uma  pessoa  que  orienta,  conversa,  ajuda,  etc. 

Todavia, os autores observam que, para os participantes de sua investigação, há uma diferença 

entre o mero conselheiro amigo e aquele que se qualificou para tanto, o que demarcaria o 

espaço da profissionalidade. É um conselho, porém qualificado. Veremos no referente “traços 

do psicólogo” que essa diferenciação também foi evocada pelos estudantes no grupo focal, 

mas a ênfase agora é a relação entre a escolha profissional e a identidade do psicólogo.

Em  sua  investigação,  Silveira  e  Nardi  (2008)  observam  que  alguns  participantes 

associavam a escolha pelo curso com a habilidade de escutar,  de dar conselhos,  estar em 

sintonia  com  a  dor  do  outro.  Os  autores  assinalam  que,  nas  falas  dos  participantes,  a 

Psicologia  emerge  como  uma  disciplina  voltada  aos  cuidados,  à  palavra,  à  escuta,  à 

compreensão e à atenuação da dor psíquica no plano individual.

Em uma revisão de literatura consistente que objetivou analisar a produção científica 

brasileira sobre a identidade profissional do psicólogo, Mazer e Melo-Silva (2010) concluem 

que a construção dessa identidade está relacionada a um conjunto que integra fatores pessoais 

e da formação e perpassa, dentre outros fatores, pela escolha da Psicologia como profissão. 

Assim,  na  literatura  pesquisada,  as  autoras  constataram  que  essa  escolha  integra-se  às 

expectativas e idealizações sobre o curso e o papel profissional. Mazer e Melo-Silva (2010, p. 

286) acrescentam que:

A escolha da Psicologia como profissão relaciona-se também a elementos 
como  história  pessoal  e/ou  características  pessoais  dos  psicólogos, 
habilidades ou capacidades que predispunham ao exercício dessa profissão, 
como  disponibilidade  para  ouvir,  aconselhar  e  mediar  conflitos,  como 
também se considerarem pessoas calmas, pacientes e tranquilas (Magalhães, 
2001). A possibilidade de conhecer o ser humano e ajudá-lo caracteriza uma 
motivação  central,  além  do  desejo  de  auto-  ajuda  e  autoconhecimento 
(Krawulski & Patrício, 2005; Krawulski, 2004).

Identidade e representações sociais têm uma relação muito próxima na medida em que 

as  últimas  são  um  elemento  fundamental  da  identidade  social  dos  sujeitos  (WAGNER; 

HAYES; PALACIOS, 2011).  Como explica Andrade (2000),  a representação de um dado 

objeto fornece indícios importantes de sua identidade, assim como conhecer a segunda revela 

subsídios centrais para compreender a visão de mundo do sujeito.

Andrade  (2000)  pontua  que  o  processo  identitário  é  individual  e  social, 
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concomitantemente. Este processo supõe uma interestruturação entre as identidades individual 

e social,  com a articulação orgânica entre componentes psicológicos e sociológicos. Nesse 

sentido,  os  indivíduos  integram-se  em grupos  diferentes  e  assumem identidades  coletivas 

distintas.  Identificam-se com tais  grupos,  desenvolvendo o sentimento de pertença a  eles, 

porém, ao mesmo tempo, tendem a diferenciar-se deles e se tornam autônomos, reafirmando-

se como indivíduos, como atores sociais. Ainda conforme a autora, a noção de representação 

social vem permitindo avanços no estudo da identidade. Aqui, a identidade é concebida como 

uma representação social, visto que ela é a representação do ator social, do “eu”, sendo, pois, 

o ator social aquele que representa e o objeto de conhecimento (ANDRADE, 2000). 

Ao  escolher  Psicologia  como  uma  profissão,  as  estudantes  colocam  em  análise 

características que seriam do psicólogo e com as quais se identificam. Nesse processo, seus 

conhecimentos acerca da Psicologia advêm do cotidiano, são representações sociais sobre o 

psicólogo, que se aliam às representações de si mesmas. Catarina, tal como outros no grupo, 

não tinha noção do trabalho desse profissional, mas, assim mesmo, correu o risco da escolha 

por se identificar com sua representação social construída. Andrade (2000, p. 143) já havia 

explicado  que  o  processo  identitário  é,  ao  mesmo  tempo,  individual  e  social,  agora  ela 

explicita que o processo representativo também é

[...] individual e social. A interestruturação destes dois níveis se dá através da 
integração  do  sujeito  nos  diferentes  grupos  sociais  com  os  quais  ele  se 
confunde,  ao  mesmo  tempo  que  se  diferencia,  tornando-se  indivíduo.  O 
sujeito, inserido em um determinado momento histórico, numa determinada 
sociedade,  tem  seu  conhecimento  de  mundo  determinado  por  um 
instrumental  carregado  de  significações  culturalmente  pré-estabelecidas 
[sic], mas esse sujeito torna-se um ator social, recriando o mundo, não só 
materialmente, mas também simbolicamente, atribuindo novos sentidos aos 
objetos sociais.

Nesses  processos  representacionais,  também houve  menção  à  identificação  com o 

trabalho com grupos específicos de pessoas em situação de exclusão:

1º encontro
Andrew (7º período): E também teve digamos uma experiência de vida que 
já me levou também a desenvolver um certo nível empático, ou seja, uma 
forma de você interagir com o outro. Eu tinha, talvez por, como a Catarina, 
outras  meninas  que  falaram  sobre  aconselhar,  eu  gostava  muito  de 
aconselhar as pessoas, aprender a lidar com elas. Saber interagir e conseguir 
ajudar a melhorar o sofrimento da pessoa. Mas eu também digamos que até 
mesmo antes  de ter  entrado na UFAL,  eu tinha posturas  até  mesmo que 
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contrariavam outras pessoas, como por exemplo, pessoas que isolavam os 
excluídos, como pessoas que, usuários de crack, pessoas mendigas, eu ficava 
indignado quando eu via determinadas posturas das pessoas. Aí, às vezes eu 
ia lá conversar com eles, tentar buscar uma forma de intervir. Na verdade,  
quando eu faço um histórico, eu acho que [...] era uma coisa que eu tinha até 
antes. 
[…]
Mediadora: E como você vê essa  relação que se faz entre  o psicólogo e 
aquelas  pessoas  que  são  consideradas  historicamente,  socialmente  e 
culturalmente marginalizados na sociedade, que a gente coloca de lado. É 
esse o papel do psicólogo?

Andrew: É um dos muitos. Claro que existem também aquela noção do eu 
preciso pagar para o psicólogo me ajudar, mas eu acabo encarando também 
como  uma  reflexão  política  e  social,  poder  ajudar  a  sensibilizar  sobre 
determinadas circunstâncias  em que as  pessoas  no senso comum acabam 
gerando essas pessoas.

O grupo focal permite a discussão e a circulação de ideias. Andrew resgata a fala das 

estudantes anteriores, dialoga com elas, reafirma traços tradicionais do psicólogo e os amplia, 

apontando novas possibilidades. E, quando questionado por mim, lê a situação como uma 

reflexão política e social, um olhar que busca quebrar a lógica do atendimento psicológico 

individual.

As  reflexões  de  Andrew  reconduzem-nos  à  nossa  revisão  de  literatura  quando 

explicitamos a discussão de autores diversos que problematizam as práticas tradicionais em 

Psicologia e propõem uma reinvenção dessa ciência e profissão, visando desenvolver práticas 

concernentes à realidade social em que atua e realinhar seu papel na sociedade (MELLO, 

2010a; BOTOMÉ, 2010).

Ainda,  no  estudo  de  Mazer  e  Melo-Silva  (2010),  atenta-se  na  literatura  para  um 

movimento recente na Psicologia, originado na década de 1990, que sublinha a necessidade de 

mudanças de paradigmas da profissão,  com a quebra do paradigma tradicional individual. 

Para  as  autoras,  essas  mudanças  afetarão  a  identidade  profissional  do  psicólogo,  com  a 

possibilidade de situar a profissão em uma perspectiva social.

Nesse  processo,  Mazer  e  Melo-Silva  (2010)  consideram  que  a  construção  da 

identidade profissional abrange aspectos pessoais e profissionais, não sendo possível dissociar 

a  identidade  pessoal  do sujeito  quando nos  referimos  ao  seu trabalho.  Em compensação, 

ponderam  que  a  identidade  profissional  remete  ao  psicólogo  brasileiro  como  um  ser-

trabalhador, que está inserido em um contexto social, econômico, cultural e educacional, o 

que implica que mudanças em sua carreira, práticas, formação podem incidir em modificações 
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em seu trabalho e em sua identidade.

Tais  observações  permitem conceber  que  a  identidade  profissional  não  é  estática, 

tampouco deve ser tomada de forma isolada. Ainda conforme as autoras,

É  possível  pensar,  então,  na  construção  da  identidade  profissional  do 
psicólogo em uma perspectiva de constante movimento, como apontado por 
vários  autores.  A diversidade  de  métodos  e  práticas  da  Psicologia  e  a 
singularidade  das  trajetórias  pessoais  contribuem  para  que  cada  ser-
psicólogo,  nessa  construção da identidade como profissional,  se  constitua 
conforme o  envolvimento  com a  atuação  e  como papel  de  psicólogo  na 
sociedade brasileira (MAZER; MELO-SILVA, 2010, p. 292).

Assim, elementos diversos e contraditórios podem estar presentes nessa construção, o 

que  nos  diz  muito  acerca  das  opções  da  profissão  quanto  aos  conhecimentos,  práticas  e 

compromissos  assumidos,  bem  como  sobre  as  representações  sociais  subjacentes  a  esse 

processo. As falas de Andrew expõem esses movimentos quando (des)articula a famosa ajuda 

psicológica com as reflexões sobre o sujeito em contextos de exclusão.

Aqui,  há  uma  indicação  do  movimento,  presente  no  processo  formativo,  entre  as 

representações sociais sobre o psicólogo e a relação com outros elementos da formação como 

a  reflexão  política  e  social.  No  embate  entre  os  conhecimentos  do  senso  comum  e  da 

Psicologia,  não  há  separação  brusca,  há  uma  conciliação  de  determinados  aspectos 

polifásicos. Mais a frente, veremos outros momentos em que esses movimentos de inserção de 

discussão  sobre  uma  formação  crítica  em  Psicologia  fizeram-se  presentes  e  como  se 

configurou tal tópico.

A identificação também remonta a uma compreensão de crescimento pessoal e de ser 

uma forma de se ajudar:

1º encontro:
Janaína  (7º  período):  A terceira  palavra  que  eu  pensei  foi  envolvimento 
porque eu não queria ter  uma profissão que me fizesse trabalhar de uma 
forma mecânica,  que não  me fizesse  pensar,  refletir  sobre  a  minha  vida, 
sobre  a  minha existência,  sobre  o que eu estou fazendo.  Pra  minha vida 
mesmo, tanto pra mim quanto pra os outros. Eu queria uma coisa que me 
envolvesse constantemente, fosse um processo que me fizesse pensar sobre a 
vida. E aa quarta palavra foi crescimento pessoal, que já, de certa forma, 
engloba a outra, né? Porque é um curso que também proporciona isso, que a 
gente está em constante reflexão sobre o que já gente faz, sobre o que a  
gente pensa,  sobre tudo,  sobre  a nossa sociedade,  sobre  o nosso pessoal, 
então, foram essas que eu pensei […].
Mediadora: Tem  várias  coisas  na  sua  fala  [Andrew]  que  me  chamam 
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atenção, mas você falou assim, entrar no curso de Psicologia pra resolver 
algumas coisas  que são da pessoa,  né? Então,  essa  expectativa que você 
tinha aqui quando você entrou...

Andrew: Uma delas. Até porque na verdade quando eu entrei em Psicologia 
também nem por profissão. Eu entrei por uma questão de aprendizado de 
vida  mesmo.  Se  eu  me  formar  em  Psicologia  e  não  trabalhar  como 
psicólogo,  tudo  bem.  Eu  vejo  de  outra  forma.  Eu  entrei  na  Psicologia 
prioritariamente por querer ter  uma postura com relação a uma forma de 
encarar a vida.

A Psicologia aqui assume uma posição não somente de ser uma profissão, mas de ser 

um conhecimento que oportuniza reflexões sobre a vida, como aprendizagens para a própria 

vida do estudante.

Outros  estudos  depararam-se  com  uma  escolha  motivada  pelo  conhecimento  da 

Psicologia em si. Em uma das primeiras investigações sobre a profissão do psicólogo, o já 

citado  trabalho  de  Bastos  e  Gomide  (2010),  analisou-se  os  motivos  apontados  pelos 

profissionais para a escolha do curso, os quais foram divididos em razões pessoais, como o 

autoconhecimento, crescimento pessoal e solução de problemas; razões humanísticas, como 

conhecer e ajudar o ser humano;  motivos voltados à profissão, porém, nesse último bloco, os 

motivos mais apontados correspondem a um interesse genérico pela Psicologia, como área de 

conhecimento,  não  necessariamente  considerando-a  como  prática  profissional;  e  motivos 

extrínsecos, como o fato de ter sido a segunda opção ou pela proximidade da faculdade. 

Atualizando  esses  dados  com  a  pesquisa  da  ANPEPP/CFP,  tal  como  vimos  nos 

resultados da TALP, mantém-se uma média elevada de profissionais que atrelam sua escolha 

mais  fortemente  aos  fatores  internos  do  que  àqueles  externos.  São  pessoas  atraídas  pela 

cultura  ocupacional  e  por  determinadas  características  atribuídas  ao  psicólogo,  como  a 

possibilidade de compreender a complexidade do ser humano e de ajudar o outro (GONDIM, 

MAGALHÃES; BASTOS, 2010).

Acrescentamos o estudo de Pires (2008), que objetivou identificar as concepções e 

relatos de experiências de alunos de Psicologia a respeito de seu curso e formação. Verificou-

se que, no que se refere à escolha do curso, os estudantes interessam-se pelas discussões das 

ciências humanas, em geral, e alguns pela área da saúde. Também é explícito nesse estudo o 

foco na compreensão do comportamento e da mente humana e na possibilidade de intervir em 

conflitos  relacionais.  Em seu  olhar,  a  autora  identificou que  há  uma ideia  fragmentada  e 

confusa do que seria a profissão Psicologia, bem como uma idealização dessa carreira. Tais 
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hipóteses  são  corroboradas  pelos  relatos  acerca  da  quebra  de  expectativas  ocorridas  no 

primeiro ano do curso e das angústias ocasionadas com os primeiros contatos com a prática. 

Nossos achados e os estudos ora expostos provocam reflexões acerca da formação do 

psicólogo e sua profissionalização. Tomado como um curso que provê conhecimento visando 

o crescimento pessoal, pode-se estar ocultando uma faceta essencial do processo formativo: a 

profissionalização. Por um lado, não se pode negar a forte presença do componente pessoal 

nas  escolhas  dos  estudantes  (MAZER;  MELO-SILVA,  2010).  Por  outro  lado,  é  preciso 

debater sobre a Psicologia como profissão, na medida em que essa faceta implica necessárias 

discussões críticas sobre a prática do psicólogo, seu papel e instrumentais, tópicos essenciais 

no fortalecimento dessa profissão em seus diversos campos de atuação.

Outro  ponto  discutido  nesse  referente  diz  respeito  ao  fato  de  que  a  decisão  pela 

Psicologia não perpassa necessariamente o conhecimento que se tem da ciência psicológica, 

mas de um outro tipo de saber:

1º encontro:
Juçara (9º período): Então, a escolha pela Psicologia, eu acho que veio no 
ensino médio mesmo, no terceiro ano. Eu, assim como alguns disseram, não 
tinha muito conhecimento sobre a Psicologia, não. Mas eu dizia que queria 
ser  psicóloga.  Porque  eu  enxergava  o  psicólogo  como  uma  pessoa  que 
ajudava as pessoas. E eu tinha a visão de ajudar algumas pessoas que eu 
conhecia e que assim era aquela visão que eu tinha que ajudar em alguma 
coisa.  Não só  dentro  da  minha  família,  como ajudar  as  pessoas  de  uma 
maneira  geral.  Aí,  eu  perguntei,  numa  inscrição  para  o  PSS  [Processo 
Seletivo Seriado] 3 ou foi PSS 2, não me lembro direito qual, à professora de 
inglês o que era Psicologia:  “Professora, a Psicologia estuda o quê? Para 
fazer Psicologia, precisa estudar o quê?”. Ela disse: “filosofia”. Filosofia foi 
a única coisa que ela sabia naquele momento pra me falar.
[...]
Gabriel (5º período): E a escolha da Psicologia foi, como ela [Juçara] falou, 
foi inusitado, não sabia o que o psicólogo fazia. E meio que eu nunca tinha 
pensado assim a profissão que eu ia ter. Porque eu, a maioria das pessoas que 
eu conheço não tem formação, entendeu? Trabalham assim em coisas do dia 
a dia.  Aí,  eu ficava “Por que se eles conseguem viver bem sem ter  uma 
formação, por que é que eu não consigo?”.

Gabriel é o primeiro de sua família a cursar ensino superior e isso, como veremos, traz 

certas implicações em suas relações familiares. Por enquanto, o que devemos refletir é sobre a 

diversidade de referências nas escolhas estudantis, as quais são guiadas por conhecimentos do 

cotidiano. Juçara procura referências para nortear sua escolha e, em sua busca, encontra uma 

relação com a Filosofia e as referências de Gabriel  também são praticamente nulas. Com 
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efeito, ao assumir sua escolha, Gabriel apresenta dúvidas: 

1º encontro:
Mediadora: Quais foram as suas palavras, Gabriel?

Gabriel: Ansiedade, dúvida e medo.

Mediadora: E por que essas palavras?

Gabriel:  Ansiedade porque quando eu fui fazer a inscrição do ENEM, eu 
estava muito ansioso. Fiz numa turminha, né? E eu errava e voltava “meu 
Deus  do  céu,  o  que  eu  vou  colocar?”.  E  todo  mundo  ajudando.  Dúvida 
porque depois que eu fiz a prova, né, esperando o resultado “Ai, meu Deus, e 
agora? Será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu fiz a escolha certa? 
Será que é isso que eu quero ser? Será que é essa profissão?”. E depois, que 
eu escolhi Educação física e Psicologia, eu ficava pensando “Meu Deus, será 
que eu devia ter escolhido Fisioterapia?”. E o medo, eu acho que o medo era 
de não conseguir passar.

As dúvidas também permeiam as falas de outras duas estudantes, Lain e Arielle, mas, 

dessa vez, o cerne da interrogação refere-se ao entendimento de que, diferente, por exemplo, 

de  Catarina,  elas  consideram  que  não  possuem  características  que  o  psicólogo  deve  ter, 

também considerando as referências ao senso comum. 

1º encontro:
Lain (3º período): Sei lá, acho que antes eu gostava muito de ler e acabei 
lendo um livro em que havia uma personagem principal e que era psicóloga 
e que fazia algumas intervenções e aí eu achava legal o trabalho, apesar que 
eu não seria muito dotada para ser uma psicóloga que é o que falaram aqui, 
precisa  ter  escuta,  saber  ouvir,  saber  lidar  com os outros,  mas eu acabei  
achando que seria legal pelo conhecimento mesmo. E aí acabei colocando 
Psicologia. E até hoje, esse período mesmo, eu estava conversando com uma 
colega e dizendo “Eita, a gente deveria ter mudado pra Veterinária” [risos no 
grupo]
[...]
Arielle (5º período): Como eu falei, identificação, eu tinha muito medo de 
não me identificar. De o povo falar, né: “Você não tem nada a ver com a 
Psicologia”, não sei o quê.

Mediadora: Você não tem nada a ver com a Psicologia?

Arielle: É, tinha um preconceito.

Mediadora: Em que sentido você não tem nada a ver com a Psicologia?

Arielle: Assim, calada, tímida, é isso.

Mediadora: E o psicólogo é falante?
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Arielle: É. Na concepção dos outros. 

As  estudantes  alegam que,  por  apresentarem dificuldades  em estabelecer  relações 

interpessoais, não seriam boas profissionais. Os dados de Pires (2008) também evidenciaram 

uma incerteza quanto ao curso escolhido, o que seria explicado pela falta de clareza entre os 

discentes do que seria o curso, causando ansiedade diante da opção tomada.

Não nos surpreende que a escolha seja eivada por dúvidas e lacunas, visto que a ideia 

de escolher uma profissão é ansiogênica para muitos. Além disso, ela envolve referências que 

não são necessariamente do meio profissional, aqui, tem-se mais o que o universo consensual 

fala  sobre  a  Psicologia.  Na  verdade,  com  as  representações  sociais,  busca-se  traduzir 

componentes  do universo  reificado,  dando realidade  e  existência  a  esses  componentes  no 

universo  consensual.  Moscovici  (2005)  diferencia  ambos  os  universos  e  explica  que  o 

contraste  entre  eles  produz  um  impacto  psicológico,  dividindo  a  realidade  coletiva  e, 

inclusive, a física em duas. O autor diz que

A finalidade do primeiro [universo reificado] é estabelecer  um mapa das 
forças,  dos  objetos  e  acontecimentos  que  são  independentes  de  nossos 
desejos  e  fora  de  nossa  consciência  e  aos  quais  devemos  agir  de  modo 
imparcial  e submisso.  [...]  As representações,  por outro lado,  restauram a 
consciência coletiva e lhe dão forma, explicando os objetos e acontecimentos 
de tal modo que eles se tonam acessíveis a qualquer um e coincidem com 
nossos interesses imediatos (MOSCOVICI, 2005, p. 52).

O universo consensual provê uma forma de apropriação do objeto. O que estuda a 

Psicologia? Filosofia. O que o psicólogo deve ter? Deve saber ouvir, lidar com o outro… São 

esses os elementos fragmentados, calcados em experiências cotidianas que também compõem 

o processo de escolha, associando-se ao que se representa socialmente como psicólogo.

Continuando na discussão sobre as escolhas, Lain e Arielle revelam algo que estamos 

perseguindo ao longo desse trabalho: as possíveis movimentações nas representações sociais 

em um processo formativo: 

1º encontro:
Lain:  Bom, eu me identifico com, com matérias. [...] Bem, o que eu acho 
legal da Psicologia é essa discussão que tem um pouco. Apesar de que antes 
eu  tinha  entrado  na  Psicologia  pensando  que  eu  ia  entender  o  cérebro 
humano, entender das estruturas, se bem que a gente faz isso um pouco[...]. 
Mas hoje eu me identifico mais com as matérias que têm uma questão mais 
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filosófica, apesar de que eu ainda penso em trocar pra veterinária [risos no 
grupo] 
[...]
Arielle:  Bom, eu sempre me identifiquei com a Psicologia, né? Fiz vários 
testes  vocacionais,  todos  deram  na  Psicologia,  mas  assim  na  concepção 
naturalizada de Psicologia, não no que hoje percebo que é diferente. Mas 
mesmo assim é o que eu quero, que o curso de Psicologia é muito atrativo.

Mediadora: O que é essa concepção naturalizada, Arielle?

Arielle: Aquela de que o curso é cuidar, do que já foi falado aqui, cuidar de 
louco, dar conselhos, enfim.

Nesse referente, os traços das representações sociais sobre o psicólogo são grifados 

quando os estudantes expõem suas razões para a escolha do curso, quando dizem identificar-

se  (ou  não)  com esses  traços.  Essas  identificações  iniciais  são  revistas,  ressignificadas  à 

medida que os participantes seguem em sua formação. Nessa trajetória, as estudantes tecem 

comparações entre a ideia prévia que faziam do curso e como essa ideia foi enfraquecendo, 

abrindo um espaço para outros olhares sobre a Psicologia, como é o caso de Lain. Ao mesmo 

tempo,  Arielle  utiliza-se do termo “concepção naturalizada” para se opor à  visão que ela 

possuía quando entrou e que, hoje, parece que desvaneceu.

Esse  enfraquecimento  pode  estar  associado  à  presença  no  currículo  de  discussões 

críticas acerca da Psicologia,  além da articulação com outras áreas de conhecimentos.  Ao 

analisar  o  PPC  de  Palmeira,  pudemos  constatar  que  tais  elementos  compõem  a  matriz 

curricular desde o primeiro período. E, posteriormente, determinadas ementas revelam uma 

preocupação em localizar a Psicologia como ciência e profissão e seu compromisso com a 

realidade social (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a). Acreditamos que a 

presença inicial dessas discussões promova os primeiros embates com a Psicologia do senso 

comum, favorecendo desnaturalizações e novas sínteses acerca do objeto psicólogo.

Wagner, Hayes e Palacios (2011) observam que determinadas áreas de conhecimento 

científico são adequadas à popularização, como é o caso da Psicologia e  da profissão do 

psicólogo, que têm o ser humano como objeto de estudo. Tais representações formam um 

amálgama em que o conhecimento tradicional e novas formas de entendimento científico são 

ingredientes constituintes e difíceis de separar.

Com  efeito,  no  processo  formativo,  pode-se  testemunhar  múltiplas  mudanças  nas 

falas, nos entendimentos, nos valores e crenças e nas representações sociais. Entretanto, como 

já afirmamos, tais mudanças não se referem a uma substituição de saberes, trata-se mais de 
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superposições, retoques e rasuras.

Prosseguindo com Wagner,  Hayes  e  Palacios  (2011),  tem-se que as representações 

sociais  não  se  resumem à  teoria  original.  Sua  organização  segue  uma  lógica  própria  de 

comunicação  e  orientação,  que  não  se  assemelha  à  lógica  de  uma  explicação  científica. 

Segundo  os  autores  (2011,  p.  90),  “Por  lo  tanto,  estas  representaciones  tampoco  pueden 

descrebirse como conocimiento análogo a la teoría. Si acaso, los conceptos fraccionados y las 

partes de la teoría constituyen clichés en un sistema de interpretación sujeto a las exigencias 

cotidianas”62. Desse modo, a representação social pode ser recomposta, novos aspectos podem 

ser ancorados nos sistemas de referências dos estudantes, que reveem a ideia de Psicologia 

como ciência do cérebro e incorporam as discussões sobre sua naturalização, entre outras.

Quando solicitados a responder sobre a escolha do curso, os estudantes trataram não só 

do processo de escolha, mas do ingresso na universidade, cuja marca é a aprovação em um 

curso superior público federal. O retorno a esses momentos foi permeado por sentimentos de 

alegrias,  dúvidas  e  medos.  Os  estudantes  emocionaram-se  lembrando  da  aprovação,  do 

esforço pessoal, do apoio familiar e de docentes. A entrada na universidade foi vivida como 

uma vitória, uma qualificação pessoal. Eis a narração de Catarina:

1º encontro:
Catarina: E eu tinha um professor que ele dizia que eu e uma amiga minha 
minha, a gente não ia dar pra o que prestasse na vida, que se a gente fizesse 
vestibular ia ser pra corte e costura. E aí, eu fiquei com aquilo, né, de “não,  
eu tenho que fazer alguma coisa legal, pra provar e tal”. […] E eu lembro 
que no dia que fui aprovada, ainda tinha trote. Aí, eu fui pro trote. E eu 
lembro que eu tava muito nervosa, aí, eu não ouvi meu nome, quando eu 
olhei, quando eu dei por conta de mim, eu já estava dentro da caixa d'água.  
Tinha uma caixa d'água lá, que jogava água. E aí, quando eu saí, eu liguei  
por  meu  pai  e  eu  disse  “Pai,  eu  passei!”.  O  meu  pai...  Chega  eu  me 
emociono.  Eu  parei  de  falar.  Ele  só  chorava  [chorando],  só  chorava,  eu 
lembro que eu me ajoelhei no chão e eu fiquei chorando de um lado e ele 
chorando do outro. […] Aí, quando eu passei, ele colou na porta da geladeira 
[risos no grupo] e dizia “Olha, a maloqueira é federal agora”, ele dizia.
[...]
Juçara: Bom, pra mim, só de escrever aqui, eu já fui me emocionado. E eu 
fiz uma retrospectiva total, praticamente. Eu não só pensei no momento da 
escolha,  da  inscrição,  pensei  também [chora]...  Eu  sou  do interior,  e  pra 
quem mora no interior é muito difícil a vida. A minha mãe foi o principal 
objetivo de eu estar bem, como pessoa [chora mais]. Eu sou filha adotiva... 
Desculpa, gente. [interrupção].

62 “Portanto, essas representações não podem ser descritas como conhecimento igual à teoria. Os conceitos 
fracionados e as partes da teoria constituem clichês em um sistema de interpretação sujeito às exigências 
cotidianas” (tradução nossa).
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Juçara emociona-se com o olhar em retrospectiva, mas retoma a fala para expor sua 

jornada até conseguir entrar na universidade federal. Vinda de uma cidade vizinha à Palmeira 

dos Índios, terminou o Ensino Médio e foi para Palmeira fazer cursinho. Trabalhava na casa 

do dono do cursinho como forma de pagá-lo, entre idas e vindas, não fez a seleção e quase 

viajou para São Paulo para buscar oportunidades melhores. Até que

1º encontro:
Juçara:  No  ano  seguinte,  foi  que  eu  peguei  firme no  cursinho pra  fazer 
vestibular realmente que foi o ano que eu passei. […] Aí, quando, eu me 
lembro, quando a Catarina falou da emoção do resultado, eu vi o resultado 
em casa, eu, minha mãe e uma amiga. Eu estava deitada assim no sofá e eu 
me joguei no chão que eu não sei como não quebrei o dente [risos no grupo]. 
Meu  coração  disparou.  E  a  minha  mãe  saiu  gritando,  que  a  gente  é 
evangélica, ela saiu gritando, dando glória, aleluia, aquela coisa toda, aquela 
alegria.  E,  assim,  aí  quando  eu  entrei,  vi  as  dificuldades.  A minha  mãe 
doente, transporte, aquela coisa toda. E fiquei.

A festa pela aprovação vai sendo substituída pela luta em se manter na universidade, 

perante a ausência de condições objetivas para a formação, o que exploraremos mais adiante. 

Por ora, buscamos refletir sobre o sentido para esses jovens em ver o nome em um papel, que 

demarca a distinção dos demais. E a demarcação é ainda maior porque passaram em uma 

universidade pública federal, movimentando a história de algumas famílias:

1º encontro:
Gabriel: [...] Aí, quando eu olhei. Estava lá que eu passei. Aí, minha mãe, ela 
sempre foi muito calada, entendeu? Ela nunca me incentivou, nunca falou 
nada. Só que ela dizia bem assim: “Tu vai passar nada. Tu nem estuda, tu 
não gosta nem de estudar. Não vai passar nunca numa federal”. Aí, quando 
eu passei, eu “Caraca! Olha aqui, passei! Ainda numa federal, pra senhora 
ver, olha aí! Pensava que eu não conseguia?”. Mas que assim ela nem quis 
falar bem, nem nada, ela ficou na dela, não falou nada. Normal, entendeu?

Catarina: Você se sente muito cobrado, Gabriel?

Gabriel:  Eu  me  sinto  muito  cobrado  com  relação  aos  meus  irmãos, 
entendeu?  Tipo  assim,  que  é  como  se  eles  esperassem  muito  de  mim, 
entendeu?... O orgulho. Aí, eu fico me sentindo cobrado nessa relação.
[…]
Cauã: […] Que eu vejo no meu caso, uma coisa que ele [Gabriel] falou que 
eu acho interessante. Eu tenho mais cinco irmãos, eles não puderam estudar, 
entendeu? Então, meio que o meu caminho foi moldado pra que eu entrasse. 
E agora há uma cobrança em cima de mim por eu ter entrado [inaudível]. 
Então, a gente é compelido, você tem que entrar.
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Diante de um sistema educacional precário (DIAS SOBRINHO, 2010), o ingresso em 

uma universidade  representa  uma vitória  pessoal,  uma resposta  aos  obstáculos  que  estão 

presentes em seu cotidiano. A resposta, inclusive, não se circunscreve somente ao estudante, 

mas  à  sua  família  inteira,  que  aposta  no  ensino  superior  como  uma  possibilidade  de  se 

movimentar pela estrutura social, de ascender socialmente:

Anseio de pais e filhos, o ideal de um curso superior representa a fuga de um 
destino social. Separados do passado, sem o amparo de uma tradição que 
sinalize  a  Universidade  como uma caminhada  já  percorrida  em gerações 
anteriores, o ideal de ser psicólogo, com exceção de uma situação relatada,  
não segue modelos identificatórios próximos, mas surge como a aposta de 
quem compra o slogan de que o futuro está na Universidade, e a carreira de 
nível superior aparece como a via de ascensão social prioritária (SILVEIRA; 
NARDI, 2008, p. 237).

E por que federal? No debate, incitamos os estudantes a responder:

1º encontro:
Mediadora: E essa coisa de ser a universidade federal? O seu professor dizia 
“Não desista de estudar na universidade federal”. O que tem aqui que não 
teria em outro lugar?

Júlia: Acho que mais dedicação dos alunos. Porque quando eu entrei numa 
faculdade de lá, privada, que eu tinha passado também em Serviço Social, eu 
era a única aluna da turma que lia os textos, que se tentava alguma coisa.  
[…]. Aí, nisso, quando eu me encontrei com ele, ele disse “Olhe, a minha 
realidade  é  totalmente  diferente.  Aqui,  você  vê  uma  coisa,  lá  você  vê 
totalmente outra. Você vai ver pessoas que estão ali porque querem isso, que 
se esforçam pra ter isso”. Que não é porque é escola pública porque toda 
minha  vida  eu  estudei  em escola  privada.  Então,  totalmente  diferente.  A 
realidade de pessoas, diversidades, né? E professores também. É uma nova 
mudança, nova realidade.

Almeida (2007) afirma que estar na universidade denota prestígio, especialmente para 

jovens  provenientes  das  camadas  populares,  que  vem acompanhado do sentimento  de ter 

atingido  o  sublime.  A universidade  surge  como  algo  mágico,  inatingível,  místico,  o  que 

demarca,  não  somente  nos  planos  simbólico  e  objetivo,  as  fronteiras  entre  aqueles  que 

conseguem ingressar na instituição ou não.

Muitos dos estudantes do grupo possuem histórias semelhantes  a de outros jovens 

brasileiros que são os primeiros representantes de sua família a estudar em uma universidade 

federal.  E  isso  se  torna  mais  significativo  diante  do  contexto  do  ensino  superior  federal 
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alagoano  que,  historicamente,  manteve-se  na  capital  do  Estado  (VERÇOSA;  TAVARES, 

2006; CORAL, 2017).

A ampliação das vagas em direção ao interior permitiu que Catarina, Juçara, Gabriel e 

outros entrassem na universidade e estudassem no interior. Embora tal processo fale alto nesse 

grupo pelas oportunidades abertas, veremos que falam mais alto as constantes e inquietantes 

ausências.

8.2.2 Formação em Psicologia

Nesse referente, os estudantes discutem sua formação, considerando aspectos como a 

Psicologia no interior, as diversas situações em que percebem mudanças em suas formas de 

ver o mundo e a apreciação da própria formação na UFAL, em suas ausências e presenças.

Embora estivesse prevista uma reunião para tratar especificamente da formação em 

Psicologia na UFAL – o terceiro dia -, esse tópico surgiu em outros encontros, na medida em 

que sempre buscávamos tecer reflexões entre os temas em foco e o contexto formativo. Vale 

também registrar que os momentos em que se tratava da formação eram aqueles em que as 

discussões desenrolavam-se de forma mais fluida, sem tanta presença da mediadora. Nesse 

caminho,  os  discentes  refletiam,  conversavam  sobre  as  particularidades  desse  processo, 

dividindo  experiências,  pontos  de  vista,  orientando,  além  do  que  complementavam, 

ilustravam e corroboravam falas.

Quando  esse  referente  vinha  à  tona  nas  discussões,  frequentemente  os  estudantes 

dedicavam-se a avaliar sua formação, considerando o interior e fazendo contrapontos com 

aquela ofertada na capital. Nesses diálogos sobre a formação, tornavam nítidos alguns traços 

relevantes  das  representações  sociais  sobre  o  psicólogo.  Nesse  sentido,  em  suas  falas, 

buscavam diferenciar o curso de Palmeira dos Índios do maceioense, localizando no primeiro 

o rompimento de práticas tradicionais do psicólogo, uma vez que seria mais contextualizado 

com as demandas interioranas, mais crítico e com compromisso social e voltado ao trabalho 

em comunidades. Vejamos as falas: 

2º encontro:
Lain:  A gente estava vendo na aula de ética até que os cursos de formação 
daqui  e  de  Maceió  são  diferenciados,  atendendo  a  uma  demanda 
diferenciada.
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Mediadora: Qual a demanda de cada um?

Lain: No caso, aqui teria um caráter mais social e lá teria mais um caráter  
elitista.

Andrew:  Também  tem que  a  questão  das  áreas  rurais,  das  comunidades 
quilombolas e regiões que não são tão comuns nas regiões Sul e Sudeste. Por 
exemplo,  eu  fiz  um  estudo  [...]  na  Psicologia  Comunitária  lá  numa 
comunidade quilombola.

Mesmo sem conhecer os cursos maceioenses, os estudantes ressaltam características 

que acham que eles possuem para diferenciar do que estão vivenciando. Tentam encontrar 

diferenciais que reafirmem as posições de sua formação, fortalecendo traços dessa formação e 

sua  identidade  de  discente  de  Psicologia  do  interior.  Uma questão  amplamente  discutida 

relacionou-se à ideia de Psicologia para elite X Psicologia para os pobres, como se na capital 

as práticas se direcionassem à elite,  identificada com a Psicologia Clínica,  no consultório 

privado  e,  no  interior,  o  foco  seria  as  comunidades  pobres,  com  práticas  em  instâncias 

públicas:

2º encontro:
Janaína: Porque as demandas se identificam que é exatamente pela diferença 
social  que  existe  e  que  surge  e  acabam  surgindo  outras  necessidades 
[inaudível]. Porque no CAPS, por exemplo, é para a população que não tem 
condições  de pagar  um psicólogo particular,  por  exemplo,  então,  vão vir 
demandas que surgem exatamente por essa diferença social.

Mediadora: Deixe  eu  colocar  um  negocinho  aqui,  um  temperinho  nessa 
discussão. Tem CAPS na capital. Então, como é isso? O que é que faz com 
que  vocês  achem que  vocês  não  estão  tendo  uma  formação  elitista,  por 
exemplo? Primeiro, o que é uma formação elitista? E eu acho, pelo que estou 
entendendo, vocês acham que vocês não estão tendo uma formação elitista, 
não é? [risos no grupo]
[silêncio]
Gabriel: Bugou...

O “bug” de Gabriel advém dos próprios movimentos da discussão, pois antes se havia 

exemplificado a atuação do curso no interior com o Centro de Atenção Psicossocial63 – CAPS 

-, que servia a quem não poderia pagar um atendimento clínico. Contudo, logo depois que 

63 Conforme a Portaria do Ministério da Saúde nº 3088 de 23 de dezembro de 2011, o CAPS é o ponto de 
atenção psicossocial especializado, compondo a Rede de Atenção Psicossocial. É constituído por equipe 
multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e atende às pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área 
territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo (BRASIL, 2016b).
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provoquei que havia CAPS na capital, o que colocou em xeque a argumentação de que CAPS 

é para quem não pode pagar clínica no interior, e questionei sobre se teriam uma formação 

elitizada, os estudantes se debruçaram mais acuradamente sobre a dicotomia criada capital-

elite X interior-pobre:

2º encontro:
Catarina: Mas, por exemplo, formação em Maceió, eu lembro que eu fui pra 
um congresso de estudantes da região Norte e Nordeste e aí as pessoas que 
eu tive contato de conversar em Maceió é que a atuação deles é muito mais 
voltada para a clínica no modelo entendido comumente como salinha,  só 
você  e  a  pessoa.  Eu  acho que  seria  nesse  sentido,  elitista  no  sentido  de 
clínica de quem tem dinheiro pra pagar o serviço. [...]

Sofia (1º período): Mas aí, se for assim, não sei, essa questão do elitismo 
está meio confuso na minha mente. Se a gente for colocar que na capital é 
porque a formação é pras pessoas que têm condição de pagar, como é que a 
gente justifica que geralmente na capital é onde tem os CAPS III, que são 24 
horas por dia? E no interior é difícil você acha um CAPS III. 

Diante  das  contradições  expostas  no  grupo,  os  estudantes  reorganizam  suas  falas 

visando rever e reafirmar que sua formação não é elitista, fortalecendo o que, para eles, seria o 

diferencial do interior:

2º encontro:
Catarina: Eu acho que é mais ou menos isso. Porque aqui a gente é mais, tipo 
assim,  vão  pra  comunidades,  pra  os  postos  de  saúde,  vão  para  os, 
assentamentos dos sem terra, vão pra não sei onde. Eu vejo mais ou menos 
assim. E lá eles são mais voltados pra...

Sofia: Lá, você espera alguém lhe procurar.

Júlia: No caso, aqui teria mais abrangência, lá estaria voltada só clínica.

Catarina: Eu enxergo mais ou menos assim. Ou não sei. 

Sofia: É que aqui a gente iria até lá, até o local. E lá seria como se a gente 
ficasse esperando pela procura de alguém. Então,  aqui  seria,  não sei,  em 
termos comuns, mais humanizado, entre aspas porque você vai atrás, você 
vai  na  comunidade,  você  vai  no  lugar  mais  pobre,  você  vai  atrás  das 
demandas, não são as demandas que vêm te procurar.

As discussões seguem, porém, mais a frente Lain ainda sente necessidade de retornar, 

parece ainda não satisfeita com as reformulações realizadas:
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2º encontro:
Lain:  Mas eu acho assim que,  voltando àquela discussão do elitismo. Eu 
acredito que aqui a gente estivesse generalizando. Porque quando falou do 
CAPS lá em Maceió, eu acredito que a formação de lá seja um pouco mais  
voltada pra clínica, mas que também deve haver outros segmentos e também 
devem ter pessoas que se interessem mais pelo caráter mais crítico, também. 
E aqui  também, talvez tenham pessoas que não pensem em trabalhar em 
comunidades ou que não pensem em agir na demanda específica daqui do 
interior. Podem pensar também, sei lá, em trabalhar numa clínica, ou ir pra 
capital. Talvez a gente tivesse mais generalizando. Há uma pluralidade.

Lain reorganiza suas ideias e conjectura que os demais estão generalizando, talvez na 

capital também haja práticas críticas. A contraposição interior e capital, na verdade, reproduz 

as (des)continuidades abordadas no segundo capítulo – e que também apareceu no referente 

anterior - entre os modelos tradicionais de atuação e as novas formas de intervenção, o que 

Mazer e Melo-Silva (2010) pontuam como a mudança de um paradigma individual para outro 

social.

Essas mudanças começam a ser sinalizadas entre as décadas de 1980 e 1990, quando 

se intensifica a publicação de diversos estudos sobre o trabalho do psicólogo, com relevantes 

críticas a esse trabalho, especialmente quanto ao papel do profissional, ao público atendido, 

aos referenciais teórico-metodológicos assumidos, entre outros. É o caso do clássico texto de 

Martín-Baró (1997) que, diante de uma análise da conjuntura social, política e econômica dos 

povos centro-americanos,  pergunta-se para que serviria o psicólogo,  argumentando que as 

opções  teóricas  e  práticas  com as  quais  esse  profissional  vem trabalhando  precisam  ser 

avaliadas  criticamente  e  transformadas  com o  intuito  de  contribuir  com a  superação  das 

condições de opressão que atravessam tal contexto.

Nessa  perspectiva,  Martín-Baró  (1997)  propõe  que  a  conscientização  constitui-se 

como o horizonte primordial do  quefazer psicológico. Amparado na compreensão de Paulo 

Freire sobre conscientização, o autor explica tal conceito no trabalho do psicólogo:

Ao  afirmar  que  o  horizonte  primordial  da  psicologia  deve  ser  a 
conscientização,  se  está  propondo que o  quefazer  do psicólogo busque a 
desalienação das pessoas e grupos, que as ajude a chegar a um saber crítico 
sobre si próprias e sobre sua realidade. Como conseqüência [sic] do viés da 
psicologia, assume-se como óbvio o trabalho de desalienação da consciência 
individual,  no  sentido  de  eliminar  ou  controlar  aqueles  mecanismos  que 
bloqueiam  a  consciência  da  identidade  pessoal  e  levam  a  pessoa  a 
comportar-se como um alienado, como um “louco”, ao mesmo tempo em 
que se deixa de lado o trabalho de desalienação da consciência social, no 
sentido  de  suprimir  ou  mudar  aqueles  mecanismos  que  bloqueiam  a 
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consciência da identidade social e levam a pessoa a comportar-se como um 
dominador  ou  um  dominado,  como  um  explorador  opressivo  ou  um 
marginalizado  oprimido.  Se  até  o  DSM  III  (American  Psychiatric 
Association,  1983)  reconhece  que  todo  comportamento  envolve  uma 
dimensão  social,  o  quefazer do  psicólogo  não  pode  limitar-se  ao  plano 
abstrato do individual, mas deve confrontar também os fatores sociais onde 
se materializa toda individualidade humana (MARTÍN-BARÓ, 1997, p. 17, 
grifos do autor).

A proposição de Martín-Baró (1997) requer, pois, uma revisão radical no quefazer do 

psicólogo, no tocante ao entendimento da consciência, do indivíduo e da conduta humana, 

articulando nesses entendimentos as condições concretas de vida das pessoas. Desse modo, 

não é possível negligenciar a dimensão social, que deve transcender à mera ideia de ambiente 

como algo externo ao sujeito,  bem como superar  as dicotomias  entre  a  subjetividade e  a 

objetividade na constituição da consciência.

Nesse ínterim, observa-se mudanças no perfil do psicólogo, especialmente, quanto à 

ampliação  dos  campos  de  trabalho,  quando  os  profissionais  quebraram  as  barreiras  do 

consultório privado, o que permitiu uma maior diversificação dos serviços em Psicologia. Tais 

mudanças  devem-se  principalmente  às  contingências  do  mercado  de  trabalho  com  o 

arrefecimento  da  demanda  pela  clínica  privada,  à  abertura  de  novos  campos  de  trabalho 

devido às mudanças no setor do bem-estar social e às discussões teórico-metodológicas que 

tensionavam reflexões sobre a Psicologia (YAMAMOTO, 2009).

Entretanto,  a  diversificação  nos  campos  de  trabalho  não  foi  necessariamente 

acompanhada  em  diversificação  de  práticas  e  instrumentais  visando  uma  maior 

contextualização do trabalho em relação aos  objetivos  e  públicos  envolvidos.  O fazer  do 

consultório foi acriticamente transposto para diversos âmbitos, reproduzindo o receituário do 

modelo clínico-liberal e contribuindo para a consolidação de práticas de caráter conservador, 

adaptacionistas e apolíticas (PATTO, 2008; DIMENSTEIN, 2000; BOCK, 2009b, SEIXAS, 

2009; MACEDO; DIMENSTEIN, 2011).

Perante esses impasses, o olhar para o processo formativo e o currículo dos cursos de 

Psicologia tornou-se um dos assuntos centrais, principalmente, diante da pressuposição de que 

a formação é uma dimensão necessária para provocar mudanças significativas nesse quadro. 

Carvalho  e  Sampaio  (1997)  já  sublinhavam  a  importância  desse  olhar,  colocando  em 

evidência  a  crescente  atuação  em áreas  emergentes  e  a  demanda  por  uma formação  que 

abarcasse tais áreas. Contudo, as autoras questionavam se a solução seria o acréscimo de 

disciplinas  no  currículo,  ponderando  que  as  reformas  curriculares  não  deveriam  ser 



275

consideradas  como  a  instância  salvadora  na  formação,  visto  que  a  complexidade  da 

problemática não permitiria uma resposta simplista.

Com efeito, retomando as discussões sobre o PPC de Psicologia (UNIVERSIDADE 

FEDERAL  DE  ALAGOAS,  2009a),  observa-se  que,  embora  haja  ausências  na  matriz 

curricular que precisam ser revistas, como a temática do mundo rural, há uma preocupação 

em vários momentos com a diversificação de práticas em Psicologia. Além do que o histórico 

e  a  caracterização  da  Unidade  de  Palmeira  dos  Índios  também colocam em evidência  a 

extensão e a aproximação com as comunidades locais,  visando consolidar uma cultura de 

reflexão  e  crítica  permanentes  em relação  às  práticas  contextualizadas  com as  demandas 

dessas comunidades. Isso é apreendido pelos estudantes e pode ter contribuído para que se 

fortaleça um entendimento de que sua formação é diferente daquela da capital, identificada 

como prática tradicional,  elitizada – mesmo que não conheçam as  práticas  dos cursos  de 

Maceió.

Desse  modo,  a  apropriação  das  discussões  em  sala  de  aula,  nos  projetos  que 

participam,  fornecem elementos  relevantes  que  apontam a  reconfiguração  do  desenho  de 

psicólogo, como um profissional que pode trabalhar com diferentes públicos, desde que de 

forma contextualizada com a realidade local:

2º encontro:
Andrew: É assim, eu acho que não devia  ficar tão preso no contexto de 
elitizar  também por  uma questão  de  que  a  nossa  Psicologia,  no  interior, 
digamos, ela procura uma extensão, uma pesquisa em relação à realidade 
presente  aqui  no  interior  mesmo.  Por  exemplo,  por  aqui  na  UFAL, 
contradição com outras universidades,  se fala em políticas públicas como 
uma  disciplina  obrigatória  em comparação  com as  outras,  que  é  tratada 
apenas como eletiva. Por quê? Porque já é uma questão de nós refletirmos 
com uma percepção crítica sobre a realidade presente, de todos os processos 
institucionais,  sobre  o  CAPS  e  outros  locais,  em  relação  à  escola,  à 
assistência social, saúde mental, já com uma reflexão mais crítica e política 
em  comparação  com  outros  lugares  que  talvez  por  quererem  atenderem 
demandas que já são mais presentes por lá […].

Sendo um curso novo, os estudantes acreditam na ideia de que as práticas trabalhadas 

em  sua  formação  romperiam  com  o  tradicional  em  Psicologia.  Todavia,  alertamos, 

fundamentadas na análise do PPC, que o fato de ser um curso novo e no interior, não implica,  

necessariamente, rompimento com o modelo tradicional, tampouco significa que as práticas 

da capital aliam-se a um entendimento elitizado da Psicologia. Vale, aqui, a provocação: o que 
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significa romper com o tradicional em uma formação? Trazer o contexto local à pauta da 

matriz curricular seria um caminho?

Cabe,  então,  problematizar  a  chamada  formação  contextualizada  em suas  diversas 

faces. Por um lado, enfatizar uma prática em conformidade com um dado contexto local pode 

ser  uma estratégia  mercantil  no  sentido  de  uma flexibilização  –  já  discutida  no  segundo 

capítulo – mais próxima da negligência de conteúdos caros a uma Psicologia crítica, que, em 

uma visão superficial e tecnicista, talvez não fossem tão pertinentes àquele contexto. Assim, 

em  nome  de  uma  pretensa  contextualização,  pode-se  comprometer  a  proposição  de 

determinados temas e o tal rompimento com as práticas tradicionais. Ao mesmo tempo, isso 

pode gerar uma fragmentação ainda maior da Psicologia, com a criação de cursos tão distintos 

que  talvez  nem  consigam  dialogar  entre  si,  dificultando  a  busca  por  uma  unidade  da 

Psicologia em torno de um projeto ético-político progressista.

Por outro lado, o que deve ser valorizado em relação ao contexto é a possibilidade de 

realização  de  leituras  sobre  uma  dada  realidade  social  e  de  elaboração  de  práticas 

contextualizadas  com  essa  realidade.  Assim,  um  curso  que  considere  o  contexto  se  faz 

pertinente a esse projeto e à construção de práticas diferentes na medida em que oportuniza 

uma maior problematização da realidade local. O cerne aqui está em como articular a inserção 

da realidade local  com a construção do referido projeto de Psicologia de modo a termos 

cursos diferentes, mas que mantenham uma unidade permeada por princípios desse projeto.

Essas assertivas ganham relevo especial quando as localizamos nas discussões sobre o 

processo de interiorização do ensino superior  e  da Psicologia.  As reflexões  de Macedo e 

Dimenstein (2011) sobre esse processo permitem delinear algumas apostas acerca de nossa 

ciência e profissão, em que se defende a necessidade de operar críticas sobre a atuação e 

formação e às implicações da profissão, visando à construção de um posicionamento contrário 

ao modelo liberal e privatizante ainda hegemônico no país. Assim, as apostas dos autores 

recaem em 

[…] se deflagrar na (e a partir) da profissão discursos/intervenções capazes 
de  criar  possibilidades  e  espaços  para  a  produção  de  alteridades  e  de 
heterogênese. O objetivo aqui é o de marcarmos diferença na maneira com 
que  constituímos  nossas  ferramentas  de  trabalho,  nossos  planos  de 
intervenção e a nós próprios sujeitos nesse processo (Hüning & Guareschi, 
2005; Dimenstein, 1998). (MACEDO; DIMENSTEIN, 2011, p. 311).

Nesse  caminho,  encontramo-nos  com os  escritos  de  Dantas  (2010),  que,  em suas 
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reflexões, entende que o fazer do psicólogo é orientado pela multiplicidade, em um campo de 

interfaces  entre  disciplinas  e  em  uma  permanente  busca  pelo  rompimento  de  modelos 

naturalizados. À Psicologia cabe o papel de ver o ser humano para além do prontuário, de se 

perceber historicamente implicada e de entender que é produto e produtora de práticas.

Destarte, Dantas (2010) defende que a formação deve refletir sobre o viés positivista 

que  a  atravessa,  em  que  conceitos  como  neutralidade,  objetividade,  cientificidade  e 

tecnicismo são hegemônicos. Também é preciso refletir sobre a dinâmica social, quebrando 

saberes cristalizados das tradicionais abordagens psicológicas. A autora conclui, ressaltando a 

necessidade de pensar em uma formação que se oriente por uma postura inquiridora e um 

olhar investigativo que influencie as práticas psicológicas de modo geral.

O que depreendemos daqui é o desafio de construir uma formação em que a pesquisa 

configure-se  como  uma  ferramenta  formativa  central,  a  qual  inexoravelmente  deve  estar 

acompanhada  de  uma  sólida  formação  filosófica,  tal  como  defende  Patto  (2009).  Tais 

elementos  são obrigatórios  ao necessário exercício  de assumir  práticas  contextualizadas  e 

coerentes com o projeto ético-político ora delineado.

Um outro tópico sobressalente  na discussão dos  estudantes é  que,  ao sublinhar  os 

traços  de  um  psicólogo  que  trabalha  de  forma  contextualizada,  com  públicos  diferentes 

daqueles da capital, os estudantes reafirmam seu pertencimento e sua identidade interiorana. 

Nessas falas, sobressalta-se o caráter sócio genético das representações sociais, em que as 

representações são sociais porque constituídas e partilhadas coletivamente (WAGNER, 2000). 

Nesse sentido, as características do grupo que as elaborou estão impressas nelas, ao mesmo 

tempo em que elas contribuem na reafirmação grupal.

Quando  os  estudantes  citam determinados  traços  que  eles  acham que  compõem o 

desenho do psicólogo do interior, tais menções remetem ao grupo a que estão filiados. Dentre 

as características das representações sociais elencadas por Wagner (2000, p. 13), destacamos o 

fato  de  elas  serem holomórficas:  “O caráter  público requerido  pelo  'pensamento'  coletivo 

implica que as representações sociais contenham meta-informação [sic] sobre seu grupo de 

referência”. Ou seja, ao representar um determinado objeto de uma forma, o sujeito explicita 

não somente o conteúdo representacional, como também seu pertencimento, já que revela um 

conhecimento socialmente partilhado.

Além disso, Wagner, Hayes e Palacios (2011) informam que as representações sociais 

também  requerem  aspectos  holomórficos  para  que  possam  se  converter  em  uma  parte 
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importante da identidade social. De acordo com os autores, se uma pessoa se identifica com 

um determinado grupo, ela está consciente de seu sistema de justificação e da base ideológica 

das práticas grupais.  Assim, a identidade social refere-se, por um lado, ao conhecimento do 

grupo  a  que  o  sujeito  pertence  e,  por  outro,  ao  surgimento  da  experiência  comum  do 

conhecimento, do senso comum e de padrões justificatórios (WAGNER, 2000).

Os discentes, em seus diálogos, põem-se a refletir sobre a Psicologia no interior, mas 

tal tarefa vem acompanhada de contrapontos em relação à capital e mediada pelos discursos 

apreendidos ao longo da formação, ecos de seus professores, da literatura, dos trabalhos em 

campo... Ressalve-se que não é o caso de contrapor o curso do interior com o da capital, mas 

de explorar a compreensão dos participantes de que há diferenças entre os cursos, uma vez 

que tais distinções fazem-se importante como mobilizadoras de suas representações sociais 

sobre o psicólogo. 

Wagner, Hayes e Palacios (2011) explanam que a comparação com outros grupos é 

uma consequência cognitiva da identidade social, sendo que o conhecimento compartilhado 

pelos membros do grupo distancia esses sujeitos de outros conjuntos sociais. Sendo assim, 

quando  diferenciam  um  tipo  de  formação  da  outra,  negando  certas  características  que 

poderiam  também  estar  presentes  no  outro  curso,  os  estudantes  buscam  reafirmar  sua 

formação, a imagem de psicólogo em desenho e sua identidade social, localizando-se em uma 

imagem crítica do psicólogo.

Todavia, essa diferenciação também revela os percalços dos estudantes: para eles, sua 

formação é crítica, mas o que fazer com isso? Os estudantes se sentem compelidos a assumir 

uma visão crítica e compromissada socialmente:

2º encontro:
Catarina: O psicólogo do interior,  eu acho ele mais versátil  pra atender a 
vários públicos.  Porque aqui  a gente tem experiências de vários âmbitos, 
com estágios, com projetos, com as várias atuações dos professores. Então, e 
assim eu vejo muito que é engraçado,  quando a gente conversava com a 
primeira turma de Psicologia que saiu, é muito engraçado porque eles diziam 
assim “Estudar  na  UFAL é  muito  ruim,  estudar  na  UFAL de  Palmeira”, 
assim,  ruim  entre  aspas,  né?  Eles  falavam brincando.  Porque  a  gente  lá 
recebe toda uma formação crítica que a gente tem que chegar no campo e 
tem que trabalhar, independente de estrutura física, mas o trabalho não se 
limita a isso e que a gente tem que ter uma visão crítica e levar os sujeitos à  
conscientização, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando a gente chega 
no campo de atuação, com os psicólogos que já estão atuando, o que a gente 
encontra é outra coisa. E aí a gente tenta colocar essa nossa visão crítica e 
recebe a lapada porque [risos no grupo] eles não aceitam essa visão crítica 
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“O que é que esse moleque que está chegando aqui agora e está querendo 
mudar tudo?” […].

Cauã: Eu tenho uma experiência semelhante a da Catarina. Não tenho muitas 
experiências com o contato direto com os psicólogos, assim, basicamente se 
resume ao estágio que a gente fez. E uma das experiências que eu tive foi em 
relação à psicologia escolar, né, que vem com todas as discussões e tudo o 
mais, a gente sai muito inflamado pra fazer e acontecer, né? [risos no grupo] 
E a gente,  pelo menos assim,  comigo,  a gente  foi  barrado no sentido de 
“Vamos fazer um trabalho com alunos, que envolve um trabalho com pais”. 
Aí, então, a gente poderia fazer um contato com os pais aqui na escola e tudo 
o mais, que a gente quer, é um momento o necessário e aí o psicólogo fala 
“Ah, mas não porque a mãe não quer, enfim, não tem muito compromisso 
com o filho e tudo o mais” […].

As reflexões proporcionadas no curso não acompanhariam uma maior articulação com 

a prática, como se, diante da realidade do trabalho e das dificuldades iniciais, os referenciais 

críticos construídos ao longo da formação ruíssem. De fato, quando a relação entre teoria e 

prática  foi  levantada  na  discussão,  os  participantes  tiveram  posicionamentos  distintos, 

considerando a (in)suficiência de atividades práticas articuladas à teoria. 

5º encontro
Júlia: É que fica meio difícil de dizer. A gente que está iniciando agora, de  
prática. Porque a maioria das aulas que a gente tem é teoria, teoria, estudar, 
ler e não é pouco, não, como o Gabriel disse, não é pouca a teoria que a 
gente  tem,  são  muitas  leituras  e  muitos  textos.  E  assim,  pra  gente  ter  a 
realização da prática, eu preciso disso, mas não subentende-se que só, só a 
leitura  será  necessária.  É  um  desconhecido.  Porque  tipo  assim  podem 
acontecer  muitas  coisas,  várias  situações  que  você  precisa  dar  um 
posicionamento, mas não sabe e dá aquela insegurança.
[...]
Cauã: Mas eu vejo assim que não é que a gente tenha muita teoria ou que a 
teoria, ela não consiga dar conta de uma situação mais técnica, assim, mais 
da ordem do pessoal “Vou, vou ter que fazer alguma coisa assim”. Porque 
tipo isso a gente aprende, como é que eu posso dizer, fazendo mesmo. Muito 
do trabalho do psicólogo é inventivo, tipo quais os elementos que eu tenho 
aqui e agora e que eu posso dispor pra fazer a minha atividade? Eu lembro 
muito disso, do projeto que a gente fez da Psicologia Comunitária,  que a 
gente lê, a gente faz o projetinho, aquela coisa toda bonitinha, os objetivos lá 
geral e específicos tudo detalhado e faz o cronograma. E aí, a gente vai na 
comunidade,  aí,  é  difícil  entrar  na  comunidade,  é  difícil  encontrar  as 
gestantes.  A  gente  convida  as  gestantes,  mas  nem  todas  elas  podem 
participar.  A gente vai  pra UBS, mas a UBS não tem espaço pra fazer o 
grupo e aí, vamos utilizar o espaço, então, da universidade, já que a gente 
não tem outro, entendeu? […] Então, não tem teoria que vai explicar isso.  
Entendeu?  […] Eu  fico  meio,  sei  lá,  com o  pé  atrás  em relação  a  essa 
questão de teoria de um lado e prática do outro. Porque eu vejo muito as 
duas como elas se retroalimentam, entendeu? Uma depende muito da outra, 
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assim. Então, não acho que a gente tem aqui teoria demais ou a gente tenha 
de menos e que a teoria seja falha por não instrumentalizar a gente desse 
modo  assim,  entendeu?  Acho  que  é  uma  coisa  que  a  gente  só  aprende 
quando a gente vai lá no projetinho mesmo e a gente vai lá e faz.

As relações entre teoria e prática foram discutidas em diversos encontros, nos quais 

alguns  estudantes  mostravam-se  reticentes  sobre  a  segurança  com  que  exerceriam  sua 

profissão. Ao apresentar os dados da pesquisa “Quem é o psicólogo brasileiro?”, promovida 

pelo  CFP,  Bastos  e  Gomide  (2010)  relataram  que  muitos  profissionais  perceberam  sua 

formação como insuficiente, sendo a área clínica a melhor avaliada em termos de preparação. 

Os autores associaram tal avaliação ao fato de essa área ser a mais enfatizada durante o curso, 

enquanto que outras discussões ficam em segundo plano. Em pesquisa posterior, realizada no 

século  XXI,  pós  DCNs,  algumas  avaliações  dos  profissionais  mantiveram-se,  como  a 

distância  entre  as  aprendizagens  na  graduação  e  as  demandas  do  exercício  profissional 

(BASTOS; GONDIM; BORGES-ANDRADE, 2010a).

No  texto  de  Martín-Baró  (1997),  quando  propõe  um  quefazer  fundamentado  na 

conscientização, o autor reconhece a possibilidade de muitos psicólogos terem dificuldade de 

visualizar esse horizonte em termos práticos. Na mesma direção, os nossos estudantes, por seu 

turno, relataram a dificuldade de vivenciar as discussões promovidas em sala de aula em seus 

campos de atuação. A que se deveria esse distanciamento? Como superá-lo? 

Martín-Baró  (1997)  sinaliza  alguns  caminhos  quando  afirma  que  não  se  trata  de 

abdicar do papel técnico, mas sim de superar os pressupostos teóricos adaptacionistas e suas 

formas de intervenção. Diante disso, é preciso elaborar uma visão conceitual diversa e novos 

métodos de intervenção. Certamente, esses caminhos evocam a necessidade de ultrapassar um 

currículo técnico, neutro e apolítico na medida em que exigem que o processo formativo seja 

permeado  por  reflexões  e  constantes  problematizações,  que  devem  ser  exercitadas  não 

somente ao longo da formação inicial, mas durante o exercício profissional. Ainda em Martín-

Baró (1997, p. 22), 

[…] as perguntas críticas que os psicólogos devem se formular a respeito do 
caráter  de  sua  atividade  e,  portanto,  a  respeito  do  papel  que  está 
desempenhando na sociedade, não devem centrar-se tanto no onde, nas [sic] 
no a partir de quem; não tanto em como se está realizando algo, quanto em 
benefício de quem;  e,  assim,  não  tanto sobre  o  tipo de  atividade que  se 
pratica (clínica, escolar, industrial, comunitária ou outra), mas sobre quais 
são  as  conseqüências  [sic]  históricas  concretas  que  essa  atividade  está 
produzindo.
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Para  esse  exercício,  tais  reflexões  precisam  articular-se  consistentemente  às 

oportunidades de trabalho em campo, uma vez que essa relação permite dar corpo e forma às 

discussões em sala de aula. Concordamos com Boeckel et al. (2010) que, ao discutir o papel 

do serviço-escola de Psicologia na consolidação do PPC, defendem um trabalho que vá além 

daquele assumido nas clínicas-escolas, tradicionalmente voltado para atividades envoltas no 

modelo clínico de consultório. Os autores atentam para a necessidade de pensar intervenções 

vinculadas às demandas da comunidade, com projetos e programas  de extensão e pesquisa 

que  extrapolem o  modelo  tradicional.  Bock  (1997,  p.  42)  trata  da  necessidade  de  “uma 

formação que ensine a construir projetos a partir de situações desafiadoras e novas. É preciso 

formar  psicólogos  criativos  no  sentido  de  profissionais  que  sabem,  frente  a  uma  nova 

realidade, recorrer criativamente ao seu saber”. 

Se  considerarmos  as  poucas  menções  diretas  às  atividades  práticas  no  PPC  de 

Palmeira, bem como o entendimento de clínica-escola ainda centrado no modelo tradicional, 

talvez possamos avaliar melhor a relação entre as discussões na universidade e as situações 

diversas com que nos deparamos no cotidiano de trabalho. Mas não se trata de simplificar a 

questão, aumentando a quantidade de práticas no curso (até porque elas existem em volume 

significativo nas  ações  de extensão)  e  meramente  substituindo o termo clínica-escola  por 

serviço-escola ou reduzindo o espaço da sala de aula. Embora consideremos importante ter 

mais atividades práticas no curso e que haja remodelação na clínica-escola, a trilha a percorrer 

não se finda nisso.

Novamente, retomamos Bernardes (2012) por considerar profícuas suas proposições 

quanto às competências linguística e ética, cujas linhas definidoras requerem o cuidado com o 

diálogo, a atenção à polifonia e à polissemia como elementos fundamentais na formação do 

psicólogo. A competência linguística possibilita interlocuções diversas entre vozes e sentidos 

distintos, sem uma verticalização dessas vozes e sentidos ou uma separação rígida entre elas. 

Já a competência ética coloca em relevo o espaço dialógico, em que o conhecimento e suas 

aplicações  não se resumem ao saber/fazer,  mas à  ênfase no como saber/fazer  e  para que 

saber/fazer (BERNARDES, 2012).

O que depreendemos dessas discussões é que uma das trilhas para a superação das 

dificuldades de articulação entre  teoria  e  prática perpassa pela  criação de uma cultura de 

reflexões  e  questionamentos,  em  que  os  estudantes  e  futuros  profissionais  dialoguem 
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cotidianamente  com  seu  trabalho,  com  seus  parceiros  e  com  seus  norteadores  teórico-

metodológicos. É indiscutível que os fundamentos teóricos são indispensáveis para nortear as 

ações do psicólogo em seu trabalho e, nesse sentido, sua formação deve prever conversações 

entre  diferentes  realidades,  saber  lidar  com  as  contradições,  inserir  as  possibilidades  de 

negociação com as condições objetivas e a compreensão de que a implementação de novas 

formas de atuar não é linear e direta, mas perpassa conflitos, descompassos e a abertura ao 

diálogo.  Cabe  a  reflexão,  posterior,  de  como travar  esse  diálogo  de  modo  a  favorecer  a 

formação de profissionais cônscios de seu papel no local de trabalho e junto aos sujeitos com 

quem trabalhamos.

Outro aspecto realçado intensamente pelos estudantes corresponde às mudanças de 

visão que o curso proporciona. Os participantes afirmam que, ao entrar na universidade, há 

maiores exigências de reflexões e novas formas de compreender o mundo são construídas:

2º encontro:
Janaína: A gente, antes de chegar aqui, por exemplo, eu não ... deixe eu ver 
como  eu  posso  explicar,  eu  não  conseguia  perceber  como  certas  coisas 
afetam as pessoas e como cada um vai reagir de uma forma e como isso é 
importante pra compreender as pessoas. E com tudo que eu vi até agora, até 
o sétimo período, eu já consigo ter essa visão mais ampla. Então, as teorias, 
as coisas que a gente discute aqui proporcionam essa visão mais ampla. E as 
experiências que a gente vai tendo até mesmo por interação com as pessoas 
com quem a gente convive aqui. 
[…] 
Catarina:  É,  eu  concordo que,  a  visão  muda,  né?  A questão  de  algumas 
coisas que você passa a entender, passa a ligar, passa a ver de outra maneira.  
E que eu acho que você não adquire isso somente  na questão, como é que se 
fala, na questão digamos oficial, dos estudos. Não vem só com a matéria, 
vem  com  as  matérias,  que  é  muito  importante,  mas  também  com  a 
convivência  com os  professores,  com o  que  eles  nos  passam.  A questão 
também da  experimentação,  de  você  ir  pra  os  estágios,  poder  vivenciar, 
poder treinar, tudo isso vai lhe dando subsídio, suporte pra que você vá se 
moldando e passando a ver as coisas de outra maneira. E que eu concordo 
que realmente a gente passa a ver as coisas de forma que, inclusive, acho que 
isso nos cobra mais.  Porque a partir  do momento que a  gente  começa a 
entender como é que algumas coisas se procedem, isso exige da gente um 
pouco mais de respeito, um pouco mais de responsabilidade com a forma 
como a gente vai encarar as coisas, como a gente vai lidar com as pessoas e 
tal. Eu concordo. 

As estudantes esperam que, com a formação, ocorra uma mudança em suas visões à 

medida em que vão a campo, atuam, discutem com colegas e professores… Isso retrata seu 

entendimento de que a formação não é estática, mas revela movimentos.
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Na verdade,  essas menções ratificam as cenas  que trouxemos para introduzir  cada 

parte deste trabalho: estudantes que iniciam o curso com uma visão, que entra em processo de 

mudanças,  de  embates  entre  os  conhecimentos  do  senso  comum  e  aqueles  científicos… 

Enfim,  formação  é  movimento  e,  nesse  processo,  crenças,  valores,  ideias  previamente 

estabelecidas  são  colocadas  em  reflexão  e  podem  ser  não  somente  questionadas,  mas 

rompidas ou alteradas.

4º encontro:
Lourdes (1º período): Exatamente, começam a enxergar um mundo diferente 
e acho que foi aí. Só que eu não tinha uma foto pra representar o meu mundo 
diferente, que eu comecei a ver.

Mediadora: Diferente em quê?

Lourdes: Cisões, questionamentos, essas coisas. 

Mediadora: Mas você está se questionando de quê?

Lourdes: Das várias abordagens que a gente vê na sala,  por exemplo,  na 
matéria de Sociedade, os assuntos que ele traz, de como o desenvolvimento 
afeta o nosso hoje. De como o conhecimento é variável. A gente começa a  
abrir a mente e o que ela fala assim “Por que não? Por que não enxergar isso 
dessa forma?”. Então, é...

Sofia: É a quebra de alguns tabus, que a gente tinha de alguns preconceitos 
que a gente já tinha formulado. Que a gente foi vivenciando isso, essa quebra 
progressiva de certos conceitos, certas coisas, certas leituras que, por isso, a 
imagem dos livros, porque pra mim as leituras foram muito válidas. Foram 
coisas que fizeram com que a gente pudesse enxergar o que está a nossa 
volta com outros olhos. Não só com aquela concepção do senso comum, mas 
com uma outra visão.
[…]
Catarina: E, exatamente, é assim, ao longo do curso inteiro, você vai quebrar 
tabus, ao longo do curso inteiro. E tem gente que chega aqui desesperado: “E 
agora? Como eu faço se na minha casa é totalmente diferente?”. E aí, a gente 
começa a ver o mundo de outra forma, e às vezes entra em crise mesmo 
assim  de  [risos  no  grupo]  “O  que  é  que  eu  faço  agora?  Com  esse 
conhecimento que eu adquiri, com essa forma nova de ver? Sendo que as 
pessoas  da  minha  realidade  menor  não  enxergam  da  mesma  maneira?”. 
Como é que faz pra quebrar os tabus com elas também, né?

A dialogicidade,  como expressão das dinâmicas  da mente tais  como propostas  por 

Marková (2006), permeia as falas das participantes quando destacam mudanças em sua forma 

de ver o mundo. Falar em dialogicidade impõe reconhecermo-nos nos Outros, compreendendo 

que,  nas  relações  Alter-Ego,  concebemos  e  criamos  realidades  e  nos  comunicamos 

(MARKOVÁ, 2006). Desse modo, as mudanças que as estudantes alegam não poderiam advir 
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de elucubrações individuais, vêm do diálogo com o Alter, representado pelas múltiplas vozes 

circulantes ao longo da formação. 

Considerando a TRS como teoria do conhecimento social, Guareschi (2007, p. 32-33) 

sustenta que estamos perante uma epistemologia diferente: “Em sua teoria do conhecimento 

social aparece, pela primeira vez na história, um conceito sistematicamente desenvolvido de 

antinomias interdependentes em tensão, como base do movimento dialético”. Quer dizer, as 

representações sociais são produzidas nos tensionamentos, que abarcam saberes distintos e 

antinômicos e, nesses tensionamentos, podem se modificar.

Tais relações também são vivenciadas e perfazem a formação das estudantes, que se 

deparam  com  perspectivas  diversas  acerca  de  um  Objeto,  antinômicas  em  sua  essência, 

colocando-as em crises e em processos de rupturas. Nesse prisma, tratar das dinâmicas da 

mente na formação exige o reconhecimento das polifasias cognitivas. Arruda (2014) explica 

que o caráter dinâmico das representações sociais está associado aos movimentos, regulações 

e práticas sociais que constituem representações e permitem sua plasticidade. Indo além: a 

autora revela que a dinamicidade também se refere à observação de que lógicas diferentes 

coexistem: 

O convívio de lógicas diversas no interior de uma mesma representação é 
um  painel  da  sua  dinâmica,  mostrando  como  se  acomodam  recursos 
disparatados para fazer sentido, estabilizando-o (o sentido) na instabilidade. 
O apelo a esses recursos em princípio significa um intenso esforço criativo 
[...] (ARRUDA, 2014, p. 456).

Esse esforço está presente no grupo quando Catarina se pergunta “O que é que eu faço 

agora?”. As estudantes buscam encontrar caminhos para relacionar aquilo que vivenciam em 

seu cotidiano, que compõe suas histórias e as discussões conduzidas na universidade, o que 

implica lidar com lógicas distintas,  avaliar  sua pertinência e buscar a negociação de seus 

sentidos.

Ainda  nesse  referente,  temos  que  as  discussões  nos  grupos  focais  também 

proporcionaram  avaliações  sobre  o  curso,  com  destaque  às  ausências  e  presenças  que  o 

demarcam e como isso se atrela à imagem de psicólogo que vai sendo desenhada. Um tópico 

amplamente debatido diz respeito à falta de uma maior diversidade na oferta de abordagens e 

áreas de atuação ao longo da formação. Por um lado, como vimos, os estudantes reconhecem 

a possibilidade de acessar práticas que rompam com aquela tradicional, por outro, ressentem-
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se  do  que  seria  um  quadro  docente  pouco  diverso  e  da  ausência  de  discussões  em 

determinadas perspectivas teóricas:

3º encontro:
Eduardo (3º período): Particularmente, eu sinto uma falta na faculdade de 
algumas pessoas, de professores, na aula prática em si. Sobre, por exemplo, 
eu desde que eu comecei  a entender um pouco de Psicologia,  eu sempre 
gostei muito da Psicanálise e aqui não tem ninguém pra me guiar. Então, está 
complicado pra mim.

Mediadora: Tem um pedaço ausente aí?

Eduardo: Demais!

Andrew: Com relação, por exemplo, à falta da Psicanálise, à falta de outros 
tipos de reflexões críticas e visões de Psicologia. Por exemplo, eu, durante 
quase toda minha formação aqui, eu odeio disciplinas obrigatórias, eu prefiro 
leituras autônomas. Sempre leio mais outras leituras que não foram indicadas 
pelos professores. Por isso que eu não sou aquele aluno que aparece com as 
melhores  notas  e  tal.  Porque  eu  prefiro  me  dedicar  a  outras  leituras 
interessantes e outros artigos e tal. [...] Só que aqui, em comparação com 
outros lugares, creio eu, acho que é um pouco carente em relação a isso, 
inclusive pela falta de professores com diferentes visões, falta de estrutura,  
falta de vários aspectos. 

Os estudantes apontam a ausência de uma maior  diversidade teórica no curso.  No 

entanto,  salvo  em disciplinas  localizadas,  como Psicologia  da Subjetividade  ou Processos 

Psicológicos Básicos, de modo geral, o PPC não indica o predomínio de ementas uniteóricas 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a). De fato, a restrição a que se referem 

os participantes deve-se ao reduzido quadro docente – que trataremos mais a frente – o que 

dificulta a presença de discussões em determinadas abordagens, como a Psicanálise.

Essa situação ganha maior vulto quando acompanhada por outra condição discutida 

pelos estudantes, que é a imposição e a ansiedade que envolve a escolha de uma abordagem:

3º encontro:
Eduardo: O problema daqui é que não tem essas duas pessoas. É só uma. 
Não tem um pra uma abordagem ou pra outra. É só uma pessoa que fale 
tudo. Acho que a Raquel64 era da Jurídica, não sei, era da Jurídica. Aí, ela 
dava Jurídica, ensinava Behaviorismo, Psicanálise e Gestalt. É tipo, e agora? 
Num é interligado.

Juçara:  Já eu acho que o problema daqui, eu não chamaria de imposição. 

64 As pessoas a que os estudantes se referiram em algum momento do encontro também tiveram seus nomes 
substituídos.
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Mas assim existe  as  diferentes  abordagens,  cada professor  defende a  sua 
abordagem, lógico. Mas existe muito aquilo que acaba às vezes provocando 
até o adoecimento aqui em muitos alunos. Se você é de uma determinada 
abordagem,  você  é  meio  que  excluído  de  outros  grupos  que  é  de  outra 
abordagem.  Não  existe  uma  troca  pra  que  haja  um  crescimento  e  uma 
escolha  saudável  ali.  Mas  não,  existe  mesmo  uma  espécie  de  luta,  de 
confronto.

Ao avaliar a formação a partir do que Eduardo levanta, Juçara observa um movimento 

no curso de competições entre abordagens e que se vincula à ansiedade dos estudantes em 

relação à escolha de uma perspectiva, o que também surge no encontro posterior:

4º encontro
Júlia: Eu  ainda  estou  no  início,  mas  até  agora  foi  muita  discussão  do 
conhecimento.  Muita  mudança de visão com a Psicologia,  como ciência. 
Mesmo  que  seja  tão  difícil  de  serem  definidos,  mas,  a  cada  momento, 
abertura de novas perspectivas, conhecimentos. Espero que até o final eu me 
sinta preparada pra entrar na prática ativa de profissional. Que agora eu me 
vejo meio indecisa quanto à abordagem a seguir, o lugar, o ambiente que irá,  
digamos, agir como psicólogo. É um âmbito muito amplo, diverso.

Mediadora: Eu vejo que essa coisa da decisão da abordagem, do campo de 
trabalho, é uma coisa que causa muito ansiedade pra vocês, né?

Júlia:  Muita indecisão. É como se, eu espero que daqui pro quinto, sétimo, 
eu tenha um posicionamento mais específico pra qual área eu vou seguir, 
entendeu? Agora, estamos vendo o quê? A introdução de cada teoria, de cada 
abordagem,  de  cada  âmbito,  mas  eu  quero  depois  que  eu  tenha  um 
posicionamento  mais  específico  de  onde  eu  quero  exercer  enquanto 
psicóloga. Mas agora é introdução mesmo. Não tem tanto a falar. 

Cauã: Eu acho que isso acontece com todo mundo, mas depois que a gente 
passa pelo processo, praticamente concluindo o curso, a gente pensa “Poxa, 
eu fiquei tão preocupado em escolher A ou B, eu deveria ter me preocupado 
em estudar mais, em buscar mais conhecimentos pra ter,  pra aproveitar o 
curso mesmo, sabe?” Porque tipo, se é necessário escolher, então, eu vou 
escolher a  partir  do momento que eu conhecer a  diversidade do que é o 
curso, aí eu vou ter elementos suficientes pra dizer eu quero isso, eu não 
quero aquilo.  Eu acho o movimento deve ser  mais esse, entendeu, então, 
aproveita mais, busca mais, assim, seja por conta própria, seja aqui dentro 
[…].

Cauã, nesse momento, toma parte da interlocução com Júlia, buscando orientá-la nesse 

processo. Ao final do curso, consegue observar em retrospectiva e refletir sobre suas opções, 

reconhecendo uma preocupação exagerada com isso. A partir de suas experiências, orienta 

que o caminho é aproveitar as discussões propostas, independente da pressão pela escolha.
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A despeito disso, as falas dos participantes não deixam dúvidas de que o processo é 

difícil,  especialmente,  pelas competições e imposições que as escolhas demandam. Outros 

estudos  também  acompanham  essas  circunstâncias  e  trazem  reflexões  relevantes  para 

dialogarmos  com  nossos  participantes.  Mortada  (2005,  417),  ao  tratar  da  memória  de 

estudantes militantes ao longo da formação em Psicologia, pondera:

Nos cursos de graduação, o estudante logo percebe que está em um campo 
contraditório, de antagonismos mais ou menos pronunciados. A trajetória de 
formação repete o processo histórico da Psicologia, suas crises, movimentos 
e embates. Essa tensão de pensamentos é um verdadeiro fogo cruzado; cada 
disciplina tem seu espaço,  sua aula separada das demais e assegurada na 
estrutura  departamental  das  universidades.  Cabe,  invariavelmente,  a  cada 
aluno, habitante dessa panacéia [sic], estabelecer algum tipo de visão geral. 
Resta à sua consciência a comparação, o confronto e a elaboração de uma 
saída  no  que  concerne  à  sua  prática  e  reflexão  futuras.  É  provável  que 
nenhum estudante  de  Psicologia  atravesse  a  graduação sem sofrer  algum 
impacto frente a isso.

Tais circunstâncias não fogem a Andrew, que trata de dois componentes importantes 

ao  processo  de  escolha:  o  posicionamento  político  e  a  produção  de  verdades.  Essas 

observações introduzem sua imagem para o “Ser psicólogo”. Exploremos:

2º encontro:
Andrew:  Então,  rizoma  é  uma  espécie  de  um  caule  em que  ele  não  se 
desenvolve estruturalmente de baixo pra cima como uma árvore comumente 
faz, mas horizontalmente. E esses caules, eles não têm, digamos, um ponto 
central, que une um ponto ao outro em vários aspectos. Ao mesmo tempo em 
que  enquanto  eles  se  conectam umas  as  outras,  ele  também foge  pra  se 
formar outros caules, ou seja, um caule gera um ponto de fuga e faz com que 
se  desenvolva  pra  gerar  outro  ponto.  Eu  reflito  nisso  porque  a  ideia  do 
rizoma é aquela questão que ele não centraliza um único ponto, uma única 
visão de verdade, uma única visão de Psicologia, inclusive uma única visão 
política  sobre  como  deveria  ser  a  Psicologia.  Porque  existe  inúmeras 
diversidades sobre essas posições de verdade, ao mesmo tempo que elas não 
são  fragmentadas.  Claro  que  existem  os  conflitos,  claro  que  existe,  por 
exemplo, um determinado ponto do rizoma que vai atrapalhar a construção 
do outro,  mas ao mesmo tempo ela se constrói  mutuamente, gerando um 
desenvolvimento de verdade sobre um ser enquanto indivíduo autônomo, um 
ser enquanto um sujeito político, um sujeito ético, que possui suas crises, 
mas ao mesmo tempo possui a sua afirmação política. Basicamente isso.

Andrew considera que o sujeito que escolhe é um sujeito político, ético, isso deve 

pautar suas opções. Ao mesmo tempo, compreende que quando se trata da diversidade em 

Psicologia  também  nos  referimos  à  produção  de  verdades,  dado  que  não  há  uma  única 
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verdade. 

Aprofundando a discussão, Catarina revela sua posição quanto à forma como o curso 

lida com a diversidade. Na verdade, ela insere um ponto de conflito em relação ao que os 

demais estudantes tratavam acerca do respeito à diversidade aprendido no curso:

2º encontro: 
Sofia:  E se você pensar que você mesmo é um ser que é complexo. Nosso 
corpo é formado por sistemas, a gente não é uma coisa só, a gente não é só 
sistema digestivo,  só  sistema nervoso,  a  gente  é  um conjunto.  Então,  se 
pensar que cada um é um conjunto e que a sociedade é um conjunto de 
conjuntos,  então,  não  faz  sentido  você  não  respeitar  a  diversidade,  a 
pluralidade em todos os seus sentidos. 

Mediadora: Vocês aprendem a respeitar a diversidade no curso?

A maioria: Com certeza.
[...]
Gabriel: Uma coisa que eu, quase todo o dia eu penso também quando eu 
estou voltando da faculdade, que eu mudei muito nesse sentido foi isso em 
respeitar  e  entender  a  diversidade,  entendeu?  Porque  antes  eu  tinha  um 
prejulgamento, eu via uma coisa e pra mim só era aquilo e pronto. Porque 
tipo assim, matando, um cara ladrão roubou tem que morrer e tal. Tem que 
ser preso e tal. Bandido bom é bandido morto. E agora eu vejo com outro 
olhar,  com outra visão do que ele pode ser,  né? O que levou ele a fazer  
aquilo? Como foi a criação que ele teve? Por que de ele ter feito aquilo, 
entendeu? Então, uma coisa que eu mudei muito depois que eu entrei aqui 
foi isso. De ter esse olhar. [Catarina ri, balança a cabeça e resmunga]

Mediadora: O que é, moça, que você está aí falando?

Catarina: Não, porque eu não sei se eu já estou corrompida pelo passar das 
coisas, mas eu acho que aqui você aprende a respeitar a diversidade ou não. 
Ou aqui  você aprende,  não sei  nem como é que eu faça.  Eu acho,  acho 
interessante naquela hora que o Cauã falou que às vezes você, na hora de 
você escolher a vertente que você vai seguir no curso, você é compelido pra 
isso. E a partir do momento que você faz essa escolha, você tem que arcar  
com  as  consequências.  E  às  vezes  algumas  dessas  consequências  é  não 
respeitar a diversidade, entendeu? E eu acho que isso vai muito do que a 
gente vive aqui, né? Aqui dentro da nossa universidade.

Mediadora: O que você vive aqui dentro da nossa universidade?

Catarina:  É isso [risos no grupo]. De às vezes por você fazer uma escolha,  
você meio que ser obrigado, digamos assim, a não olhar a diversidade da 
forma tão diversa quanto ela é. Porque ao optar por uma coisa, a outra já se 
distingue totalmente.

A fala de Catarina altera a rota do grupo, pois a estudante trata de situações em que ela 
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não  percebeu  o  respeito  à  diferença  que  os  demais  vinham argumentando.  Em um dado 

momento, ela retoma e esclarece que o foco não é a diversidade do outro, mas da própria 

Psicologia:

2º encontro:
Catarina: […] E eu queria deixar uma coisa clara, quando eu falo de que às 
vezes  a  gente  aqui  aprende  a  não  respeitar  a  diversidade,  mas  não  é  a 
diversidade com o outro, fora. É aqui dentro mesmo. É, entre paredes, não é? 
[risos no grupo]

Mediadora: Mas se aqui vocês não aprendem, você acha que vão saber lá 
fora?

Catarina: Eis a questão... 

Júlia: Mas no caso, essa diversidade que você fala é questionar a escolha de 
outra pessoa? No caso, em relação à abordagem ou não?

Catarina:  Também,  mas  às  vezes  é  a  forma  como  o  outro  se  porta,  as 
escolhas que o outro faz. Não só ligada a vertentes e a teorias, entendeu? 

Sofia: Saber respeitar não só o próprio curso, mas o outro curso que também 
funciona. Saber estabelecer uma relação pacífica, digamos assim, entre os 
dois. Também tem muito a ver.

Cauã: É, pelo que eu vi que a maioria falou, que a gente aprende a respeitar,  
assim. Talvez a gente esteja, porque eu concordo com o que a Catarina falou. 
Talvez  a  gente  esteja  se  baseando  na  fala  principalmente  a  partir  das 
experiências  que a gente  teve talvez com professores específicos.  Porque 
pelo que eu vi, a maioria diz que pelo menos aprende, né? Eu estou mais 
com a  Catarina.  A gente,  aqui  é  muito  plural.  A gente  tem experiências 
bacanas, mas a gente tem experiências muito perversas.

A conclusão de Cauã organiza e sintetiza as múltiplas falas: reconhece o cuidado com 

a  diversidade  no  curso,  o  cuidado com aquele  outro  com quem trabalharão.  No entanto, 

corrobora as observações de Catarina e pontua sobre as experiências perversas, em que não se 

aceitaria as escolhas diversas. Cauã consolida a discussão sobre a diversidade da Psicologia 

em termos de abordagens, práticas, etc., e é ele também quem retoma as imposições no curso, 

fonte de ansiedade dos estudantes. 

Nessa  altura,  recorremos  a  Ferrarini  e  Camargo  (2012),  que  também  abordam  a 

angústia dos estudantes acerca da pluralidade teórico-metodológica da Psicologia e dos vieses 

em que essa pluralidade está imersa. As autoras expõem a necessidade dos discentes quanto à 

adoção de posturas teóricas e metodológicas mais firmes e sólidas, visando uma atuação mais 
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segura e uma maior aproximação entre teoria e prática. É como se a Psicologia ocupasse o 

lugar  do  não-saber,  permeado  por  incertezas  e  questionamentos  sobre  as  perspectivas  a 

assumir. Ferrarini e Camargo (2012, p. 717) explicam que

O discurso dos estudantes, de alguma forma, legitima a existência de várias 
psicologias independentes entre si, sem algo que as una, como se as teorias 
não pertencessem ao mesmo campo de conhecimento. Além disso, dão uma 
importância  grande  à  escolha  da  abordagem  teórica  com  a  qual  cada 
profissional  irá trabalhar,  já que é ela quem define o que é psicologia e, 
consequentemente,  quem  é  o  profissional  da  psicologia  e  seu  campo  de 
atuação.

Seguindo esse caminho, Ferrarini e Camargo (2012) observam que a teoria isola-se, 

tornando-se um discurso fechado em si, totalizante e que impossibilita apreciações críticas e 

confrontações com a realidade. As falas de nossos participantes desvelam que as Psicologias 

surgem em sua pluralidade teórico-metodológica,  mas tal  pluralidade não é vivenciada de 

modo produtivo e dialógico. A competição e a imposição são graves obstáculos à construção 

de um projeto ético-político da Psicologia na medida em que cerceiam as comunicações e os 

debates entre os diferentes saberes e perspectivas teóricas.

Ferrarini  e  Camargo  (2012)  ponderam  que  se,  por  um  lado,  a  multiplicidade  da 

Psicologia pode indicar uma abertura da ciência a questionamentos e inovações, por outro, 

sinaliza uma falta de identidade quanto ao seu corpo teórico-metodológico, que tem a disputa 

entre vertentes e a busca por uma pretensa verdade única como características marcantes. 

Sobre esse último aspecto, as autoras advertem que se a teoria é transformada em dogma, sua 

função principal se perde, uma vez que o foco recai sobre os artifícios teóricos em detrimento 

da aproximação com o objeto de estudo.

As autoras consideram que tais  posicionamentos revelam uma dificuldade em lidar 

com a  diversidade  epistemológica,  bem como a  construção  de  um conhecimento  solto  e 

desorganizado,  resvalando  no  não-lugar  científico  da  Psicologia.  Este  não-lugar  não  é 

exatamente produto da pluralidade teórico-metodológica, mas sim do não entendimento dessa 

pluralidade pelos profissionais e docentes da Psicologia. Ferrarini e Camargo (2012, p. 718) 

concluem, apontando 

[…]  que  a  multiplicidade  e  a  diversidade  de  olhares  sobre  o  objeto  da 
psicologia reafirmam sua complexidade e advertem para a necessidade do 
professor/pesquisador sair de sua postura autoritária, de quem tem a verdade, 
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e abrir seu referencial teórico para o diálogo com os outros referenciais e 
principalmente voltar-se para seu objeto de estudo. É no objeto de estudo 
que se encontra a potencialidade da descoberta do novo.

Para  tanto,  não  caberia  a  superexposição  dessas  abordagens,  sobrecarregando  o 

currículo  com a  apresentação das  teorias,  áreas,  metodologia  e  instrumentais  diversos  da 

Psicologia. As argumentações de Ferrarini e Camargo sobre esse tópico caminharam para a 

construção de uma postura que realçasse o diálogo entre as abordagens. No âmbito curricular, 

Bernardes  (2012)  trata  do  exercício  do  diálogo no tocante  às  explicitações  de sentidos  e 

posicionamentos que são produzidos por atores sociais diferentes. O autor ressalva que não se 

trata de homogeneizar as diferenças na busca por consensos, mas sim de oportunizar diálogos 

entre os envolvidos no processo formativo, permeado pela diversidade.

Retomando o PPC de Palmeira, tem-se descrito em seu perfil profissional um item 

dedicado a uma formação pluralista “implicando no reconhecimento e na análise comparativa 

da  diversidade  de  sistemas  psicológicos  —  fundamentação  teórica  e  epistemológica  — 

garantindo ainda a reflexão sobre os efeitos particulares das práticas decorrentes de cada uma 

dessas articulações conceituais” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a, p. 8). 

De fato, como mencionamos, há um cuidado da maior parte das ementas com essa atenção 

pluri teórica. No entanto, a fragmentação identificada na estrutura do referido PPC torna-se 

obstáculo para uma apropriação de como ocorreria essa análise.

Patto (2009) também adverte que o caminho não segue necessariamente pela busca por 

contemplar  todas  as  abordagens  teóricas.  Trata-se  mais  da  inserção  de  discussões  ético-

políticas  consistentes  com  o  intuito  de  favorecer  análises  de  teorias  e  de  práticas  em 

Psicologia,  refletindo  se  tais  perspectivas  são  coerentes  com um projeto  emancipador  de 

profissão.

Em sua abordagem dos debates teórico-epistemológicos que circundam a formação em 

Psicologia, Seixas (2014) reconhece, nos fundamentos dos PPCs que analisa,  a necessária 

mudança  na  postura  teórico-epistemológica  da  Psicologia,  especificamente,  no  que  diz 

respeito ao pluralismo e à visão de mundo inter/multidisciplinar. Todavia, o autor aponta que, 

na  análise  dos  eixos  estruturantes,  há  uma  lacuna  em  relação  aos  debates  sobre  a 

epistemologia  da  ciência  e  da  Psicologia,  bem  como  uma  pulverização  da  discussão 

historiográfica, o que dificulta as intenções apresentadas nos fundamentos dos documentos.

Considerando  as  observações  de  Ferrarini  e  Camargo  (2012),  Bernardes  (2012)  e 

Seixas (2014), reconhecemos a urgência de revisão do PPC em tela como um todo, em um 
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processo que envolva amplos  debates  e  a  comunidade acadêmica  em sua totalidade.  Tais 

condições são essenciais para rever a estrutura fragmentada e pouco dialógica que sustenta o 

atual  documento  e  pode contribuir  para  ampliar  os  sentimentos  recorrentemente  descritos 

pelos estudantes.

Um outro aspecto recorrente e central em nosso estudo diz respeito ao fato de que 

social e individual vão se contrapondo nas falas dos participantes, revelando uma dicotomia 

nessa relação, que encontra desdobramentos nas representações sociais acerca do psicólogo. A 

marca do “social”, anteriormente enaltecida como uma característica central da formação no 

interior, vai se tornando algo imposto e que impossibilitaria a escolha pela área clínica, tal 

como pontua Sofia quando trata dos trancamentos de matrícula dos estudantes no primeiro 

período.

3º encontro:
Sofia: E a própria pressão pela escolha da área social. Porque pelo menos a 
gente no primeiro período, a gente sente muito, sente isso com muita força. 
Porque a gente está chegando agora e aí todos os professores colocam aquela 
cobrança  de  que  você  tem que  ter  o  compromisso  com o  social,  aquela 
expressão já bem manjada. De que você está aqui, você não pode. Você tem 
que ter um pensamento crítico e você não pode fechar os olhos à realidade 
que está a sua volta e tal, não sei o quê. Tá, mas porque eu não escolhi a área 
social eu estou fechando os olhos à realidade? Será mesmo? Será que eu não 
posso contribuir com o social, digamos assim, eu só posso contribuir com o 
social  se  eu  optar  pela  Psicologia  Social?  Então,  tem essa  pressão  e  até 
mesmo por parte dos próprios professores em dizer o seguinte que a UFAL 
daqui é o social, a de Maceió é a área clínica. Então, você já cria aquela 
coisa e já tem uma boa parte da sala que já está pensando em transferência 
justamente  por  isso.  Poxa,  a  gente  não  começou  nem  com  as  matérias 
mesmo do curso e o pessoal já está pensando na transferência? Porque os 
professores deixaram bem claro que a abordagem daqui é a social. É meio 
aquela coisa: “Ó, aqui é assim. Os incomodados que se retirem”.

Há uma visão  de  uma formação  em Psicologia  dicotomizada,  como  se  o  fato  de 

explorar  e  enfatizar  a  Psicologia  e  o  compromisso  social  anulariam  as  discussões  na 

Psicologia Clínica. Mas o que os estudantes compreendem pelas duas áreas?

3º encontro:
Mediadora: O que é ser da social? O que é ser da área clínica? Eu queria  
entender mais esses dois termos.

Sofia:  Não sei,  a  visão  que  chegou até  mim,  porque eu não pesquisei  a 
respeito. O social seria mais aquele que vai lidar com aquela questão grupos 
indígenas, grupos, eu não sei o termo correto, mas enfim...
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Eduardo: É a população em si.

Sofia: É, aquele, o estudo, digamos assim, dos conflitos sociais, seria uma 
área que se aproximaria um pouco mais da sociologia. Por aí, pelo que foi 
passado, né?

Andrew: As culturas, as localidades.

Sofia: É exato. Aí, a área clínica já seria mais aquilo próximo da questão de 
saúde, o hospital, aquela coisa toda, né?

A fala  de Sofia  e  as  que  são subsequentes  remetem a  uma ideia  dicotomizada da 

relação social e individual em Psicologia, na qual convergem décadas da história dessa ciência 

e profissão, que faz a participante sentir como se estivesse sendo pressionada.

Retomamos, pois, a história da Psicologia a partir de Ferreira (2006) e Figueiredo e 

Santi  com o intuito de enfocar que o surgimento dessa ciência é marcado pela ênfase no 

individualismo. Destarte, havia um acentuado interesse pela experiência íntima, circunscrita 

ao indivíduo sem maiores preocupações com a sociedade em que vive esse sujeito. Ao tratar 

da trajetória Psicologia como ciência, Bock (2009a) localiza seu surgimento em um cenário 

socioeconômico de ascensão da classe burguesa, cuja ideologia liberal primava pela liberdade 

e igualdade dos indivíduos e pela propriedade privada.

Sustentadas  pelo  modo  de  produção  capitalista,  as  ideias  liberais  valorizam  a 

existência do eu e suas vivências internas em detrimento da coletividade. Guareschi (2007), 

ao  tratar  da  influência  do  individualismo cartesiano  na  Psicologia  Social,  constata  que  o 

individualismo tornou-se uma ideologia dominante na cultura ocidental,  especialmente  na 

estadunidense.  Nesse  sentido,  o  “social”  ficou eclipsado,  muitas  vezes  considerado como 

irracional, em oposição aos indivíduos que, por seu turno, eram vinculados à racionalidade. 

Indo  além,  na  recém-nascida  Psicologia,  o  social  resumia-se  a  conceitos  como  externo, 

somatório  de  indivíduos,  ambiente,  variáveis  externas,  na  verdade,  conforme  Guareschi 

(2007, p. 28, grifos do autor), o social não existia:

Dentro de uma concepção individualista, cartesiana, onde o ser humano é 
entendido como um “indivíduo” […], falando em termos bem precisos, não 
existe o social; o que existe é apenas o individual e o social, nessa visão, é a 
soma  de  individuais.  Tanto  as  pessoas,  como  os  objetos  passam, 
conseqüentemente [sic], a ser realidades discretas, separadas.

Ao discutir o social na Psicologia Social tradicional, Moscovici (2005) observa que, 



294

quando se assume o prisma de um social em termos individuais, aspectos fundamentais dos 

fenômenos  sociais  são  abandonados.  O  autor  argumenta  que  a  sociedade  tem  estrutura 

própria, que não pode ser definida a partir de características individuais, sendo determinada 

por processos de produção e de consumo, por rituais, símbolos, instituições, normas e valores. 

A sociedade  possui  “uma  história  e  suas  próprias  leis  e  dinâmicas  que  não  podem  ser 

derivadas das leis de outros sistemas” (MOSCOVICI, 2005, p. 153).

Esses  entendimentos  impregnam  a  ciência  psicológica  e  seu  objeto  de  estudo, 

concebido  de  modo  abstrato  em  um  vácuo  do  social,  e  se  consolidam  nas  práticas 

profissionais dos psicólogos no século XX. O modelo clínico-liberal e privatista constituiu-se 

a partir desses parâmetros. Nesse sentido, o psicólogo é um profissional dedicado a trabalhar 

com o indivíduo, em seus problemas íntimos, desconectado das condições sociais, históricas, 

econômicas e culturais que atravessam as relações entre o sujeito e a sociedade. 

Coimbra (2008) resgata algumas práticas da Psicologia da década de 1970, desvelando 

o  caráter  ideológico  que  as  envolve  e  que  contribui  para  a  conservação  do  contexto 

antidemocrático daquele período. Aqui, destaca-se a preocupação com o íntimo da pessoa, 

com seu emocional, com sua vida privada, em conformidade com os anseios da classe média 

de então. Essa preocupação negligencia o olhar para a sociedade, a coletividade e o domínio 

público. Além disso, a realidade é considerada por uma perspectiva psicologizante, na qual 

questões  sociais  são  reduzidas  a  explicações  de  ordem  psicológica,  pouco  afeitas  às 

discussões  sobre  as  condições  socioeconômicas  e  as  relações  políticas.  Nas  palavras  de 

Coimbra (2008, p. 46), 

Há,  portanto,  uma  psicologização  do  cotidiano,  em  que  tudo  se  torna 
psicologizável,  em  que  os  acontecimentos  sociais  são  esvaziados  e 
analisados  unicamente  pelo  prisma  psicológico-existencial.  Com  essa 
“tirania da intimidade”, qualquer angústia do cotidiano, qualquer sentimento 
de  mal-estar  é  remetido  imediatamente  para  o  território  da  “falta”,  da 
“carência”, no qual os especialistas “psi” estão vigilantes e atentos. Para essa 
família  “em  crise”  e  para  esses  filhos  “desviantes”  há  que  se  ter 
atendimentos  específicos,  peritos  que  lhes  digam  como  sentir,  pensar, 
perceber, agir e viver neste mundo. A família torna-se consumidora ávida de 
tudo o que pode ajudá-la a “realizar-se”.

Assim, a cisão entre indivíduo e sociedade tem repercussões na ciência e na profissão, 

contribuindo  para  uma visão  de  ser  humano  parcializada,  naturalizada  e,  acima  de  tudo, 

ideológica.  Bock  (2009b)  não  nos  deixa  esquecer  que,  quando  assumimos  tal  visão  da 
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humanidade,  incorremos  no ocultamento  das  desigualdades  sociais,  contribuindo para  sua 

conservação.

Essas cisões repercutem nas representações sociais sobre o psicólogo produzidas em 

diferentes grupos de nosso país. Praça e Novaes (2004) pontuam que as representações sociais 

são  reflexo  da  cultura  e  da  sociedade  em  que  o  sujeito  está  inserido.  Desse  modo,  se 

considerarmos que nossa cultura é caracterizada por aspectos individualistas e intimistas que 

fortalecem o modelo clínico-liberal, as representações sociais desse objeto podem apresentar 

tais  características.  Em  seu  estudo,  as  referidas  autoras  sinalizam  que,  historicamente,  a 

representação  social  da  Psicologia  está  vinculada  ao  pensamento  liberal,  que  enfatiza  as 

experiências subjetivas dissociadas das condições sociais, históricas e culturais. Nesse caso, 

“Parece que o psicólogo é representado como um profissional que nada tem a ver com a 

dimensão sociohistórica  [sic]  da  sociedade em que vive  e  trabalha”  (PRAÇA;  NOVAES, 

2004, p. 45).

O diálogo entre Sofia, Eduardo e Andrew é esclarecedor dos movimentos pelos quais 

passam as representações sociais  sobre o psicólogo ao longo da formação. Sofia critica a 

ênfase no social do curso, contrapondo-o à clínica. E, quando provocada a definir social e 

clínica, relaciona social à sociologia e clínica à saúde, em um movimento que pode indicar a 

ancoragem de novas referências para o psicólogo.

Com efeito, o social não somente compõe o discurso circulante sobre o psicólogo que 

está presente no curso em tela, como também é o aspecto que tensiona a representação social 

e a mobiliza na medida em que a inclusão do “social” ao psicólogo implica conflitos com a 

representação  social  sobre  o  profissional  que  trabalha  com  o  indivíduo,  em  consultório 

particular.  Como  o  social  vai  de  encontro  a  essa  representação,  esta  última  se  move, 

especialmente  quanto  ao  seu  repertório  de  conhecimentos  sobre  o  psicólogo,  buscando  a 

incorporação do social de modo muito próprio, em um processo eivado por tensionamentos e 

pautado na antinomia social/clínica.

Eis  aqui  mais  um  exemplo  de  como  o  processo  formativo  movimenta  as 

representações sociais em tela. Diante do social, que se configura como um forte discurso que 

circula  ao  longo  do  processo  formativo,  sendo  um novo  elemento  que  compõe  o  objeto 

psicólogo,  os  estudantes,  a  partir  dos  Outros  com  quem  dialogam  (o  que  inclui  suas 

experiências  durante  a  graduação),  ensaiam  uma  reorganização  de  componentes  de  seus 

sistemas representacionais:
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3º encontro:
Eduardo: Não dá pra juntar as duas? Sei lá.

Cauã: As duas o quê?

Eduardo: A clínica  e  a  social?  Por  exemplo,  um  grupo,  no  caso,  dois 
psicólogos  diferentes,  um  social  e  um  clínico.  Aí,  você  quer  fazer  um 
trabalho em grupo,  que envolva todo mundo, aí  vai  os dois psicólogos e 
juntos eles fazem alguma coisa pra ajudar. Isso é possível?

Cauã:  Eu acho que depende muito do que você entende como Psicologia 
Social e o que você entende por Psicologia Clínica. Porque eu vejo hoje que 
toda Psicologia é social porque necessariamente você vai ter quem fazer uma 
leitura  do  local  em  que  o  indivíduo  está  inserido  e  tudo  mais.  E  tipo, 
Psicologia Clínica assim não se resume ao consultório, às quatro paredes e 
tudo  mais,  então,  durante  o  curso,  suas  próprias  visões,  elas  vão  se 
desfazendo e se refazendo em alguma medida.

Eduardo: É  meio  isso  que  eu  pensei,  por  exemplo,  o  grupo  vai  ao 
consultório, certo? Aí, o psicólogo, ele sai do consultório e pra ir até o grupo, 
os dois, e fazer aquela junção da Psicologia Social e a Clínica. É meio isso 
que eu estou tentando chegar.

Cauã, diante do impasse criado, apresenta novos elementos à discussão ao expor que 

toda Psicologia é social na medida em que é preciso fazer uma leitura do local, buscando, 

assim, outra forma de superar a dicotomia. Como observam Guedes et al. (2009, p. 45), “Tem-

se mostrado também cada vez mais fictícia a separação entre Psicologia Clínica e Psicologia 

Social. Concordamos com Bleger (1984), quando afirma ser falsa a antinomia indivíduo e 

sociedade e que a Psicologia estuda ou deve estudar seres humanos reais e concretos”.

Seguindo outro caminho, Eduardo aponta soluções que buscam conciliar o estranho (o 

social) ao familiar (a clínica). Não à toa sua tentativa de conciliação está imersa no universo 

clínico, em que busca aproximar o social e o clínico, expondo o esforço de reconstituição 

representacional.  Nesse  esforço,  observa-se  que  a  representação  social  sobre  o  psicólogo 

ancorada  no  modelo  clínico  emerge  de  modo  inequívoco,  mas  não  é  estática,  pois  a 

ancoragem diz respeito aos movimentos de incorporação de elementos não familiares àqueles 

já familiarizados. Diante desses elementos, comunicamo-nos, buscando a sua (re)significação, 

em  um  processo  de  categorizações  e  nomeações  (MOSCOVICI,  2005),  cujo  cenário  é 

dialógico e antinômico.

Trindade,  Souza e Almeida (2014, p. 146), afirmam que “A ancoragem permite ao 

indivíduo integrar o objeto da representação em um sistema de valores que lhe é próprio, 
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denominando e classificando-o em função dos laços que este objeto mantém com sua inserção 

social”.  A classificação  corresponde  às  comparações  entre  o  objeto  novo  e  o  paradigma 

prévio,  o  que  Moscovici  (2005)  denomina  de  protótipo,  e,  nessa  operação,  ambos  são 

reajustados,  conforme as necessidades grupais.  Com a nomeação, damos nome ao objeto, 

precipitamos algo, conforme os sentidos da química. Assim, ao nomear o objeto, o grupo pode 

descrevê-lo  ou  considerar  certas  características  suas;  pode  isolá-lo,  distingui-lo  de  outras 

coisas; pode convencioná-lo entre aqueles que partilham uma dada convenção (MOSCOVICI, 

2005).

Quando  os  estudantes  põem-se  a  pensar  os  focos  de  sua  formação,  seus  olhares 

perpassam aspectos do currículo muito próprios da Psicologia de Palmeira dos Índios. É o 

caso do Tronco Inicial, também vinculado ao nominado “social”:

3º encontro:
Sofia: Não é que a questão deles não serem psicólogos venha a interferir de 
maneira negativa, muito pelo contrário, interfere de maneira positiva porque 
mostra  que  a  Psicologia  não  é  fechada  em  si  mesma,  ela  necessita  de 
contribuições  de  outras  áreas.  Mas  a  questão  desse  meio  que  terrorismo 
como ela colocou é mais assim a pressão que você sente por, como são todos 
dessa  área  social,  então,  eles  te  colocam muito  essa  questão  da  reflexão 
crítica e do ponto de você modificar a sociedade em que você está inserido. 
Então, não é que ele te diga “Ah, você obrigatoriamente tem que fazer isso”, 
mas ele meio que te dá um tapinha pra você vir mais pra cá, sabe? 

Andrew: Existe isso, essa alfinetadinha.

Sofia: É. Aquela coisa que você se sente, é aquela coisa assim de, eu não sei 
se com Lourdes foi assim, mas comigo foi. Por eu não optar por uma área, 
pelo menos por enquanto tão parecida com o que eles dizem, é meio como se 
você  se  sentisse  um pouco alienado.  Porque  você  fica  um pouco com a 
impressão de que você está negando toda uma conjuntura a sua volta e está 
se fechando numa bolha porque você escolheu determinada coisa. 

Gabriel: Pelo pouco que eu conversei lá com o pessoal do primeiro período, 
algumas  conversas,  né?  Eu  vi  que  a  maioria  deles  tem  uma  visão  da 
Psicologia só pra Clínica, que a maioria deles querem a Psicologia Clínica. 
Acho que é por isso que eles, como estão no primeiro, pode ser que vão 
mudando com o decorrer do tempo. 

Os dizeres acerca do Tronco Inicial seguem pela discussão do “social”, que demarca o 

curso desde o primeiro período e se mantém pelos outros semestres, explicitando como esse 

social  vai  se  inserindo  no  campo  representacional.  Considerado  como  um elemento  que 

tensiona,  o  social  confronta  o  olhar  acrítico.  As  falas  dos  estudantes  revelam  que  estes 
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compreendem que sua formação é diferenciada por ser crítica e por ressaltar um compromisso 

social. No entanto, tal compromisso é discutido como uma pressão a assumir uma posição 

que, por sua vez, seria oposta àquela tradicional, já contraposta anteriormente.

Ao ressaltar esses aspectos do Tronco Inicial, os estudantes observam que falta algo, 

que seria…

3º encontro:
Sofia: Pelo menos pra mim, eu realmente visualizei a questão do crítico, da 
criticidade que cobram da gente no Tronco Inicial, mas ao mesmo tempo fica 
a impressão de que está faltando alguma coisa. 

Mediadora: O que está faltando?

Sofia: Eu não sei dizer, eu fico com a impressão de que está faltando alguma 
coisa ainda que eu estou vendo somente um lado. 

Eduardo: Lembrando que no primeiro período, eu acho, quando ela fala que 
está faltando alguma coisa, é faltando um pouco da Psicologia em si.

Sofia: Não necessariamente. Eu acho que a questão do faltar, no sentido de 
que a gente só vê um lado, eu acho que o lado mais diferente que a gente 
acaba  vendo  no  Tronco  Inicial  vem  com  Lógica.  Porque  Produção  do 
Conhecimento e Sociedade e Natureza são intimamente ligados e se você 
não  prestar  bem a atenção,  você acaba  tendo a  concepção de  que  são a 
mesma coisa. Então, o contraponto vem só com Lógica. Não sei se estou 
conseguindo  me  fazer  entender.  Eu  sinto  falta  de  algo  que  faça  esse 
contraponto também.

Mediadora: Pra onde? Esse peso pra onde?
[…] 
Sofia: Específico no indivíduo, a gente estuda muito o contexto, a sociedade, 
o grupo. E algo mais específico no indivíduo? Não que precisasse ser algo 
necessariamente da área da Psicologia, poderia ser algo da área filosófica pra 
seguir esse mesmo caminho. Mas eu acho que falta um pouquinho mais essa 
questão do indivíduo.

Como  discutimos,  o  Projeto  de  Interiorização  da  UFAL  (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a) estabelece que o primeiro semestre de todos os cursos 

interioranos refere-se ao Tronco Inicial. Se, por um lado, os conhecimentos desse Tronco são 

relevantes a uma formação crítica, por outro, dificultam a oferta, no primeiro semestre, de 

outros conteúdos do curso. Esse é um ponto delicado, considerado fator de desistência.

3º encontro:
Eduardo: É tudo aquilo que eu estava falando. Nesse período, eu sentia falta 
da Psicologia, sim, das abordagens. Quando eu entrei no curso, eu pensei: 
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“É,  já  vou  chegar  de  cara  estudando  mente,  chegar  estudando  tal  coisa, 
personalidade”. Não, só que não foi. Aí, até falaram pra gente: “Olhe, não 
desanime no primeiro”. [risos no grupo]

Arielle: Até passando pelos corredores, eu escutei alguém dizendo. Várias 
pessoas já disseram. 

Eduardo:  É como se um fosse dando a experiência pra o outro. Porque a 
gente passa, a gente do terceiro período, no caso, a gente passou por isso 
também. Falou: “Ó, não desanime porque o primeiro”. Falaram pra gente 
que a gente começava ver um pouco da Psicologia no começo do terceiro 
período. Só que a gente vê um pouco no segundo. Aí, já deu uma animada a 
mais [risos no grupo]

Gabriel: O Tronco Inicial é muito chato.

Arielle: E faz muitas pessoas desistirem porque 

Gabriel: É, na nossa sala foi umas quinze pessoas ou mais que desistiram só 
no primeiro período. 

Cauã: Entre  o  primeiro  e  o  terceiro  geralmente  tem  um  número  de 
desistências, realmente.

Mediadora: Vocês atribuem isso aos troncos, é isso?

Sofia: Não que o Tronco Inicial seja ruim, é bom. Mas é porque quando a 
pessoa entra no curso, a pessoa 

Lourdes: Espera que

Sofia: É como Eduardo falou, já quer ver algo do curso e aí já chega e passa 
e não vê nada. 

Lourdes: Nada.

Resgatando as análises que empreendemos no PPC, reconhecemos a importância das 

disciplinas  do  Tronco  Inicial  por  propiciar  maior  intercâmbio  com  temáticas  centrais  à 

formação do psicólogo e que são pertinentes a outros campos de conhecimento. Além disso, a 

inserção de tópicos mais críticos à formação e sobre a realidade brasileira favorecem uma 

maior  contextualização  das  discussões  em  Psicologia.  Todavia,  retomamos  Lusa  (2012) 

quando pondera que o Tronco Inicial,  na intenção de conciliar  em uma mesma disciplina 

discussões que forneçam bases a cursos tão distintos, generaliza conteúdos, alocando-os em 

patamares muito semelhantes e se distanciando das especificidades de cada formação, o que 

os estudantes, quase em jogral, apontaram no trecho anterior.

Apesar  disso,  ao  se  compararem  novamente  ao  curso  de  Maceió,  os  estudantes 
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retomam o discurso que fortalece sua formação considerada crítica por eles, constituinte de 

sua identidade de estudante de Palmeira.

3º encontro:
Gabriel:  Eu não sei porque fizeram essa diferenciação do curso de Maceió 
pro daqui porque o de lá não tem o Tronco Inicial. Por que o daqui precisa? 
Porque a gente sabe menos que eles? [risos no grupo]

Lourdes: É uma das impressões que fica, né?

Eduardo: Veja pelo lado positivo, a gente está vendo uma coisa que eles não 
estão vendo. [muitos falando ao mesmo tempo]

Sofia: A gente está tendo uma formação crítica que talvez eles lá não tenham 
tão enfatizado.

Andrew: Tem  a  questão  que  primeiramente  ocorreu  essa  situação  da 
interiorização e a formação dos professores também. Inclusive, porque eles 
buscaram do seu modo atender demandas que se apresentam no agreste de 
Palmeira dos Índios e aí eles acabaram desenvolvendo um campo de estudo 
diferenciado  do  de  Maceió  do  seu  modo.  Inclusive,  vocês  sabem que  a 
Políticas Públicas é uma matéria obrigatória enquanto em outros lugares não 
são, já foram idealizadas por eles em relação a isso. Isso é mais pela questão 
de  como  os  professores  tiveram  suas  formações  e  como  eles  acabaram 
desenvolvendo esse campo de estudo pra atender isso.

Um aspecto que se ressaltou na análise do PPC e que foi contemplado no grupo focal 

foi a desarticulação da matriz curricular. Cauã abordou esse ponto:

4º encontro:
Cauã:  Outra  coisa  que  eu  penso  assim  também  é  em  relação  à  grade 
curricular,  que eu acho que a impressão que eu tenho é que já passou do 
momento da gente sentar e rever a grade, assim, que parece que é meio torta 
em alguns aspectos. Eu digo isso porque a gente vai pro primeiro estágio, 
independente  do  local  onde  a  gente  for,  a  gente  vai  sem  ter  visto 
psicopatologia, por exemplo.

As  observações  de  Cauã  vão  ao  encontro  de  nossas  análises  do  PPC,  quando 

verificamos uma desconexão entre as disciplinas na matriz curricular, o que, como discutimos 

antes, pode implicar dificuldades em construir uma visão ampla e integrada da Psicologia e 

compor  um  corpo  de  conhecimentos  coerentes.  A  Psicologia  é  apresentada  de  forma 

fragmentada, seus elementos são isolados e dicotomizados, dificultando a construção de uma 

abordagem crítica desse saber.

Em estudo sobre como os estagiários de Psicologia vivenciam a experiência de se 



301

tornarem psicólogos clínicos, Carneiro (2006) identificou a insatisfação dos participantes com 

relação às disciplinas ofertadas, tanto em seu conteúdo, como em sua organização, em que 

não há uma clara articulação entre elas. Segundo a autora,

Parece que esta desarticulação gera uma espécie de “falta de território” nos 
alunos. É como se todo o conhecimento fosse se acumulando sem encontrar 
uma  destinação.  Além  disso,  os  alunos  parecem  compreender  todo  o 
conhecimento  aprendido  como  distanciado  de  si  próprios.  Não  há  uma 
abertura para que os alunos possam articular não apenas as disciplinas entre 
si, mas entre eles mesmos também (CARNEIRO, 2006, p. 158-159).

Em investigação  anterior,  Calais  e  Pacheco  (2001)  já  advertiam  sobre  essa  visão 

fragmentada  nos  currículos  dos  cursos  de Psicologia.  Na perspectiva  das  autoras,  isso  se 

deveria ao fato de o currículo estar relacionado mais aos interesses dos docentes do que a um 

projeto de ensino institucional maior.

De fato,  a  visão fragmentada presente no currículo de Psicologia de Palmeira  dos 

Índios  é  um  dos  aspectos  mais  debatidos  entre  os  docentes  do  curso.  Herança  das 

reformulações curriculares parciais engendradas ao longo dos 11 anos de existência do curso, 

tal  visão  deve-se  principalmente  às  contradições  do  Projeto  de  Interiorização  da  UFAL 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2015a). Seguindo a estrutura dos Troncos de 

conhecimento, os PPCs tiveram que absorver em suas matrizes curriculares o Tronco Inicial e 

o Tronco Intermediário,  o que foi feito sem uma maior articulação com as disciplinas do 

Tronco  Profissionalizante.  Essa  circunstância  deslocou  disciplinas  profissionalizantes  que 

deveriam ser iniciais para semestres posteriores, provocando um deslocamento em cadeia das 

demais e resultando em situações como a descrita por Cauã.

Por fim, nesse referente, os estudantes também expuseram, em suas apreciações sobre 

o curso, outras ausências e presenças marcantes e que permitem tecer paralelos com a atual 

política  de  educação  superior  e  sua  materialização  na  UFAL.  Apesar  das  falas  serem de 

diversos estudantes, destacamos a longa, porém pertinente fala de Cauã por trazer uma síntese 

que ilustra fartamente o processo de interiorização da UFAL. Inicialmente, o discente trata da 

impressão que tem sobre seus professores:

4º encontro:
Cauã: Eu acho que é um curso bom, mas eu vejo que ainda tem muita coisa 
pra  ser  melhorada  assim.  A começar  pelos  professores,  por  exemplo,  a 
impressão que eu tenho, é que o curso funciona com um número mínimo de 
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professores. Parece que se tirar um, se acontecer alguma coisa, um sair do 
curso, vai ter uma pane. A impressão que eu tenho é essa. [...] Eu acho que 
deveriam ter mais professores. Por que isso? Porque os professores estão na 
sala  de  aula,  estão  com  projetos,  estão  estudando,  [...]  estão  orientando 
estágio,  que toma muito tempo, estão com orientação de TCC. Então,  se 
você for avaliar, nossa, é muita coisa pra um professor só dar conta. E por 
mais  que  se  esforce,  alguma  coisa  vai  pecar,  porque  é  humanamente 
impossível, você dar conta de tudo isso. Então, eu acho que deveria ter mais 
professores e não no sentido só quantitativo, mas ter professores de outras 
abordagens, com outras visões. Acho que isso enriqueceria muito o curso.  
[…]  A gente  sabe,  a  gente  vê  que  tem  professores  que  está  dando  a 
disciplina, mas tipo, não era pra ele estar ali, entendeu? Ele se esforça e tudo 
o mais, mas fica aquela coisa, meio que, sei lá, está meio vago, está meio 
distante, não sei assim.

Cauã,  aqui,  retoma a falas  dos  colegas  sobre a  pouca  diversidade  de discussões  e 

acrescenta novos traços quando sinaliza a precariedade do quadro docente no que tange ao seu 

quantitativo e às exigências da educação superior. Desse modo, localiza um dos principais 

problemas em relação à expansão universitária, especialmente nos cursos de universidades 

periféricas:  fazer  mais  com  menos.  Isso  coaduna  com  o  documento65 que  apresentamos 

anteriormente, escrito na Unidade e sistematizado pela professora Sueli Maria do Nascimento, 

quando expunha as condições de ensino na Unidade, bem aos moldes do que Lima (2011) 

atenta quando aborda o aprofundamento da intensificação do trabalho docente, que acumula 

atividades e vê um aumento na relação professor/aluno.

No  terceiro  capítulo,  ao  contextualizarmos  a  Unidade  Palmeira  dos  Índios,  já 

sinalizávamos uma condição que dificulta a realização de atividades diversas no curso: um 

corpo docente mínimo. Assim, algumas discussões ficam em segundo plano pela dificuldade 

de manter um debate teórico diverso, o que remete ao projeto de expansão da UFAL e um de 

seus aspectos mais problematizados, que é a construção do quadro docente. De modo geral, 

cada curso conta com uma média de dez a doze professores do Tronco Profissionalizante – 

além  de  cerca  de  três  a  quatro  docentes  dos  Troncos  Inicial  e  Intermediário  –  que  se 

responsabilizam por todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. As condições 

para expandir esse número estão atreladas ao aumento das vagas, seja com a oferta do curso 

em outro turno, a criação de novos cursos de graduação e de pós-graduação. Tais condições 

são amplamente discutidas pelos docentes da Unidade, que analisam as implicações dessa 

expansão diante das precariedades de recursos humanos e infraestruturais já descritas.

65 Cf. Condições precárias do trabalho docente no ensino superior público – particularidades da UFAL/Campus 
Arapiraca, de 08 de agosto de 2011, Palmeira dos Índios/AL.
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Essa situação pode ser lida a partir de Mancebo, Vale e Martins (2015) que levantam a 

hipótese de um mais-trabalho docente, dado o óbvio descompasso entre o aumento de vagas 

discentes  e  de  docentes.  Para  as  autoras,  observa-se  na  educação  superior  brasileira 

modificações substantivas no trabalho docente tanto em relação à formação como à produção 

de conhecimento, sendo que essas alterações são regidas por 

[…] um ideário que apela à economia de mercado,  minimiza as áreas de 
atuação do Estado, racionaliza os gastos públicos com base em um sistema 
de parceria entre Estado e mercado e suprime diversos direitos e conquistas 
sociais  transmutados  em  serviços,  regidos  por  um  intenso  processo  de 
mercantilização.  Essas  mudanças  fazem  parte  do  movimento  de  reforma 
educacional – ou contrarreforma da educação superior, como já denominado 
por  diversos  autores  críticos.  Em  outros  termos,  trata-se  da  necessidade 
histórica  do  sistema  capitalista  de  avançar  seu  domínio  sobre  todos  os 
campos da reprodução política e social, que, no nosso caso, impõe a redução 
do caráter público da educação a níveis cada vez mais insignificantes, posto 
o caráter semiprivatizado do Estado (MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015, 
p. 47).

As reformas educacionais a que se referem as autoras supracitadas estão, pois, mais 

coerentes  com os propósitos  do capital  do que afinadas  com a democratização do ensino 

superior.  Exploraremos  mais  sobre  essas  reformas  no  próximo  item,  mas,  por  enquanto, 

prossigamos com as apreciações de Cauã, que agora trata de outras condições infraestruturais 

e  da  permanência  estudantil  que  são  bandeiras  permanentes  de  lutas  na  Unidade,  como 

sublinhamos em capítulo anterior:

4º encontro:
Cauã: […] Outra coisa, que foi que a gente já tinha pensado até no PET era 
no sentido de ter as eletivas de línguas estrangeiras aqui. [...] E o curso, por 
que, não, ofertar aqui também, né? Tem a Casa de Línguas em Maceió, por  
que não tem a Casa de Línguas em Arapiraca também? [...] A questão da 
clínica que eu já falei também. A questão de laboratório, a questão que você 
tem que ficar aqui num horário contrário, mas aí você já pensa que vai ter  
que gastar, sei lá, dez, quinze reais pra almoçar. Vai ter como pagar isso? A 
universidade também deveria dar uma contrapartida nesse sentido. E não dá. 
Então, eu acho que são fatores que pesam também. A questão de projetos 
também que eu acho que deveria ter mais, mas aí não tem porque o professor 
não tem tempo, porque não tem transporte, porque a universidade não dá a 
contrapartida. É tudo muito mitigado, é tudo muito limitado. 

Limitação e mitigação são palavras cotidianas na vida dos estudantes de Palmeira, que 

se  veem  diante  do  sonho  de  se  formar  psicólogos,  porém  em um espaço  de  insistentes 
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ausências. Esses itens, que abarcam a formação em Psicologia estão inter-relacionados com o 

projeto de interiorização da UFAL, referente a ser analisado a seguir.

8.2.3 Interiorização universitária

Incentivados pela solicitação de trazer para o quarto encontro imagens que ilustrassem 

um  lugar  da  UFAL que  fosse  significativo  para  eles,  os  estudantes  viram-se  diante  de 

reflexões sobre sua formação e como têm buscado situar-se nesse processo. Além disso, tratar 

da formação em Psicologia também se desdobrou na discussão sobre a universidade em que 

se  insere  o  curso  de  Palmeira  dos  Índios  e  seu  processo  de  interiorização.  No  referente 

anterior,  vimos que os  estudantes  ressaltam sua  formação como crítica e  contextualizada, 

diferente da tradicional, mas, concomitantemente, apontam as dificuldades infraestruturais, de 

currículo,  de  materiais  e  de  recursos  humanos.  Agora,  algumas  dessas  questões  são 

aprofundadas e relacionadas à interiorização da UFAL.

Cauã e Júlia, por exemplo, trazem a biblioteca como um lugar da UFAL que tem sido 

importante para sua formação, porém, os diálogos no grupo desvelam outra face da biblioteca:

4º encontro:
Júlia:  Nós  tivemos  a  mesma  ideia  de  tirar  foto  da  biblioteca.  Mas  meu 
raciocínio foi porque geralmente quando a gente está em sala, os professores 
dizem assim “Não se contentem só com a leitura que a gente proporciona,  
vão  em  busca,  corram  atrás  porque  também  são  essas  leituras 
complementares que vão embasar vocês em várias situações”. E também o 
que a gente encontra como material complementar, não só o que é proposto 
em apostilas, xerox, mas também os livros. Ajudam muito. Além de ser um 
ótimo lugar pra você estudar, pra você fazer as suas atividades.

Janaína: Ficou legal essa foto. Uma luz no fim do túnel. [risos no grupo]

Mediadora: Eu gosto da Janaína que ela tem um tom poético. [risos; vários 
falando ao mesmo tempo]

Catarina: E até parece que ela é maior, né?

Sofia: Nem parece a biblioteca da UFAL.

Júlia: A ideia foi essa [risos no grupo] dar uma amplitude “Ah, tem mais 
livros de que aparenta”.

Cauã: Mas, então, eu vou trazer o contraste.
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Mediadora: Então, vamos lá, bota a foto do Cauã.

Cauã: A minha  não  tem luz,  não.  [risos  no  grupo]  A minha  é  menor  a 
biblioteca. 

Juçara: Nem parece a mesma biblioteca.

Mediadora: Mas diga aí, Cauã, o que isso representa?

Cauã: Eu escolhi porque tipo porque eu acho que o ensino não se resume à 
sala de aula? A biblioteca permite que você passeie por vários campos, que 
não necessariamente alguém tenha que ter lhe indicado ou meio que seja 
aquela coisa mais obrigatória. Porque tem disciplinas que a gente cursa que é 
mais  gostoso,  é  mais  prazeroso,  tem outras  que  é  mais  pela  questão  de 
obrigação mesmo. Pelo menos comigo é assim. E na biblioteca, eu acho que 
você tem alguma liberdade para passar pelos temas que mais lhe apetecem, 
assim, de buscar coisas novas. E eu sempre sinto essa maior liberdade na 
biblioteca.  Apesar  de  que  não  é  das  melhores  bibliotecas  do  mundo, 
infelizmente.

O mesmo lugar é retratado, mas com uma perspectiva contrastante que faz com que os 

participantes comentem que nem parece a mesma biblioteca. Considerada por ambos como 

um dos melhores lugares da UFAL, a biblioteca vai mudando de figura à medida que os 

movimentos do grupo fluem, desvelando os problemas:

4º encontro:
Cauã:  Outra  coisa,  a  nossa  biblioteca,  eu  acho  tão  pobrinha  a  nossa 
biblioteca, velho.

Júlia: Fato. Aí, eu, ingênua, essa semana, eu cheguei na biblioteca e “Tem tal  
livro?”, “Não, só tem na biblioteca central”.

Cauã: Pois é, e falando por mim, as leituras que eu gosto de fazer e que faria 
provavelmente, são leituras que eu tive que comprar o material. E eu tive 
possibilidade de comprar, outros já não tive. E tem pessoas que não têm a 
possibilidade de adquirir um livro.

Mais uma vez, vê-se os processos dialógicos que animam a reunião e contribuem na 

movimentação de representações. Os contrastes, as concordâncias, as pontuações, enfim, as 

comunicações e interações no grupo revelaram facetas diferentes do objeto em discussão. Em 

cada fala, cada contribuição, os estudantes ponderam sobre os dissensos, buscam consensos, 

reformulam dizeres, complexificando e enriquecendo as reflexões sobre sua formação.

Marková (2004) explicita que, durante uma reunião, várias relações dialógicas Alter-
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Ego podem  ser  provocadas.  Esses  elementos  podem  rivalizar  entre  si  ou  evitar  o 

enfrentamento quanto às experiências atuais ou relacionadas às tradições culturais.  Alter e 

Ego podem ser incentivados a modificar prioridades, a manter certas continuidades dialógicas 

ou  criar  descontinuidades.  Essas  movimentações  constituem-se  na  comunicação  que,  de 

acordo com Marková (2004, p. 233),

[...]  se  déploie  continuellement  dans  deux  directions  différentes. 
Premièrement, les participants adoptent des perspectives mutuelles, visant à 
développer leur compréhension intersubjective et une certaine proximité de 
points de vue. Deuxièmement, ils établissent leurs propres perspectives, au 
travers desquelles ils s’affirment euxmêmes et aspirent à une reconnaissance 
sociale.  Adopter  la  perspective  d’autrui  et  affirmer  sa  propre  perspective 
vont ainsi de pair. Alors même que les participants sont co-auteurs de leurs 
positions  dialogiques,  ils  approfondissent  leurs  compréhensions  et  leurs 
malentendus, négocient leurs positions réciproques, au travers de polémiques 
ouvertes ou cachées et de dialogues internes et externes66.

Essas  características  da  comunicação  no  grupo  focal  podem  prover  acesso  aos 

movimentos constitutivos das representações sociais na medida em que, nesses movimentos, 

as  representações  sociais  são  expostas,  negociadas,  reafirmadas  ou  modificadas.  Tais 

reflexões conduziram-nos a debater sobre o projeto de interiorização, considerado como uma 

oportunidade envolta em muitas dificuldades, descasos e, acima de tudo, lutas. Assim, diante 

das  falas  dos  discentes  e  seguindo  um roteiro  prévio,  em um dado  momento  do  quarto 

encontro, vi a oportunidade de provocar o grupo a abordar sobre a interiorização universitária. 

Aqui, os estudantes iniciam suas considerações pela oportunidade:

4º encontro:
Juçara: Acho que oportunidade mesmo. Oportunidade de acesso porque a 
gente  do  interior  mesmo,  se  eu  fosse  pensar  hoje  em  fazer  o  curso  de 
Psicologia na capital, pra mim seria praticamente impossível, me deslocar 
até Maceió, pra estar hoje cursando. Mas a interiorização, a gente sabe que 
tem muitos problemas, ainda tem muito o que melhorar, mas eu vejo mesmo 
como oportunidade. A minha oportunidade. 

Mediadora: E os demais? O que significa estar na UFAL, estar numa unidade 
interiorizada. Vocês já pararam pra pensar nisso? [silêncio]

66 “[…] se estende continuamente em duas direções diferentes. Primeiramente, os participantes adotam 
perspectivas mútuas, visando desenvolver uma leitura compreensiva intersubjetiva e uma certa proximidade 
de pontos de vista. Segundo, eles estabelecem suas próprias perspectivas, através dos quais eles se afirmam e 
aspiram reconhecimento social. Adotar a perspectiva do outro e afirmar a sua própria ocorrem 
conjuntamente. Mesmo que os participantes sejam coautores de posições dialógicas, eles aprofundam seus 
entendimentos e desentendimentos, negociam  posições mútuas, através de polêmicas abertas ou fechadas e 
de diálogos internos e externos” (tradução nossa).
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Janaína:  Acho  também  que  é  oportunidade,  não  só  pra  gente,  que  está 
estudando, mas pro próprio lugar onde está a universidade. Porque a gente 
acaba pensando muitas coisas que acontecem aqui, pensando em ficar aqui e 
não levar pra fora. 

Oportunidade  foi  uma  palavra  recorrente  entre  os  estudantes.  Todos,  em  algum 

momento, ao tratar da interiorização da universidade, referiram-se à oportunidade por estar 

em um curso superior e pelo desenvolvimento regional. Tal termo está presente também em 

outros trabalhos que enfocam a interiorização da UFAL. O já citado texto de Lima (2012, p.  

63)  identifica  na  oportunidade  a  representação  social  de  interiorização  universitária  para 

estudantes de Palmeira dos Índios, analisando que ela sinaliza o consenso funcional:

Esse  campo específico,  consensualmente,  é  tido  como uma  oportunidade 
para quem mora no interior. E diante desse consenso o grupo se organiza 
para  fazer  valer  a  tal  oportunidade.  O  consenso  explanado  dessa  forma, 
segundo  Wagner  (2000)  remete  a  um  dos  critérios  para  representações 
sociais. Aqui o consenso é mais que número, convergindo em o seu valor 
funcional. E, aqui, valor funcional atribuído a interiorização universitária foi 
a  “oportunidade”.  Esse  tipo  de  conhecimento  compartilhado  acerca  do 
fenômeno  universitário  sustenta  qualitativamente  o  grupo  de  alunos  do 
interior que consentem de maneira organizada que, agora, puderam ingressar 
no ensino superior com menos dificuldades (seja financeiras ou em relação a 
escolha do curso).

A  discussão  emergiu  em  outro  trabalho  que  também  enfoca  a  interiorização 

universitária  a  partir  dos  sentidos  e  significados  construídos  pelos  estudantes  de  outra 

Unidade, a de Santana do Ipanema, localizada no sertão alagoano. Nesse estudo, Góes (2016) 

discute que, para esses estudantes, o projeto de interiorização da universidade é sentido como 

a realização de um sonho, uma oportunidade de mudar de vida, o que era, até então, uma 

possibilidade distante, considerando a realidade do interior de Alagoas, em que se revela a 

histórica  desigualdade  social  e  educacional  e  a  inacessibilidade  da educação superior  aos 

jovens do interior, especialmente àqueles provenientes das camadas populares.

Todavia, esse sonho vem acompanhado de contradições que expõem a condição de um 

projeto de universidade que enfatiza o ensino em seu planejamento e mutila as outras pernas 

do tripé. Isso provoca entre os estudantes a construção de um sentido de universidade-escola:

Prosseguindo, esse projeto também apresenta algo peculiar da interiorização, 
que é o funcionamento de uma Universidade em um espaço escolar. Ou seja,  
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é uma universidade que é escola. É escola por representar um sentimento de 
não  pertencimento a  um espaço no qual  são desenvolvidas  atividades  de 
ensino, pesquisa e extensão referentes à universidade, por se tratar de um 
espaço que é divido com estudantes de níveis fundamental e médio, além de 
ofertar cursinhos pré-vestibulares. A UFAL em Santana do Ipanema funciona 
em  escola  privada  que  priva  seus  (suas)  estudantes  de  se  sentirem 
pertencentes ao espaço de sua própria produção de conhecimento, além de 
limitações de estrutura física (GÓES, 2016, p. 104).

Os trechos das autoras supracitadas aliam-se às falas dos participantes  da presente 

investigação que enxergam a oportunidade eivada por poréns, os quais representam entraves 

para sua formação e desvelam as contradições do projeto de interiorização:

4º encontro:
Janaína: Acho que, não sei se a palavra é descaso, acho que não cabe essa 
palavra,  mas  como  eu  não  estou  pensando  em  outra,  acho  que  é  meio 
deixado de lado,  o  interior.  Tudo vai  sendo levado pra  lá,  como se  aqui 
pudesse ser adiado, deixado pra depois. E quando traz um curso desse pra cá, 
tanto oferece oportunidade pras pessoas daqui virem, quanto de quem está 
aqui  ter  uma visão mais  ampla da realidade que eles  vivem,  de como é 
importante fazer alguma coisa pra modificar isso, pra melhorar. 
[…]
Catarina: Eu vejo a interiorização sob duas óticas: uma positiva, que é essa 
questão da oportunidade e dos benefícios que ela traz à comunidade, né? 
Porque tem muitos professores que realmente que todas as atividades que 
eles desenvolvem, todos os projetos que eles desenvolvem são voltados para 
a comunidade. E assim acho que desperta também nas pessoas ao redor da 
UFAL aquela possibilidade de “Poxa, eu posso estudar também. Está aqui 
tão perto, né? Eu também posso ir”. Então, eu vejo por esse viés, só que eu 
também vejo pelo viés do descaso, como você [Janaína] muito bem falou. E 
eu acho que a palavra não é descabida. Eu acho que ela cabe perfeitamente. 
Porque  a  gente  sabe  que  não  é  só  aqui,  em  todos  os  outros  polos  de 
interiorização também são assim. E Eu acho que começa de descaso de lá de 
cima, no sentido de que se a gente quiser conseguir estrutura, a gente tem 
que ir lá, brigar e fazer manifestação. Se a gente quiser clínica, a gente tem 
que ir lá, brigar e fazer manifestação. Pra conseguir um sofá pra clínica foi 
porque parece que o MEC tava vindo fazer uma vistoria e aí corre e manda 
um sofá pra UFAL que é pra não dar problema […].

Entre  oportunidades  e  descasos,  os  estudantes  vão sinalizando as  dificuldades  que 

passam diariamente. Na verdade, ouvir as falas dos estudantes não deixa dúvidas sobre as 

entrelinhas das reformas no ensino superior brasileiro que se delinearam nas últimas décadas.

Não é excessivo sublinhar que os projetos de educação estão sempre atrelados aos 

projetos de sociedade, tal como explana Coral (2017). A autora identifica, no Brasil,  duas 

perspectivas distintas para a educação conforme seus projetos. A primeira assume uma direção 
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nacional-democrático-popular, em que se parte da defesa de uma educação pública, gratuita, 

considerada  como  direito  social  universal,  sendo  de  responsabilidade  e  de  obrigação  do 

Estado tanto em relação ao financiamento quanto à organização e regulação. Já a segunda, de 

direção liberal-privatista,  concebe a  educação como um serviço  disponibilizado por  entes 

públicos ou privados, sendo de responsabilidade estatal somente sua organização e regulação.

Acompanhar, pois, as reformas universitárias brasileiras não nos permite olvidar da 

direção tomada. Seguindo as orientações vinculadas a um projeto liberal-privatista, assistiu-se 

à diversificação do ensino superior no que tange à organização acadêmica e à oferta de cursos 

(OLIVEIRA, 2011),  tanto  em IES públicas  como privadas.  Conforme Seixas  (2014), tais 

reformas revelam que a preocupação não é com o conhecimento social, mas sim com aquele 

de mercado no sentido de que se trata de produção de conhecimentos visando à expansão do 

capital e à produção de um profissional adequado à realidade do mercado.

Tem-se, pois, que as reformas na educação superior seguem na contramão do que Dias 

Sobrinho (2010)  argumenta  em relação à  democratização desse  nível  de  ensino.  O autor 

questiona a ênfase em uma formação voltada à qualidade técnica, com conhecimentos úteis ao 

mercado  e  defende  a  dimensão  social  e  pública  da  formação  como índice  necessário  na 

avaliação da qualidade dessa formação.

Se  o  caminho  trilhado  é  constituído  pelo  receituário  de  uma  educação  liberal-

privatista, os modelos que norteiam essa trilha são heranças híbridas dos sistemas de ensino 

superior dos Estados Unidos, da União Europeia, a partir do Processo de Bolonha, bem como 

das  orientações  do  Banco  Mundial  (LIMA;  AZEVEDO;  CATANI,  2008;  BORGES; 

AQUINO, 2012), o que encontra rebatimentos no projeto de interiorização da UFAL. Em seu 

estudo, Coral (2017) reconhece nesse projeto componentes dos modelos que inspiraram o 

REUNI,  a  saber:  o  caráter  instrumental  da  educação  superior,  com  ênfase  na 

profissionalização  e  adequada  às  demandas  do  desenvolvimento  capitalista  nos  países 

periféricos;  a  lógica  gerencial  que  vincula  a  autonomia  universitária  à  gestão  e  ao 

financiamento, com realce ao uso de recursos de forma eficiente e eficaz.

O que resulta dessa receita é um processo de interiorização precarizado, calcado na 

economia  de  recursos,  expondo  a  faceta  de  um  projeto  de  universidade  eminentemente 

direcionado ao ensino e à qualificação profissional. Ainda prosseguindo com Coral (2017, p. 

182-183), destacamos sua análise sobre o processo de interiorização da UFAL: 
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Inegavelmente, ainda que sob condições financeiras e estruturais precárias, o 
processo de interiorização da Ufal apresenta algumas iniciativas positivas, 
como a de facultar a educação superior pública federal, antes inexistente, à 
população do agreste, especialmente aos jovens. Ao tentar permitir não só o 
acesso, mas a permanência 169 de segmentos sociais que até então tinham 
pouca participação no ensino superior […]. Mas, é preciso reconhecer que o 
desenvolvimento  da  interiorização  é  condicionada  pelas  macro-
determinações econômicas e ideopolíticas que têm direcionado os processos 
de  reforma  universidade  pública  brasileira;  é  ainda  condicionada  pelo 
contexto  social  particular  de  extremas  desigualdades,  por  uma  cultura 
política  que  guarda  marcas  patrimonialistas  e  de  servilismo,  que  se 
produzem e reproduzem no estado de Alagoas

Alguns  dos  elementos  levantados  pela  autora  podem  ser  depreendidos  com  as 

apreciações dos estudantes acerca do cotidiano de seu curso. Um ponto amplamente debatido 

foi em relação às dificuldades de transporte, que serviu, inclusive, de mote para a imagem de 

Andrew, que trouxe uma foto do grupo de estudantes de Arapiraca no meio da estrada, com o 

ônibus quebrado ao lado. Ele narra a situação: 

4º encontro:
Andrew: [...]  eu não poderia deixar de falar  também, além do transporte, 
falar também das minhas situações pessoais, até um tempo antes, eu tinha 
fobia. Fobia de vir a ambientes escolares. E vir pra ônibus era sinônimo de 
entrar em um estado de desespero. Aí, o que acontece nessa situação? Eu 
fiquei praticamente um ano em processo pra tentar superar essa situação. 
Tinha dias  que eu faltava,  tinha dias que eu simplesmente não pegava o 
ônibus porque eu achava que alguma coisa ruim ia acontecer, de vomitar ou 
algo  do  tipo.  E  utilizar  esse  transporte  já  foi  uma  superação  por  eu 
simplesmente já me habituar ao ambiente dentro daquele ônibus. Aí, imagine 
com  todo  esse  caos  presente?  Como,  por  exemplo,  o  ônibus  quebrar,  o 
ônibus de repente quebrar a roda e de repente sair fumaça.

Júlia: Quebrar o eixo, né?

Andrew: Isso. A situação que quebrou o eixo e a gente teve que pular pela 
janela e tudo no maior desespero do mundo. [...] Porque quando o ônibus 
quebrou que foi  alguma coisa em relação ao motor,  aí,  enquanto a gente 
estava tentando resolver, a gente resolveu fazer um pagodinho, na estrada, 
cantando  “Lá,  lá  ôô,  carona,  meu  senhor”.  [risos  no  grupo]  Aí,  quando 
passavam os carros,  aí,  todo mundo sorridente,  fazendo buzina e a gente 
tentando de todas as formas possíveis pegar carona, esperar outra van chegar. 
Pra gente se safar da situação. 

Relembrando  que  a  situação  do  transporte  de  Arapiraca  estava  em  evidência  no 

período dos encontros e, mais ainda, nesse encontro específico devido à greve dos motoristas 

que fazem essa linha. Toda essa problemática resultou em assembleias estudantis, reuniões do 



311

pleno da Unidade, propostas de greve estudantil e manifestações na prefeitura de Arapiraca. 

Então, o tema estava em efervescência e oportunizou uma maior circulação das experiências 

de cada estudante.

Tais  circunstâncias,  por  seu  turno,  permitem  reflexões  sobre  a  relevância  dos 

tensionamentos nos estudos em representações sociais. Como relata Moscovici (2005), a crise 

favorece  a  evidência  das  representações  sociais,  uma vez  que,  diante  das  tensões,  somos 

incitados à comunicação, às trocas, às revisões e às reafirmações de representações sociais, o 

que  possibilita  ao  grupo  localizar-se  e  se  orientar  quanto  ao  tema  motivador  desses 

movimentos.

Ancoradas  em Marková  (2006),  afirmamos  que  também é  válido  observar  que  as 

relações  Alter-Ego têm  como  substância  constituinte  a  tensão  dialógica.  Essa  tensão  é 

elemento  fundamental  na  configuração  das  relações  intersubjetivas  como  dinâmicas  e 

dialógicas,  posto  que  provocam  conversações,  contraposições  e  consensos,  forjando  e 

reconstituindo  representações  sociais.  Desse  modo,  as  condições  conjunturais  em  que  se 

desenvolveram  as  reuniões  do  grupo  focal  favoreceram  a  discussão  e  a  emersão  de 

experiências que contribuíram na tessitura das representações sociais. Vejamos a situação de 

Cauã, que reside em cidade ainda mais distante do que Arapiraca:

4º encontro:
Cauã:  Pra mim, o que mais pesou assim nesse, nesse tempo inteiro, foi de 
fato o transporte, dificuldade de acesso. É muito complicado. Muito mesmo. 
Pelo menos foi o que mais pesou até hoje. Eu lembro que logo no primeiro 
período que eu  vinha,  eu vinha de  carona na  verdade com o  pessoal  de 
Arapiraca. Saía de casa de cinco horas da manhã, estourando cinco e dez,  
cinco e vinte assim, e vinha de carona no ônibus, chegava em casa quatro, 
quatro e meia da tarde. No final do primeiro período, eu lembro que eu já 
estava esgotado, eu falei: “Mãe, eu não vou mais, não. Não aguento mais,  
não tenho pique pra isso durante cinco anos”. Mas aí, depois foi quando a 
gente conseguiu o transporte pela prefeitura de lá e acabou amenizando a 
situação. Mas acho que se não tivesse acontecido, teria dificultado muito a 
minha permanência aqui no curso. 

Juçara: É impossível não compartilhar do mesmo sentimento do Cauã. Ele 
falando, eu passei por todas as coisas parecidas. [Nossas cidades] são irmãs.

Cauã: São próximas, né?

Juçara: São muito próximas mesmo. E todo esse período, até eu brinco, se eu 
fosse escrever um livro, uma biografia, alguma coisa, seria “Transporte para 
a UFAL” [risos no grupo] É demais, o sofrimento, a gente chegou a levar até 
bolsa de xixi uma vez na estrada que o carro quebrou e alguém passou e 
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jogou, não foi bolsa, foi uma garrafa pet mesmo. Jogaram xixi, a gente não 
sabe de onde é que saiu. Assim, inexplicável. [...] Aí, teve vezes que eu perdi 
atividade, prova porque se tiver carro vindo direto, perfeito, chega. Mas se 
for depois do horário pra fazer o percurso por Arapiraca, pra chegar aqui, já 
era. Melhor nem aparecer mais na universidade. Muito difícil. Essa questão 
do transporte, eu acho que é a ferida que mais dói. É o transporte.

Cauã, ao compartilhar sua experiência de cinco anos, reconheceu-a nas falas de Juçara 

e  de  outros  estudantes,  que  expuseram  suas  dificuldades  diárias,  quando  enfrentam  um 

sistema de transporte pouco estruturado, regulamentado e seguro. Em geral, os estudantes de 

outras  cidades,  dependem de  carros  fretados pelas  prefeituras,  contudo,  seu traslado para 

Palmeira  sempre  ocorre  às  sombras  da  possibilidade  de  corte,  das  constantes  idas  às 

secretarias municipais, das sugestões de troca de votos…

As  discussões  sobre  transporte  desdobram-se  em  dois  itens  que  gostaríamos  de 

explorar. Em primeiro lugar, ouvir os estudantes contar suas desventuras nas viagens entre 

Palmeira  e  suas  cidades  assusta  e  indigna  diante  da insegurança  e  desrespeito  a  que são 

diariamente expostos. Tais experiências justificam fortemente os seguidos apelos dos Centros 

Acadêmicos de ambos os cursos no tocante à assistência estudantil, principalmente, quanto à 

residência universitária e a um acordo formal entre UFAL e prefeituras de modo a garantir 

transporte com segurança aos estudantes.

Essas  questões  fazem  parte  das  discussões  acerca  dos  programas  de  assistência 

estudantil  que  estão  vinculados ao  PNAES, que,  conforme a análise  de Carvalho (2014), 

visavam não somente ao ingresso como também às condições para a permanência dos jovens 

das camadas sociais mais pobres no nível superior. Assim, o PNAES, desenvolvido no âmbito 

do REUNI, foi instituído com a pretensão de minimizar  as dificuldades estudantis  com a 

possibilidade de utilização de verbas orçamentárias para a alimentação, transporte, moradia, 

apoio pedagógico, inclusão digital, assistência à saúde, cultura, esportes e creche.

Mayorga  e  Souza  (2012)  trazem novos  elementos  à  discussão  sobre  o  caráter  da 

assistência estudantil. Primeiro, as autoras explicam que esses programas objetivam auxiliar 

na provisão de recursos necessários para superar as dificuldades e impedimentos para um 

desempenho acadêmico positivo, especialmente, quanto aos obstáculos do tipo financeiro e 

material. Entretanto, ao analisar as trajetórias de estudantes pobres e negros na universidade, 

as autoras aprofundam a discussão quando atentam que as ações diretas para os estudantes 

requerem mudanças de referências qualitativas e quantitativas quanto às modalidades de ação 

afirmativa  no  ingresso  de  estudantes  à  universidade.  Nesse  sentido,  é  preciso  ampliar  a 



313

concepção de assistência estudantil, abrangendo a provisão de recursos financeiros, além de 

assistência à saúde, mas a permanência também deve perpassar por reflexões sobre a alteração 

do perfil discente, as relações cotidianas, preconceitos e estigmas relativos aos usuários dos 

programas, entre outros.

Para as autoras, a assistência estudantil vai além do que uma ação direta calcada nas 

necessidades econômicas, devendo ser, na verdade, “um conjunto de ações ampliadas que 

considere a  especificidade do estudante que acessa a  universidade e  uma leitura sobre as 

dinâmicas de inclusão e exclusão dentro dessa instituição” (MAYORGA; SOUZA, 2012, p. 

273). Isto significa que é preciso superar o entendimento da assistência estudantil focado no 

trio alimentação, bolsa trabalho/manutenção e moradia e pensar políticas cujas ações ocorram 

junto à universidade visando mobilizar a comunidade acadêmica quanto à diversidade em 

todos os seus âmbitos. Além disso, é preciso refletir sobre a inserção dos estudantes assistidos 

nos programas de assistência em programas de pesquisa e extensão (MAYORGA; SOUZA, 

2012).

Considerando a realidade ora retratada, que corrobora o que abordamos no terceiro 

capítulo, quando apontamos a precariedade da política de assistência estudantil na Unidade, 

acrescentamos que essa política deve articular ações visando firmar parcerias com a prefeitura 

local,  bem como com outros  municípios  circunvizinhos.  Tais  parcerias  devem contribuir, 

buscando a contrapartida em melhorias do transporte municipal e intermunicipal e ampliando 

as condições de permanência no sentido de pensar a infraestrutura da cidade para receber os 

novos moradores.

Em segundo  lugar,  ressaltamos,  com Jodelet  (2001)  que,  quando  se  partilha  uma 

representação  social,  os  sujeitos  reafirmam-se  pertencentes  a  um  grupo.  Destarte,  o 

reconhecimento, na fala do outro, de uma dificuldade tão particular os aproxima como grupo, 

fortalece seu pertencimento à Unidade de Palmeira, posto que praticamente a maioria, entre 

professores, técnicos e estudantes, já teve que se aventurar entre as estradas de Alagoas para 

trabalhar e/ou estudar. Tem-se, pois, um cenário propício para reelaborações de representações 

sociais. Foi o que Lima (2012) observou quando apontou que características como a qualidade 

docente e as atividades acadêmicas, as lutas pessoais e coletivas, o privilégio de estar em uma 

universidade  federal  e  as  deficiências  institucionais  são  partilhadas  pelos  participantes 

entrevistados, fazendo parte de sua identidade que foi construída ao longo da trajetória desses 

estudantes. Tais traços partilhados são importantes porque compõem as representações sociais 
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da interiorização universitária para esses estudantes.

Acrescente-se outro tópico que reafirma a identidade de estudantes de Palmeira dos 

Índios que é a luta. A palavra luta, inclusive, foi evocada na TALP e, como discutimos, remete 

às  lutas  diárias  por  melhores  condições  de  estudo,  seja  em um plano  individualizado ou 

coletivo.  Diante  das  dificuldades  e  do  descaso,  os  participantes  veem-se  na  condição  de 

enfrentar os desafios e as adversidades para se formar. Retomemos a fala de Catarina, quando 

ela explicitava seu entendimento de interiorização da UFAL entre oportunidades e descasos e 

somava essas circunstâncias à luta:

4º encontro: 
Catarina: […] E assim, eu vejo por esses dois vieses: viés positivo e o viés 
negativo. E pra mim tudo isso é sinônimo de luta. Tanto de luta dos próprios 
alunos  que  travam suas  batalhas  todos  os  dias  pra  poder  chegar  aqui  e 
estudar e como de luta dos nossos professores pra continuar, independente de 
todos os percalços.  E de luta pra conseguir  as próprias coisas daqui,  né? 
Porque as salas que a gente estuda hoje foi tudo fruto de luta, tudo fruto de 
manifestação,  professores  e  alunos  que  foram  e  bateram  o  pé  e 
disseram“Não, a gente quer e a gente precisa e”. E, e é isso.

A discussão  sobre  a  luta  circulou  amplamente  no  grupo,  quando  os  estudantes 

expuseram suas aproximações com o histórico de lutas da Unidade, ponderaram sobre a fama 

de briguentos que ganharam na UFAL e sobre o enfraquecimento do movimento estudantil em 

Palmeira  dos  Índios.  Sobre  o  histórico  de  lutas,  lembram  os  primeiros  contatos  com  a 

Unidade,  a  abordagem do CA e,  ao  mesmo tempo,  a  necessária  conscientização sobre  o 

processo de interiorização na Unidade:

4º período:
Catarina: É uma coisa que o pessoal pegava muito no nosso pé. Quando eu 
lembro que no meu primeiro dia de aula, o povo falava “Olhe, vocês novos 
que estão entrando”.

Lourdes: Assusta, né? 

Catarina: É e a gente fica: “Meu Deus do céu, aonde é que eu pego minhas 
espadas? Aonde é? Aonde é?” [risos no grupo].

Sofia: A visão que geralmente é passada é bem isso. É uma visão de guerra 
mesmo, dizer...

Lourdes: É sofrimento, vai ser sofrimento. 

Mediadora: Quem que está passando essa visão pra vocês?
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Sofia: Pra gente foi o CA. [risos no grupo]

Lourdes: Logo no primeiro impacto, “Como teve isso, isso e isso, mas falta 
isso, isso e isso. E tem que lutar por isso, isso, e isso”. 

Sofia: Passou um videozinho e simplesmente sentaram todo mundo, a gente 
tava em círculo e aí chegaram “Vocês já viram a nossa clínica-escola? Vocês 
já viram nosso restaurante universitário? Vocês já viram não sei o quê, não 
sei o quê?”. Aí, todo mundo sabia que não tinha, né? Aí...

Lourdes: Mas isso é importante, né?

Sofia: “Olhe, a gente não tem, o que a gente tem hoje foi fruto de muito tal e 
tal. Deixa a gente mostrar um videozinho pra vocês”. Aí, começaram, né, 
passaram e tal e a gente viu toda aquela questão. Aí, quando terminou, aí  
“Olhe, tudo que a gente tem hoje, a gente tem porque a gente lutou e vocês 
têm  que  lutar,  senão...”.  Eu  não  lembro  mais  nem  como  foi  que  eles 
disseram, mas, em outras palavras, dizendo que se a gente não lutasse e tal, a 
gente não ia. Ia continuar tendo uma formação deficitária e não sei o quê e  
falou um monte de coisa e tal. E a maioria do pessoal se assustou porque a  
gente não tinha nem andando pela UFAL o suficiente pra saber o que tinha.

Como explicamos, a Unidade passou por etapas de construção nos seus primeiros anos 

de funcionamento: do CAIC para o prédio próprio com dois corredores de salas e, desses dois 

corredores para a composição do segundo bloco, que permanece até hoje. Nessa trajetória, 

houve um melhoramento sensível na infraestrutura da Unidade, entretanto, problemas graves 

e  inconformidades  se  mantiveram,  tal  como destacou o  Plano Diretor  (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2012), e hoje vivemos a deterioração dessa estrutura com o risco 

de desabamento de um dos blocos. Daí, a necessidade da permanente discussão, da circulação 

da história de lutas da Unidade, como forma de manter as problematizações e mobilizações na 

comunidade acadêmica. Prossigamos nos diálogos:

4º período:
Catarina:  É tratamento de choque, né? Tem a necessidade e as pessoas não 
esperam que a gente vivencie ou veja as necessidades e pense “Não, está  
errado, vamos ver o que a gente pode fazer”.  Não,  você já chega aqui  e 
praticamente eles já vêm com as panelas e a conchas no seu ouvido “Acorda 
que a guerra vai começar!”. É meio assim, entendeu?

Sofia: É isso! E a gente não teve tempo assim de notar as precaridades [risos 
no grupo]. Era basicamente, a gente só conhecia uma sala na UFAL todinha 
e aí de repente chega alguém e diz “Olhe, está faltando isso, está faltando 
aquilo”.

Lourdes: Eu até tinha achado bonitinho de longe.
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Sofia:  É, então você fica assim “Peraí, mas eu não sei ainda”. A gente não 
sabia nem andar, a gente ainda se perdia aqui dentro.

Catarina: Nossa, que grande! [risos no grupo]

Sofia: Chegar assim do nada, acho que por um lado foi bom, mas por outro 
lado, a imagem que ficou na cabeça de algumas pessoas, foi uma coisa meio 
que plantada na sua cabeça. Abriram sua cabeça e botaram [risos no grupo]. 
Não sei,  talvez,  talvez fosse melhor uma abordagem um pouquinho mais 
leve e aos poucos ir, né?

Lourdes: Mas eu acho importante.

Andrew: Posso defender?

Lourdes: Deixa só eu falar, mas eu acho importante essa coisa porque se tem 
tanta coisa a ser melhorada e não tem quem olhe por a gente, a gente que tem 
que ir atrás, né?

Catarina relembra seus primeiros dias de aula e resgata o sentimento de urgência pela 

luta “Aonde pego minhas espadas?” e Lourdes, apesar de estar no primeiro ano, já se coloca 

na posição de nós, incorporando a fala “não tem quem olhe por a gente, a gente tem que ir 

atrás”. São falas que remetem à afiliação das estudantes como pertencentes à Palmeira dos 

Índios e suas lutas. Wagner (2000) explica que se a holomorfose corresponde à ideia do grupo 

no indivíduo, o critério de afiliação é sua faceta objetiva, referente a grupos mais claramente 

delimitados. 

Nestes termos, a afiliação relaciona-se ao conceito de grupo reflexivo. Para Wagner 

(2000, p. 10-11), “Um grupo reflexivo é entendido como um grupo que é definido pelos seus 

membros, que conhecem sua afiliação e dispõem de critérios para decidir sobre quem são os 

seus membros”. O autor frisa que os grupos reflexivos criam representações sociais na medida 

em que é aí que o discurso e a comunicação circulam. Isto é, quando colocam a forma como 

foram introduzidas às pautas de Palmeira, as estudantes expõem o processo de apropriação 

dessas discussões, sua imersão no grupo reflexivo e o compartilhar das representações sociais 

que circulam na Unidade, reafirmando sua pertença a essa Unidade.

O grupo continua discutindo e, diante das observações das jovens sobre a abordagem 

do CA na recepção aos calouros, Andrew, que fez parte da recepção de Lourdes e Sofia, 

manifesta-se:
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4º encontro:
Andrew: Confesso  que  eu,  é  aquela  situação,  no  início  eu  me  sentia 
agredido, agora eu me sinto agressor [risos no grupo] pelo fato de eu sinto a  
necessidade de fortalecer o movimento estudantil, eu sinto a necessidade de 
haver uma conscientização. Até mesmo sobre posições que às vezes acabam 
não sendo tão firmes pra contribuição dos avanços que poderiam ser feitos 
aqui dentro. Eu digo isso até porque no início, eu não tinha mesmo, digamos, 
uma posição tão política  em relação às necessidades de aqui dentro quanto 
agora. De fatom eu levei até quebrada na cara, alguns foram necessários, 
alguns foram muito desnecessários, porque chegaram o agir do lado pessoal. 
Mas eu também penso assim sobre precisar mesmo haver uma maior posição 
nossa,  de  pessoas  de  períodos  mais  avançados  em  dar  assim  a 
conscientização, as ideias sobre questões que talvez as pessoas mais novas 
não tenham mesmo noção. Mas não é no sentido de querer que eles sejam 
moldados pra gente, mas sim de que eles possam compreender que isso vai 
ser  algo  que  possa  contribuir  pra  eles  em relação  a  coisas  que  eles  não 
tenham e até mesmo pras futuras gerações que vão vir daqui pra frente. 

Mediadora:  Andrew, antes você não tinha,  agora tem, e aí? O que é que 
mudou de agredido pra agressor?

Andrew:  Não, eu digo no sentido de ser mais agressor no sentido de dar a 
mesma resposta perante situações em que os alunos “Ah, não estou muito 
interessado. Ah, eu acho que é assim”, quando na verdade é o contrário. “Ah, 
eu acho que a UFAL está bom assim já do jeito que está”. Essas coisinhas 
assim que eu acho importante  que haja  de repente  uma pessoa que pare 
“Não, na verdade, é o contrário. O que estava era assim. Eu acho que você 
devia ter mais ação, acho que você devia contribuir pra que a gente fortaleça 
certas questões”.

Mediadora: E o que é que aconteceu de você sair de uma postura pra outra?

Andrew: Acho que foi  uma questão de conscientização mesmo. Por  uma 
questão de que eu sei que isso é necessário até mesmo por uma necessidade 
em mim, mas por uma necessidade coletiva. Então, aquela questão de eu 
precisar  fazer  algo  também não  a  favor  pra  mim,  mas  em favor  para  o 
coletivo. 
[...]
Andrew:  Eu  falo  agressor  é  no  sentido  disfêmico,  exagerado,  mas  é  no 
sentido de conscientização mesmo.

É  como  se  estivéssemos  diante  de  uma  “iniciação”,  que  se  desenvolve  desde  a 

primeira semana de aula, quando os calouros são recepcionados com atividades diversas, e 

atravessam  vários  momentos  do  curso.  Andrew  nomeia  esse  processo  como  de 

conscientização e tece comentários sobre como seu posicionamento modificou-se ao longo do 

curso. Pode-se visualizar um processo de incorporação da história da Unidade como nossa 

história, o que nos diz muito sobre o compartilhamento de representações sociais por um dado 

grupo.  Em  seu  estudo,  Lima  (2012,  p.  83),  diante  da  luta,  tece  algumas  considerações 
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instigantes, 

[…] explanadas com peso de “pertencimento” à Unidade, [as ferramentas 
para a formação] são projetadas para outros alunos que ainda vivenciarão a 
interiorização  da  UFAL.  Os  entrevistados  lançaram-se  como  modelo  de 
enfrentamento  para  lidar  tanto  com  as  dificuldades  da  vida  universitária 
quanto da precariedade do ensino. Até mesmo aqueles estudantes que não 
encontraram  barreiras  para  sua  formação,  reconhecem  a  luta  pessoal  e 
coletiva  como  características  de  ser  estudante  da  Unidade  e  indicam  tal 
projeto para outros.

Prosseguindo,  enquanto  ouvia  as  exposições  das  colegas  sobre  as  abordagens  do 

movimento  estudantil  na  recepção  dos  calouros,  Catarina  abre  espaço  para  uma  outra 

dimensão a ser debatida e que fortalece o critério de afiliação: a fama de briguento ou, como 

explicitamos no terceiro capítulo, o apelido de “polo problema”:

4º encontro:
Catarina:  Minha  gente,  a  gente  tem fama por  aí  de  tipo assim:  a  UFAL 
Palmeira está vindo “Ai, os briguentos!”.

Cauã: É.

Catarina: Dani está aqui que acho que não me deixa mentir, né, Dani? Onde 
chega “Ah, os briguentos! Ah, os chatos! Ah, fazem confusão por tudo”. 
Acho que realmente é importante mostrar a história, de onde foi que a gente 
veio, de onde foi que isso aqui surgiu, como foi que surgiu. Mas mais no 
sentido de passar a informação e não chegar enfiando goela a baixo [risos no 
grupo].

Com a fala de Catarina, perguntei se as pessoas do grupo se sentiam briguentas. As 

respostas foram afirmativas e negativas, afirmativas no sentido da luta, de problematizar a 

realidade.

4º encontro:
Sofia: Eu me senti também um pouco briguenta nesse sentido de que na sala 
a  gente  tem uma quantidade  menor  de  pessoas  de  Arapiraca  do  que  em 
outros períodos. Na nossa sala não chega nem a 50% dos alunos, próximo de 
uns 47, 48% de alunos que são de Arapiraca. [...] E aí, quanto a essa questão 
dos transportes, uma coisa que eu fiquei, eu realmente saí da posição passiva 
e fui pra posição ativa porque eu olhava e é inconcebível isso, uma pessoa 
que realmente é beneficiada de uma maneira direta por alguma coisa não 
está indo lá atrás e eu que não sou beneficiada de maneira direta, estou lá,  
estou organizando. 
[…]
Catarina: […] Bom, eu acho assim, se briguento for se sentir pertencente à 
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realidade local e à história já constituída, eu sou briguenta. Não esquecer 
tudo que já foi passado. Se ser briguenta é ver as coisas que estão erradas e 
não  ficar  numa  postura  passiva,  de  inércia,  então,  eu  sou  briguenta.  Se 
briguenta é ter consciência dos meus direitos e brigar por eles, tendo eles na 
ponta  da  minha  língua  pra  eu  falar  porque  eu  estou  brigando,  tendo 
consciência de porque eu estou brigando, não indo brigar só por ver os pneus 
queimando na pista, mas tendo consciência de porque eu estou brigando e 
deixando isso bem claro, então, eu sou briguenta. Assim, eu sou briguenta 
com muito orgulho, posso até dizer assim.

As negativas também existiram porque assumir a fama de briguento para muitos era 

pejorativo, não dava conta de como se sentiam. Além do que, houve quem apresentasse o 

desânimo pela luta:

4º encontro:
Janaína: […] porque é muito desgastante, a gente está no sétimo período e 
desde  de  que  eu  entrei  aqui  é  a  mesma  história,  todo  o  santo  dia  e  é 
extremamente  desgastante.  Aí  você  fica  “O que  é  que  eu  estou  fazendo 
aqui?”.  Porque  além  da  viagem  ser  cansativa,  venha  de  ônibus,  com 
transporte cedido ou de besta, seja o que for, é cansativo, tem as coisas que a 
gente faz aqui. E ainda tem que passar o dia inteiro brigando por coisas que 
já deveriam estar postas aqui pra gente?
[...]
Cauã: É porque assim briguento pra mim, eu associo muito à questão de 
violência. Pra mim tem um teor violento. E eu participei de várias reuniões 
que tiveram aqui, de movimentos em Maceió, Arapiraca e tal. E eu nunca 
violentei ninguém [risos no grupo]. 

Briguentos  ou  não,  muitos  trouxeram histórias  em que  o  componente  da  luta,  da 

reivindicação estava presente, bem como o olhar externo sobre eles:

4º encontro:
Cauã: [...] E aí a gente começou cada um a ligar por conta própria pra tentar 
resolver  com o  DCF [Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças].  E  eu 
lembro que uma das tentativas que eu fiz, quando já estava prestes a incluir  
lá meus dados e a ligação caiu. Aí,  a gente conversou “Vamos se juntar,  
vamos ligar  todo mundo junto pra  ver  se  cria  corpo e a  gente  consegue 
resolver de uma vez só pra todo mundo?”. E aí quando a gente foi que a 
gente ligava, a ligação toda vez atendiam e desligavam quando perguntavam 
de onde a gente era “Não, é aqui de Palmeira”. A ligação caía.

Juçara:  E detalhe: do telefone da UFAL, a gente não conseguia fazer essas 
ligações. Aí, quando eu falei: “Não, eu ligo do meu celular”. Aí, todas as 
ligações  fizemos  do  meu  celular.  E  realmente  quando  dizia  que  era  de 
Palmeira, eles desligavam. Até uma vez eu liguei e a moça do DCF disse o 
seguinte “Ó, o DCF não passa mais informações” e deligou na minha cara. 
Simplesmente isso, a gente foi quatro vez que a gente ficou sem receber logo 
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no início da bolsa e a gente teve que fazer essa reivindicação.

Mediadora: Pelo que eu estou entendendo, vocês estão dizendo que é como 
se em outras instâncias, quando se fala que é de Palmeira, atitudes mudam 
para o bem ou pra mal. É isso?

Cauã: Isso. Eu acho que já existe um estereótipo, meio que uma concepção 
de que seja, mesmo que as pessoas não conheçam. Porque eu vejo muito 
pouco o pessoal de Maceió aqui na Unidade.

Mais a frente, Cauã nos traz mais um exemplo de sua luta, quando, junto com outras 

estudantes de sua cidade, conseguiu a disponibilização de transporte para Palmeira dos Índios. 

Em sua fala, evidencia-se o entrelaçamento em sua formação entre os conhecimentos, seu 

pertencimento e as mudanças em sua forma de compreender o mundo:

Cauã: […] Mas a gente conseguiu colocar o transporte e está até hoje. Não 
só pra gente, mas pra o pessoal que entrou. Depois expandiram pra UNEAL 
também  e  até  pra  outras  faculdades,  até  o  pessoal  que  estuda  nas 
particulares,  vem no  mesmo transporte  daqui.  Então,  eu  me  sinto  muito 
pertencente  a  isso  também.  E acho que isso  se  tornou mais  agudo,  pelo 
menos em mim, a partir do quinto período que a gente vê a disciplina de 
Psicologia  e  Políticas  Públicas,  que  a  gente  vê  todo  esse  contexto  de 
formação do Estado brasileiro e das políticas sociais e tudo mais. Então, a 
gente vê que a gente deve ter voz, a gente deve correr atrás. Se você ficar  
esperando que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer.

Mediadora: Você  acha  que  esse,  essa  pecha  de  briguento,  de  luta,  ela  é 
imposta a vocês? Ou é uma coisa que vocês absorvem? Como é isso?

Cauã: A depender do sentido, eu acho que é assumido. Mas eu vejo também 
como muito imposta, como uma forma de meio que de barrar, sei lá, meio 
que criminalizar. Eu lembro muito do episódio da menina lá, como é o nome 
dela? Esqueci agora. 

Mediadora: Helena67.

Cauã: A Helena que teve que, né? Então, eu acho que é meio como uma 
forma  de  barrar  mesmo,  meio  que  criminalizar,  que  a  gente  tá  fazendo 
alguma coisa errada quando na verdade não é. Então, eu vejo muito uma 
caricatura que é criada para além dos muros aqui da UFAL Palmeira, dos 
alunos que tem aqui, né?

Encerrando  esse  referente,  os  estudantes  trataram  em  vários  momentos  de  um 

arrefecimento do movimento estudantil, o que é sentido com pesar e preocupação pelos mais 

velhos. Retomemos a partir da conversa com Cauã: 
67 Cauã resgata o episódio da estudante de Palmeira que foi incluída em um processo de reintegração de posse, 

tal como descrevemos no terceiro capítulo.
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4º encontro:
Cauã: […] Acho que o movimento aqui em Palmeira, ele deu uma esfriada 
nos últimos tempos, já não tem a mesma cara do que quando que eu entrei 
aqui.  Acho  que  era  uma  coisa  muito  mais  atuante,  muito  mais  incisiva. 
Agora,  acho que deu uma esfriada.  Talvez eu esteja  fazendo uma leitura 
errada, mas as coisas vão se modificando ao longo do tempo. E essa visão, 
ela talvez seja imposta pra quem está lá fora.

Mediadora: O que é que aconteceu, Cauã?

Cauã: Eu acho que vai muito das falas que já surgiram aqui. Eu acho que as  
pessoas vão deixando de se implicar,  talvez assim, sabe? Vão perdendo a 
resistência, talvez, tantos nãos que vão recebendo.

Mediadora: Eu faço a pergunta aos outros. Bom, primeiro, vocês acham que 
é pertinente o que o Cauã falou que esse movimento, essa coisa, esse fogo 
diminuiu, esfriou. E se vocês acham isso, o que que aconteceu?

Andrew: Eu acho que até pelas situações emergentes, dos primeiros anos, os 
antigos, é até natural que fosse muito mais forte. Até porque a gente não 
tinha essa estrutura, a gente ficava no CAIC, com algumas cadeiras. É mais 
ou menos isso. Eu acho que foi diminuindo mesmo com o tempo. Até porque 
ocorreu esse choque, através, por exemplo, do meu período porque muitas 
pessoas julgaram a gente como acomodados. Porque a gente entrou já com a 
maior estrutura do que antes. E a gente praticamente não teve choques sobre 
necessidades, emergentes, que poderia ter na UFAL tanto quanto havia antes.
[...]
Catarina: Eu acho que eu também concordo com tudo que o Cauã falou. Até 
nesse de briguenta, que acho que tem o nosso significado de briguento, que 
foi o que nós falamos e o significado de briguento do povo de fora que o 
Cauã falou também. E nesse sentido de as coisas estarem esfriando mais, é 
porque eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que a gente vê pessoas como as 
meninas aqui, que entendem tudo o que aconteceu e tal e pensam e vão lá e 
se juntam ao movimento, tem outros que se deixam abater por dois, três nãos 
e por isso diz “Não,  vamos pensar em outra solução”.  Ou, então,  que já 
chegam,  nem  brigam  e  já  pensam  “Vamos  pensar  em  outra  solução”, 
entendeu? Já ficam pensando num plano B que não seja correr atrás da forma 
mais difícil. Eu acho que talvez seja isso que esteja acontecendo. Talvez as 
pessoas estejam pensando “Não, se já tem aquele grupo, que briga, então, eu 
vou deixar, vou esperar eles brigarem e aí eles, acho que eles vão conseguir, 
né?”. E aí, eles talvez achem que aquele pessoal ali é suficiente pra ir à luta e 
que talvez que não precise ou que não se identifique. Acho que tem muita 
gente também que não se identifica. Por exemplo, acho que esse período, 
não, mas talvez o próximo período, quem entrar já pense assim “Não, se eu 
sei que eles lá têm problema com transporte, então, das duas uma: ou eu já 
vou pensando em morar lá ou então pensando em já ir pagando uma besta”. 
Entendeu? Então, eu acho assim, que eles talvez não entrem no espírito de 
briga porque eles já vão pensando em soluções mais fáceis antes.

Com efeito, havia, nos primeiros anos da Unidade, uma maior mobilização em torno 
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dessas condições, tanto por parte dos estudantes, mas também de técnicos e professores. O 

que  houve?  São  questões  que  a  Unidade  se  faz.  Além  das  hipóteses  levantadas  pelos 

estudantes, há que se acrescentar o início do processo de qualificação docente que durará 

décadas até que todos defendam suas teses e  a redistribuição de colegas  que apoiavam e 

fomentavam os movimentos.

De todo  modo,  consideramos  o  movimento  estudantil  condição  essencial  em uma 

formação que se quer política e crítica, por isso, atentamos para a criação de dispositivos que 

fortaleçam o movimento na Unidade. Nesses termos, corroboramos Mortada (2005, p. 431) 

quando defende que 

O movimento estudantil pode configurar espaço em que uma certa práxis é 
possível,  rompendo  a  calmaria  aparente  garantida  pela  estrutura  das 
instituições de ensino. É na trajetória de militante que o futuro psicólogo 
define suas opções, trava o debate entre diferentes orientações políticas e 
teorias  psicológicas;  é  na  participação  coletiva  que  pode  romper  o  olhar 
hegemônico individualizante. 

As conversações  que expomos denotam que os  componentes crítico e  político e  a 

necessidade de conscientização devem estar no PPC, mas também não devem se limitar ao 

currículo do curso. Na verdade, na análise que empreendemos do PPC (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, 2009a), verificamos a presença de elementos que sustentam esses 

componentes,  mas  também vimos que,  em termos de organização curricular,  as  inserções 

dessas discussões não estão consolidadas ao longo de toda matriz curricular.

Em sua  análise  dos  PPCs de  Psicologia,  Seixas  (2014)  identificou  que  discussões 

acerca de debates ético-político – referentes ao discurso do compromisso social e à defesa de 

uma Psicologia crítica e reflexiva – estão presentes nas seções relativas aos fundamentos dos 

PPCs, porém, considera que estas são as que possuem operacionalização mais difícil. Isto se 

deve  às  dificuldades  de  esclarecer  o  que  seria  o  compromisso  social,  a  uma  visão 

individualizada deste, além disso, o olhar para as disciplinas e para as práticas profissionais 

revela que o discurso do compromisso circunscreve-se aos fundamentos, com rebatimento na 

matriz curricular, mas de forma fragmentada.

Na verdade, impõe-se a necessidade de inserção sistematizada e articulada de pautas 

mais críticas, políticas e coerentes com a realidade local no PPC de Palmeira dos Índios. Além 

disso, o curso deve consolidar uma formação política que esteja prevista no currículo e nas 

atividades cotidianas. Esses componentes e preocupações devem perpassar a história do curso 
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e circular entre os discentes, contribuindo para a sedimentação de um pertencimento e de sua 

afiliação como estudante de Palmeira dos Índios.

Como  conclui  Mortada  (2005),  participação  política  e  formação  são  termos 

indissociáveis. Desse modo, quando se pensa a formação, deve-se pensar a democratização 

das instituições de ensino e os espaços para a iniciativa e a participação estudantil, docente e 

de técnicos. Tais espaços são materializados por meio de eventos com debates políticos, que 

tratem  da  conjuntura  nacional,  além  das  manifestações,  assembleias,  enfim,  do  próprio 

movimento  estudantil,  são  necessários,  visto  que  contribuem  para  transcendermos  a 

tradicional ênfase tecnicista do currículo de Psicologia. 

Concordamos com Dantas (2010) quando defende a formação em Psicologia como 

uma  prática  política  e  datada  historicamente.  Para  a  autora,  é  preciso  aproximar  o  ser 

psicólogo  do  cidadão,  caracterizados  por  sua  participação,  consciência  e  reflexão.  Nesta 

perspectiva, a política não é mais um adendo ou um componente do curso, mas atravessa 

teorias, estágios e supervisões (DANTAS, 2010), entre outros.

Tais observações remontam as reflexões sobre a relevância de prover, na formação, 

momentos de diálogos entre saberes distintos, considerando a polifasia cognitiva que permeia 

esse processo. Desse modo, torna-se profícuo propor espaços em que se aborde não somente 

aqueles conteúdos formais como também os conhecimentos do cotidiano que emergem nas 

conversações  em sala  de  aula,  nos  corredores,  no  traslado  entre  municípios,  de  modo  a 

confrontá-los, a partir de uma perspectiva dialógica, que amplifique o movimento nas relações 

Alter-Ego-Objeto.

8.2.4 Eu, psicólogo

Nesse referente, que surge somente na última reunião, convergem discussões acerca da 

formação do psicólogo e sua imagem. Assim, funciona como uma ponte entre o processo 

formativo que temos abordado e a próxima categoria, que tratará mais diretamente do que é o 

psicólogo e seu trabalho.  “Eu,  psicólogo” insere-se no formar-se psicólogo por abordar  o 

processo dos estudantes para se tornarem profissionais da Psicologia. Para tanto, os jovens 

expõem suas perspectivas, caminhos e as imagens que desenham de um bom profissional, o 

que já trará subsídios para articular a próxima categoria.
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Tal referente é o tema principal do último encontro, quando solicitamos aos estudantes 

que trouxessem imagens que representassem “Eu, psicólogo”. Essa foi considerada por muitos 

a pior tarefa: houve quem não a cumprisse, outros viram-se em uma situação ansiogênica ao 

pensar no futuro e outros, ainda, tiveram dúvidas fortalecidas em relação à possibilidade de 

atuar como profissional.

Nesse  encontro,  alguns  estudantes  abordaram a  dificuldade  de  se  visualizar  como 

profissionais e reafirmaram o que trouxeram no primeiro encontro: talvez não atuem como 

psicólogos porque não consideram que possuam as características desse profissional. Foi o 

caso de Lain:

5º encontro:
Lain: Bom,  foi  no  mínimo  complicado  encontrar  uma  imagem  que  eu 
conseguisse  me  identificar  como  psicóloga.  Até  porque,  na  verdade,  na 
prática, eu não tenho certeza se realmente eu vou atuar como psicóloga. E aí,  
eu  me  vi  como  uma  pessoa  que  tivesse  buscando  o  conhecimento,  o 
embasamento teórico. Porque a prática, eu não consigo imaginar. Eu fique 
tentando imaginar as situações, os obstáculos mesmo, lidar com as pessoas, 
não  consegui.  Agora,  como  mostraram  a  imagem  da  estrada,  aí,  eu  me 
identifiquei um pouco. Só que eu só consegui encontrar uma imagem que 
demonstrasse a busca pelo conhecimento mesmo. Porque é a única coisa que 
eu tenho certeza de que vai acontecer, assim, eu espero. [risos] Eu espero. E 
daí, eu encontrei a foto de uma mão segurando um cérebro. Não é referência  
ao Behaviorismo, ok? [risos] Mas é no sentido da busca pelo conhecimento. 
Claro que não é possível o domínio completo e a busca é perene, mas a única 
coisa que eu consigo realmente visualizar no futuro é a busca pelo saber.

Mediadora: Por que você não tem certeza que vai atuar?

Lain: Pelo mesmo motivo que eu tinha mencionado no início do projeto, das 
minhas dúvidas quanto a escolha da profissão.
[...]
Mediadora: Certo, mas o que é que tem nessa figura que você não consegue 
se identificar?

Lain: Acho que capacidade de observar as pessoas, de entender as pessoas.

Catarina:  Ôxi,  não tem? Ela perguntou as  características que o psicólogo 
possui que você acha que você não tem. Você acha que você não tem isso?

Lain: Sei lá, eu sou meio desligada em relação às pessoas. 

Na fala de Lain, explicita-se traços da imagem de psicólogo associados às relações 

interpessoais, o que a estudante não crê que possua, para espanto de Catarina, que intervém 

esclarecendo a questão para a colega. Do mesmo modo, outros também se encontram nessa 
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condição. Arielle diz-se em dúvida sobre se seria uma boa psicóloga e, quando perguntada o 

que teria um bom psicólogo, ela responde “empatia, saber acolher os outros, uma boa escuta 

também”.

O que Lain e Arielle falam é coerente com os resultados da TALP quando palavras 

como respeito, confiança, empatia, sensibilidade compuseram o perfil de um profissional cuja 

atuação norteia-se pelo estabelecimento de relações com o outro. Com as justificativas da 

TALP,  pode-se  constatar  que  essa  relação  com  o  outro  está  pautada  pelo  modelo  de 

intervenção  clínico  tradicional,  que  evoca  uma  relação  íntima,  de  confiança  mútua  entre 

psicólogo e paciente. Em seu trabalho, Mazer e Melo-Silva (2010, p. 287) localizam o que 

seriam essas relações:

Ser psicólogo significaria ajudar as pessoas, sendo esse o principal propósito 
da profissão (Krawulski, 2004; Magalhães, 2001). Para tanto, estudantes de 
Psicologia e profissionais buscam exercer um trabalho de relação direta com 
o ser humano, uma relação interpessoal específica, traduzida em interações 
que permitam conhecer e compreender sua essência e seu comportamento 
(Krawulski, 2004).

Outro  aspecto  que  devemos  comentar  corresponde  ao  entendimento  de  profissão 

situado  como  um  dom,  como  se  as  características  pessoais  do  profissional  estivessem 

sobrepostas e independentes do processo formativo. Leme, Bussab e Otta (1989) observaram 

que as características pessoais têm peso significativo das representações socais de psicólogo, 

em que tais traços foram mais mencionados do que os seus conhecimentos. Para as autoras, o 

dom mediaria  as  relações  entre  os  psicólogos  e  as  pessoas  que  procuram seus  serviços, 

reforçando a imagem desse  profissional  como um leigo.  Conforme discussão anterior,  tal 

imagem é preocupante por sugerir uma responsabilidade menor do próprio processo formativo 

e  da  profissionalidade,  como  se  o  importante  ao  profissional  fosse  suas  características 

pessoais desenvolvidas.

Como  muitos  não  conseguiram  visualizar-se  ainda  como  psicólogos,  buscaram 

imagens  de  caminhos,  estradas  e  construções,  remetendo  à  ideia  de  que  ainda  estão  “no 

processo”. 

5º encontro:
Janaína: É um homem que está ali, mas enfim, ele representa uma pessoa.  
Ele está puxando uma estrada. Ele está construindo. Então, quando eu pensei 
“Eu,  psicóloga”,  eu  acho  que  eu  ainda  não  estou  constituída  enquanto 
psicóloga o suficiente  pra  me definir  numa imagem completa.  Então,  eu 



326

imaginei, eu pensei nessa imagem porque é o que representa o que eu estou 
fazendo agora, construindo o meu caminho. E eu vejo a psicologia como 
uma  construção  constante  que  eu  vou  sempre  estar  aprendendo  e  me 
aprimorando  e  que  o  resultado  disso  eu  só  vou  ver  na  minha  trajetória 
mesmo.
[...]
Sofia: A minha é um pouco parecida com a da Janaína. Mas, na imagem 
dela, enquanto ela constrói a estrada, a minha eu ainda estou construindo. 
[…] é uma estrada em que você não consegue enxergar o final dessa estrada.  
E aí  comigo está  sendo mais  ou menos isso.  Porque quando,  quando eu 
penso  “eu,  psicóloga”,  como  eu  não  tenho  base  nenhuma,  não  tenho 
fundamento nenhum, então pra mim é como se eu tivesse percorrendo uma 
estrada, percorrendo um caminho que eu ainda não consigo ver onde vai dar.
[...]
Juçara: Então, eu penso assim, eu ainda estou nesse processo, eu me sinto 
nesse  processo.  Mesmo  estando  aí  no  nono  período  e  pagando  algumas 
disciplinas ainda, eu vejo que eu ainda estou também ainda no caminho aí, 
seguindo uma estrada de preparação e tudo. E eu acho que isso não termina 
que por mais que a gente busque conhecimento, sempre a gente vai estar 
buscando mais e mais.

“Estar no processo”, como Juçara fala, sinaliza um processo formativo, que envolve 

uma  construção  de  identidade  profissional.  Tratar  do  que  é  ser  psicólogo,  do  fazer  do 

psicólogo  demandou dos  estudantes  a  exposição  de  seus  saberes  em relação  à  profissão. 

Contudo, o “Eu, psicólogo” requer um posicionamento distinto: é preciso sair da posição de 

sujeito que pensa sobre um objeto e se assumir em uma representação de si, como um sujeito 

cujo objeto de conhecimento é ele mesmo. Assim, tais reflexões exigem interlocuções entre o 

que  se  representa  por  psicólogo  e  como  os  participantes  se  veem  (ou  não)  nessas 

representações. Mais do que falar da formação do psicólogo, aqui se discute a formação do 

eu-psicólogo.

Daqui, ratificamos que a formação profissional não se resume à conquista do diploma 

ou à  aquisição  de  saberes  apropriados  a  uma profissão.  Esse  processo  é  atravessado por 

discussões acerca da identidade e de suas relações com as representações sociais, que, como 

vimos em Andrade (2000), as investigações em representação social têm acarretado avanços 

em estudos sobre a identidade, que é concebida, nesse caso, como uma representação social 

do ator social sobre seu próprio eu. 

Para aprofundar essas articulações, abordamos o trabalho de Placco e Souza (2012), 

em que se reflete sobre as relações entre os movimentos presentes na formação identitária 

profissional docente e as representações sociais de docência, a partir dos trabalhos de Serge 

Moscovici e Claude Dubar. Para as autoras, a identidade profissional docente decorre de sua 
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história  de  vida  e  de  formação,  de  suas  expectativas,  de  conhecimentos  sobre  a  própria 

prática,  bem  como  de  representações  sociais,  imagens,  crenças  e  conceitos  relativos  à 

profissão.

Placco  e  Souza  (2012)  consideram  o  processo  de  constituição  identitária  como 

dinâmico e relacional e compreendem que a estratégia identitária utilizada pelos sujeitos em 

seus grupos corresponde à relação básica eu-outro-grupo, a qual “permite ao sujeito, em um 

processo de identificação e diferenciação, de reconhecimento de semelhanças e diferenças 

entre  eu-outro  e  eu-grupo,  estabelecer  os  movimentos  de  sua  formação  identitária” 

(PLACCO;  SOUZA,  2012,  p.  19).  Então,  em  grupo,  o  sujeito  localiza-se,  revisita 

semelhanças e diferenças e, nesses movimentos, processos identitários vão se constituindo. As 

autoras complementam que, nesse movimento, os indivíduos podem afirmar-se enquanto tal e, 

em um processo de negociação identitária, partilhar com o grupo e com os outros, aspectos 

como crenças, valores, sentidos, significados e representações.

Partindo  dos  escritos  de  Dubar  (1997)68,  Placco  e  Souza  (2012)  explicam  que  a 

identidade  revela-se  e  se  constitui  por  meio  de  uma  relação  dialética  envolvendo  dois 

elementos ou categorias,  nominados como atos  de atribuição e  de pertença.  Os primeiros 

correspondem à identidade para o outro, ou seja, a atribuição do sujeito pelos outros. Já os 

segundos dizem respeito à identidade para si, quer dizer, ao movimento de incorporação pelo 

sujeito daquilo que é atribuído pelos outros. 

Segundo Placco e Souza (2012), esses movimentos permearão as relações de trabalho 

dos  sujeitos,  que  permitirá  o  seu  reconhecimento  pelas  atividades  específicas  do  grupo 

profissional de modo que a adesão ou não a essas atividades necessariamente influenciará o 

processo  identitário  nesse  âmbito.  Isso  deve  ser  considerado  no  processo  formativo,  que 

também exerce um papel relevante na formação identitária profissional.  Nesse sentido,  as 

identidades profissionais constituem-se no espaço de trabalho, onde os sujeitos se reconhecem 

e,  concomitantemente,  identificam  os  outros  e  se  identificam  com  eles  e  com  o  grupo 

profissional. Em outras palavras,

[…]  os  sujeitos  são  reconhecidos  socialmente,  a  partir  das  atividades 
profissionais  que  desempenham,  das  representações  e  dos  valores  que 
compartilham, e encontram, nessa identidade profissional, a possibilidade de 
construção  e  reconstrução  da  imagem  de  si,  a  orientação  para  seu 
comportamento social,  a  possibilidade  de  realização  de suas  expectativas 

68 DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. Porto: Porto Editora, 
1997.
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pessoais e profissionais (PLACCO; SOUZA, 2012, p. 22).

Ainda  em Placco  e  Souza  (2012),  pontua-se  que  essas  representações  são  marcas 

identitárias que são partilhadas pelos indivíduos em seu grupo de pertença. Destarte, quando 

os  sujeitos,  em suas  interações,  negociam atribuições  e  pertenças,  rejeitam ou  endossam 

determinados papéis ou funções atribuídos no e para o grupo e assumem pertenças a tais 

papéis ou funções. Nessa perspectiva, compreendemos que as representações sociais atrelam-

se  ao  processo  identitário,  especialmente,  por  se  configurarem  como  um  dos  elementos 

norteadores  das  negociações  nesse  processo,  dando subsídios  aos  atos  de  atribuição  e  de 

pertença. 

Quando  as  estudantes  discutem  o  “Eu,  psicólogo”,  pautadas  em  imagens  que  as 

representam ou de caminhos e estradas ou mesmo quando não conseguem definir isso em 

imagens, estão sinalizando seus processos de constituição identitária. Nesse sentido, referem-

se a traços que compõem a sua representação sobre o psicólogo e os assumem para si, ou não, 

negociando atribuições e pertenças. Assim, Arielle e Lain levantam dúvidas sobre se teriam 

possibilidades de se assumir nas atribuições elencadas para o profissional de Psicologia e 

Juçara adia essa visualização lembrando que está em processo.

Placco e Souza (2012, p. 26) explicitam bem esses movimentos: “[…] por meio das 

representações sociais, os sujeitos e grupos se organizam, organizam seu conhecimento do 

mundo,  justificam  suas  práticas,  imprimem  suas  marcas  identitárias  […]  em  sua  prática 

profissional”. Tornar-se psicólogo, pois, perpassa um reconhecimento da identidade-para-si e 

da identidade-para-outro norteado por diversos elementos, dentro os quais, as representações 

sociais que circundam tal objeto.

Considerando tais movimentos, destacamos imagens que remetiam às características 

que  os  graduandos querem possuir  como psicólogos,  o  que já  fortalece certos  traços  das 

representações  sociais  sobre  o  psicólogo  em estudo.  Vejamos  o  diálogo  que  resultou  da 

apresentação da imagem de Eduardo:

5º encontro:
Eduardo: […] Estava nela [imagem] Vou ler, né? “Ela reúne coragem, pois 
em sua sabedoria inata sabe que enquanto os filhotes não descobrirem suas 
asas, não haverá objetivos em suas vidas”. Aí, no caso, eu me vejo, como eu 
falei, eu gosto muito da águia, que é um animal que, pra mim, além de você 
estar lá em cima, voando, olhando tudo, aquela visão esplêndida que ela tem, 
ela ensina o mais importante para os filhotes dela, no caso, que é aprender a 
voar, que é a necessidade da asa, que é uma experiência incrível também. E 
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eu vejo isso como eu, no caso, seria a águia e as pessoas, pacientes com 
alguma dificuldade, eu tentaria ajudar eles de alguma forma a descobrirem 
que eles podem voar.

Nessa fala, Eduardo evoca caraterísticas do psicólogo como um guia, alguém que deve 

ensinar o outro, em dificuldades, a voar. Orientação é um termo evocado na TALP e compõe 

as funções do psicólogo para os estudantes. Ao mesmo tempo, a orientação constitui-se como 

uma  atividade  presente  na  história  da  Psicologia,  estando  inserida  como  atribuição 

profissional  desde os primeiros  cursos,  quando ainda não havia uma formação em ensino 

superior  (CRUCES,  2006),  e  na  própria  legislação,  sendo um dos  objetivos  da  profissão 

(BRASIL, 2014e).

A orientação também se presentifica em pesquisa acerca da imagem profissional e das 

representações sociais de psicólogo. Weber, Pavei e Biscaia (2005), em seu estudo sobre a 

imagem  social  do  psicólogo,  questionaram  aos  seus  participantes  sobre  o  que  faz  esse 

profissional.  As  repostas  dividiram-se  entre  “ajuda/orienta/conversa”,  “saúde  mental/ 

problemas mentais”, “trabalho com comportamento humano”, “resolve problemas/traumas”, 

entre  outros.  No  caso,  “ajuda/orienta/conversa”  foi  a  resposta  mais  citada,  com  55% de 

menções.

Em  Lahm  e  Boeckel  (2008),  a  orientação  constitui-se  como  elemento  das 

representações  sociais  do  psicólogo.  Para  os  usuários  da  clínica  de  um serviço-escola,  o 

psicólogo é um profissional que fornece ajuda, orienta, entende e compreende e auxilia na 

resolução de conflitos e problemas.  As autoras ponderam que tais  elementos  sublinham a 

atuação  do  psicólogo  associada  aos  atendimentos  individuais  com  destaque  ao  aspecto 

curativo,  o  que  contribui  para  a  consolidação  de  uma representação  social  marcada  pelo 

caráter  terapêutico  e  clínico  e  obstaculiza  uma ampliação  da  visualização da  atuação  em 

âmbitos diversos.

Orientação é  um termo que se desdobra em diferentes  sentidos,  o  que  exige  uma 

apreciação mais cuidadosa da fala de Eduardo e das repercussões que ela provoca. Não é 

possível negligenciar o que Lahm e Boeckel (2008) explicitam quando remetem a orientação 

ao modelo clínico tradicional, todavia, como se poderia afirmar, essa orientação de modo a 

romper com esse modelo? Prossigamos com a imagem de Eduardo, que repercute em Andrew, 

que argumenta:
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5º encontro:
Andrew: [...] Aí, quando, eu vi também algumas imagens assim, eu fiquei 
um pouquinho discordando até em relação às minhas ideias. Por exemplo, o 
Eduardo mostrou a imagem de uma águia jogando, digamos um filhote pra 
que ele aprenda a voar. Eu acabo não sendo muito adepto disso. Porque eu 
sinto como se águia fosse alguém com maior sabedoria que tivesse um posto 
acima.  Só  que  eu  não  gosto  muito.  Se  eu  tivesse  uma  profissão  como 
psicólogo,  eu  não  gostaria  de  estar  nessa  posição.  Eu  gostaria  de  estar, 
digamos, que junto pra construção de uma potência, de uma autonomia do 
outro. Seja de pessoas usuárias de CAPS, seja em relação à comunidade, mas 
não no sentido de eu ser um ser sábio, que fornece a potência ao outro, mas 
sim  que  ajuda  a  eles  a  descobrirem  suas  próprias  potências  e  se 
desenvolverem do seu próprio modo. Mas não no sentido de ser alguém que 
saiba voar pra ensiná-los a voar também, mas sim que eles mesmos tenham a 
sua capacidade de seguir a sua vida. Na verdade, é uma problematização 
minha com a sua, mas não querendo dizer que você está errado nem nada.

Catarina: Não,  no  dele,  ele  falou  que  iria  ajudar  os  filhotes-águia  a  
desenvolver as suas habilidades.

Andrew: É porque a  imagem da águia  adulta  dá um sentido de algo,  de 
sabedoria, entende?

Catarina: Como se fosse superioridade?

Andrew: Isso como questão de superioridade. Mas apenas essa questão. Eu 
não gosto de me sentir, digamos, num posto superior ao do outro. Apenas 
quero fazer parte da construção ao todo. 

Eduardo:  A minha  ideia  é  o  mesmo,  no  caso,  de  uma mãe,  os  pais  que 
ensinam o filho a falar, a andar. É a base, é essa ideia, que você pode estar 
perdido, só que alguém precisa guiar você. Eu acho que alguma parte da 
vida. Então, não só pessoa, livros, qualquer coisa que use até mesmo, ou que 
marque você falar “Eu estou vendo isso, vou tentar melhorar, porque eu vi  
sentido ouvindo tal música, lendo tal livro”, alguém que fale algo que tenha 
sentido. Essa é a ideia da águia. Alguma coisa pra mostrar que dá pra ser 
mais. 

Andrew contrapõe-se a Eduardo, realçando um aspecto da imagem que o desagrada: a 

pretensa  superioridade  da  águia/orientador.  Para  ele,  o  caminho  seria  o  de  participar  da 

construção.  A contraposição  de  Andrew  associa-se  a  uma  preocupação  com  a  possível 

verticalização  do  trabalho  do  psicólogo.  Aqui,  vê-se  o  tensionamento  a  que  se  referem 

Dimenstein e  Macedo (2012) quando discutem a formação em Psicologia  para  a  atenção 

primária e psicossocial em saúde. Conforme os autores, trata-se do tensionamento entre um 

modelo de trabalho do psicólogo prescritivo e normalizador, com um olhar verticalizado da 

relação  entre  o  profissional  e  os  usuários  do  serviço  e  as  demandas  por  reinvenção  da 

intervenção psicológica, com a quebra de discursos e práticas hegemônicos e cristalizados, 
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enfocando a promoção da saúde como produção de subjetividades e o respeito e construção da 

autonomia do sujeito.

Destarte, assumir uma prática cujo sentido de orientação esteja atrelado a uma postura 

autoritária,  distanciada  dos  sujeitos  com  quem  atuamos,  com  efeitos  prescritivos  e 

normalizadores deve ser discutida permanentemente. Não obstante, há que se atentar para o 

risco de se prender ao outro extremo: visando evitar uma postura autoritária, o profissional vir 

a adotar a crença de que o homem se faz sozinho. Nesses termos, o psicólogo se tornaria um 

acompanhante do processo de desenvolvimento, negando a assimetria existente na relação 

entre ele e o sujeito com quem trabalha.

Bock (1997) já advertia sobre essa ideia quando expôs, em sua tese, que o psicólogo 

não compreende sua profissão como um trabalho. Há o entendimento de que o psicólogo não 

muda o homem, este se modificaria sozinho: “o psicólogo nega seu próprio trabalho. Nega a 

sua intervenção como um trabalho, isto é, como uma intervenção dirigida para uma finalidade 

na qual emprega sua energia para transformar o que se apresenta naquilo que surge em seu 

pensamento como o fim desejado” (BOCK, 1997, p. 39). 

Para  ilustrar  seus  achados,  a  autora  revisita  um  dos  episódios  do  Barão  de 

Münchhausen, que aparece em histórias infantis alemãs. Nesse episódio, conta-se que o Barão 

conseguiu sair do pântano em que estava afundado puxando-se por seus próprios cabelos. O 

paralelo com nossa discussão torna-se evidente ao colocarmos o referido personagem como o 

sujeito com quem intervimos e a subjacente expectativa de que este último desenvolva-se por 

seus próprios recursos, tal como fez o Barão ao se puxar do lamaçal.

A história do Barão serve bem à Psicologia por desvelar a herança liberal de suas 

concepções  de  ser  humano  e  de  fenômeno  psicológico  que  estão  presentes  em  muitas 

correntes psicológicas. Já havíamos discutido que tais concepções são descoladas da realidade 

sócio-histórica, posto que são fenômenos considerados de forma universal, abstrata e natural 

(BOCK, 2009a). Do mesmo modo, o desenvolvimento humano ocorre por si, independente 

das condições sociais, históricas e culturais que o constituem.

Nesse  panorama,  Bock (2009b) sublinha  que,  para  os  psicólogos pesquisados,  seu 

trabalho seria  ajudar  o desenvolvimento.  No entanto,  não  seria  o  caso de  direcionar  esse 

processo, já que a direção é dada pela natureza. O foco seria revelar ao sujeito suas verdades 

para que ele  possa se  conduzir.  Para a  autora,  tal  perspectiva faz com que os  psicólogos 

isentem-se de assumir um projeto social que conduza seu trabalho. Em suas palavras: “[...] a 
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Psicologia construiu um discurso que nega essa intervenção direcionada. Escondeu-a atrás de 

um  discurso  de  que  o  homem  se  autodetermina  e  se  autodesenvolve.  Ocultou,  em  seu 

discurso,  seu projeto social.  Tornou o discurso sobre o seu trabalho ideológico”  (BOCK, 

2009b, p. 25). 

Nesse  diálogo,  também  observamos  os  movimentos  de  Eduardo  diante  das 

considerações de Andrew, o que expõe os tensionamentos pertinentes à tríade dialógica Alter-

Ego-Objeto. O primeiro não se coloca em uma posição de negar sua fala anterior e a imagem 

da águia, porém, busca novos exemplos, reformula sua fala, tentando outras sínteses a partir 

do que o segundo pontua. Há um reajuste, visando manter a imagem da águia como um guia, 

trazendo a ideia de ser base, de dar sentido para que o outro se desenvolva. 

Mais a frente, em outra discussão, Eduardo explicita essas reformulações em curso, 

quando questiono ao grupo como um todo o que seria a resolução de problemas mencionada 

por alguns69:

5º encontro:
Mediadora: E ficou meio aquela coisa resolver problemas, resolver, entender 
o outro, foi mais ou menos por aí. E aí eu pegunto pra vocês que tipo de 
problema resolve o psicólogo? Que quebra-cabeça é esse que a gente tem 
que resolver?
[...]
Eduardo: Seria ajudar a pessoa a se encontrar. No caso, o quebra-cabeça não 
é para o psicólogo montar sozinho, [inaudível] E ele vai tentar se montar.

Os ajustes e reajustes nas falas dos estudantes vão trazendo à baila características do 

psicólogo que constituem suas representações sociais: o psicólogo ajudaria, guiaria, mas não 

montaria o quebra-cabeça pelo outro, precisaria dar ao outro a possibilidade de “se montar”.

Daqui  depreende-se que,  considerando a construção de um projeto progressista  de 

Psicologia, é preciso cautela para não perder de vista os objetivos do trabalho do psicólogo, o 

qual deve ser concebido como uma intervenção intencionada e direcionada sobre o mundo 

(BOCK, 2009b). Isso significa que a posição de “orientador” e a assimetria decorrente dessa 

relação existem e precisam ser assumidas para não se recair  em uma postura neutra,  que 

pouco contribui na transformação do sujeito.

Cabe realçar que isso não implica desrespeito ao sujeito em sua autonomia, tampouco 

em assumir uma posição autoritária. Trata-se de compreender que este não se desenvolve de 

forma natural, abstrata. Não há quem consiga puxar seu próprio desenvolvimento como o 

69 Esse discussão será melhor abordada no referente “Papéis do psicólogo”.
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Barão  o  fez.  O desenvolvimento  humano ocorre  em um mundo social  e,  diante  disso,  o 

psicólogo pode intervir com o intuito de contribuir para engendrar tal processo.

Como  abordamos  no  início  da  seção,  o  referente  “Eu,  psicólogo”  associa-se  ao 

processo formativo dos discentes, posto que estes vinculam essa discussão à sua formação e à 

ideia  de  uma construção.  Nessa  direção,  por  mais  que  tenham uma imagem definida  do 

psicólogo,  alguns  não  se  veem  nesse  desenho  e  temem  não  conseguir  fazê-lo  e  outros 

redesenham essa imagem na fluidez das comunicações. A ação de destacar uma imagem para 

o “Eu, psicólogo”, expondo elementos de suas representações sociais e, ao mesmo tempo, 

refletir  se  estão  no  processo  de  se  tornarem essa  imagem ou não representa  o  ponto  de 

convergência entre as categorias “formar-se psicólogo” e “imagens de psicólogo”. A seguir, 

trabalharemos, a segunda categoria, aprofundando a discussão sobre os traços que se elevam 

nas representações sociais sobre o psicólogo.

8.3 Imagens de psicólogo

A categoria “Imagens de psicólogo” reúne referentes que evidenciam mais fortemente 

os elementos que compõem as representações sociais sobre o psicólogo. Tais referentes são: 

traços do psicólogo, papéis do psicólogo, Psicologia Clínica. São aspectos que exploram o 

perfil do profissional, sua diferenciação em relação ao senso comum, os papéis vinculados ao 

trabalho do psicólogo e o foco na Psicologia Clínica. Essas discussões em muito coadunam-se 

com os resultados da TALP e, se na TALP há sugestões de uma representação social que se 

movimenta, no grupo focal essas sugestões são fortalecidas com as reorganizações das falas, 

as explorações de situações de (des)construções de certas imagens e conceitos, as tentativas 

de se contrapor ao senso comum e o reposicionamento da Psicologia Clínica.

8.3.1 Traços do psicólogo

Esse referente abarca as imagens de psicólogo desenhadas pelos participantes. Nesses 

desenhos, há os traços do perfil do psicólogo, que envolve as características e posturas que o 

profissional deve assumir, há também uma tentativa de demarcar as diferenças entre a imagem 
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dos estudantes e aquela produzida no senso comum.

Sua presença é  forte já  que é constante nas discussões do grupo a necessidade de 

definir o psicólogo, diferenciá-lo, refletir sobre suas características. Nesse sentido, um dos 

tópicos constantemente discutidos foi a apresentação de um perfil desse profissional, em que 

os participantes elencavam características e posturas que o psicólogo deveria ter. Esse tópico 

esteve mais presente no início do segundo encontro quando os estudantes trouxeram imagens 

para  representar  o  “Ser  psicólogo”.  A  partir  dessas  imagens,  foram  revelando-se 

características desse profissional, consideradas fundamentais a um bom psicólogo. Foi o caso 

do olhar diferenciado, que emerge como um elemento central no trabalho do psicólogo:

2º encontro:
Júlia: Ele seria apenas uma fonte de, vamos dizer assim, clareamento. Ele dá 
um outro parecer, uma outra realidade que o indivíduo não viu. Analisar as 
coisas  por  outro  modo  de  ver.  Fazer  ele  enxergar  outras  coisas  que  o 
indivíduo não viu.

Quando  Júlia  fala  de  um  outro  modo  ver,  impõe-nos  refletir  sobre  o  que  é  que 

diferenciaria a visão do psicólogo de outras visões. Júlia é incitada a essa reflexão:

2º encontro:
Mediadora: O que é que faz com que o psicólogo tenha a possibilidade de 
enxergar coisas que o outro indivíduo não viu?

Júlia: Uma pessoa que está ali do lado, de fora emocionalmente da situação 
vai ter uma abrangência de visão do que uma pessoa que está ali de fora.  
Sem estar totalmente envolvido. É preciso. É por isso que no código de ética 
precisa que você não consulte ou faça terapia com quem você conhece, tenha 
vínculo emocional.

Mediadora: Mas,  então,  quer  dizer  que  se  eu  sair  daqui  muito  mal  e 
encontrar alguém na rua que eu nunca vi e essa pessoa tiver a fim de me 
ouvir, ela poderia ser minha psicóloga?

Júlia: Não.

Mediadora: Por que não? Ela não tem vínculo nenhum comigo.

Júlia: Pode ser, mas ela tem formação? Vai ter preparo?

Mediadora: Ah, tá. E o que é esse preparo? [risos no grupo]

Júlia: O curso de graduação que a gente faz aqui, isso aqui é um preparo 
profissionalmente falando, não é apenas uma escuta. Todo mundo pode fazer 
uma escuta, mas, vamos dizer assim, dar um parecer adequado e legalizado, 
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assim, pra atuar profissionalmente só o psicólogo.

O olhar diferenciado seria formado ao longo do curso, dependeria de uma preparação, 

que envolveria uma maior sensibilidade em relação à realidade e ao sujeito. Janaína ensaia sua 

resposta ao se contrapor ao senso comum, chamando a atenção para a complexidade e para as 

múltiplas dimensões que esse olhar deve abranger: 

2º encontro:
Janaína:  Eu queria  pegar  a  deixa da discussão quando estava falando do 
olhar diferenciado do psicólogo. Eu coloquei essa foto, vocês podem ver que 
ao redor está tudo desfocado.

Mediadora: Você que tirou a foto? Com seus óculos?

Janaína: Foi. [risos no grupo] Aí, a imagem ao redor está toda desfocada e só 
dá  pra  ver  nitidamente  o  que  está  dentro  das  lentes.  E  eu  acho  que  ser 
psicólogo é isso, é esse olhar diferenciado que quem está de fora, a visão do 
senso comum, por exemplo, não consegue enxergar os detalhes que a gente 
aprende a ver aqui dentro. Então, a imagem pode ser feito uma analogia com 
as pessoas, ela não é constituída por um elemento só. Ela é um vaso de flores 
e é constituído por um vaso de vidro, pelas flores, pelas folhas. E as pessoas 
são assim, elas são constituídas por sua história de vida, pelo meio social,  
por várias coisas e cada ser humano tem uma razão pra ser o que é. E nós,  
psicólogos,  a  gente  vem aqui  pra  aprender  a  ter  essa  visão  diferenciada, 
compreender o humano na sua complexidade. Em todos os seus aspectos,  
nas suas possibilidades e limitações.

Outro aspecto ressaltado foi a empatia, como não julgamento, a ideia de se colocar no 

lugar do outro, ver pela perspectiva do outro. Lain faz as pontuações sobre esse traço com sua 

imagem:

2º encontro:
Lain: Eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas depois aí eu pensei no olhar 
diferenciado do psicólogo, que já foi explicado, e acabei pensando em uma 
palavra, que é empatia. Que eu acho que é muito diferente de simpatia, no 
sentido de que você não está [inaudível] a outra pessoa, ou você não vai 
tomar os seus julgamentos, as suas referências pra analisar outra pessoa. É 
como se você tivesse que ver o mundo ou ver ela mesma sobre os próprios 
olhos dela. Nesse sentido, eu acabei tirando uma foto [risos]. [...] E acabei 
tirando  uma  foto  de  minha  mãe  com  meu  irmão.  Minha  mãe  teve  um 
acidente recentemente e aí, eu imaginei o papel do psicólogo como aquele, 
não que vai, digamos, passar a mão na cabeça do outro ou cuidar como o 
senso comum acredita, mas é aquele que vai tentar entender o outro a partir  
do viés da própria pessoa. Por isso que eu coloquei meu irmão com a muleta, 
como se ele estivesse experimentando a situação. 
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O olhar diferenciado e a empatia também emergiram na TALP com participantes que 

evocaram traços do perfil do psicólogo. Naquele momento, os estudantes assinalaram que o 

psicólogo deve ser sensível ao outro, atento às suas demandas e não julgar ou ter preconceitos. 

Dessas  evocações,  extraímos  a  importância  do  estabelecimento  de  vínculos  no  tocante  à 

atuação do psicólogo,  bem como o entendimento de que as evocações e  suas respectivas 

justificativas remetiam ao modelo hegemônico de trabalho do psicólogo, mas também traziam 

elementos que apontavam apropriações de reflexões sobre práticas visando à humanização na 

saúde  (AYRES,  2004;  CARVALHO;  BOSI;  FREIRE,  2008;  MACEDO;  DIMENSTEIN, 

2009).

As falas de Júlia, Janaína e Lain tratam do olhar profissional que é construído ao longo 

da formação e sinalizam coexistências de formas distintas de compreensões desse olhar. Júlia 

enfatiza o olhar diferenciado como uma possibilidade de nitidez, de visualizar a situação por 

outro ângulo e Janaína traz a importância de conceber que a pessoa é constituída de modo 

complexo, considerando  sua  história  de  vida,  seu  meio  social,  já  Lain  atenta  para  a 

necessidade de adotarmos a perspectiva do outro, não partir para intervenções baseadas em 

julgamentos prévios.

Essa pluralidade em torno do olhar do profissional de Psicologia conduz reflexões 

sobre  o  processo  formativo,  uma  vez  que  tal  processo  está  envolvido  por  polifasias  no 

pensamento e heteroglossias na fala. Considerando, pois, que o estudo que realizamos insere-

se  em  um  contexto  formativo,  esse  contexto  torna-se  elemento  constitutivo  central  das 

representações  sociais  sobre  o  psicólogo.  Ora,  já  debatemos  que  formação  profissional 

implica  mudanças,  mas  tais  mudanças  não  se  aprisionam  em  um  conceito  estático  e 

monológico envolvendo a transmissão e acúmulo de conhecimentos em que se passa de um 

estado de  quem não conhece  para  aquele  que  conhece.  Tratar  de  mudanças  na  formação 

requer  compreender  que  elas  se  concretizam  nas  relações  dialógicas  que  marcam  esse 

processo.

Marková (2006) explica que a polifasia cognitiva diz respeito aos diversos módulos de 

pensamentos,  enquanto  que  a  heteroglossia  trata  de  estilos  de  discursos  divergentes,  que 

surgem em situações concretas distintas a partir das infinitas aberturas das linguagens. São 

componentes  fundamentais  na  constituição  de  representações  sociais  na  medida  em  que 

permitem a compreensão de que tais saberes não são estáticos e monológicos. Jovchelovitch 

(2014), ao discutir a obra seminal de Moscovici, observa que as representações sociais de 
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Psicanálise encontradas indicam que a comunicação e a interação entre atores sociais diversos 

possibilitam a produção de campos sociocognitivos plurais, os quais têm como marcas as 

contradições,  as divergências  internas,  a  coexistência  e a  combinação de visões.  A autora 

conclui, argumentando que, com os estudos de Moscovici, dentre os quais o levantamento da 

hipótese da polifasia cognitiva,

[…] encontramos a inspiração para estudar as representações sociais como 
processo  genético,  momentos  instáveis  de  sistemas  em  constante 
movimento,  resultado  móvel  de  um  jogo  representacional  que  envolve 
multiplicidade de atores, instituições e significados culturais. Como campos 
instituídos  e  instituintes  (Jodelet,  1989),  as  representações  sociais  são 
sistemas de transformações, e ainda que seja um desafio assim concebê-las, é 
necessário fazê-lo para que possamos dar continuidade e consequência ao 
trabalho iniciado por Moscovici (JOVCHELOVITCH, 2014, p. 230).

Nessa direção, afirmamos que a formação envolve formas diferentes de pensar e de se 

comunicar,  as quais podem se contrapor,  reafirmar,  provocar sínteses,  entre outros,  o que 

corrobora  a  proposição  de que o processo formativo  implica  movimentos,  norteados pela 

diversidade  de  racionalidades  e  dinamicidade  das  comunicações.  O  que  os  diálogos  nos 

encontros  elucidam  é  que  a  formação  profissional  e  as  representações  sociais  sobre  o 

psicólogo estão associadas, realimentando-se mutuamente.

Diante disso, concordamos com Braz (2012), quando atenta que o processo formativo 

significa a potencialização do sujeito em relação ao estabelecimento de um trânsito relacional 

entre as dimensões objetiva e subjetiva. Tais dimensões desenrolam-se em espaços situados 

em um dado contexto sociocultural e configurados em práticas sociais que compreendem o 

campo conceitual de crenças, valores, representações sociais, teorias que as sustentam.

Andrade, Carvalho e Roazzi (2003) ilustram essas relações, quando expõem, a partir 

dos  resultados  de  sua  investigação,  que  a  representação  social  dos  professores  acerca  da 

aprendizagem está  relacionada  às  concepções  de  ensino  e  de  educação que  permeiam as 

práticas e a formação desses docentes. Ao longo desse processo, as representações sociais e os 

conceitos  sobre  um  dado  objeto  social  podem  tocar-se  e  se  retocar,  provocando 

movimentações nos conteúdos simbólicos desse objeto. 

Entretanto, isso não significa que há substituições de um saber pelo outro. Os autores 

pressupõem que os docentes apropriam-se dos conteúdos sobre ensino e aprendizagem e os 

modificam conforme as relações estabelecidas em seu campo de atuação e os códigos de 

identificação de seus grupos de pertença. Daqui, compreende-se que, em seu caráter dinâmico 
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e criativo, a representação social não se reduz à repetição do objeto pelo sujeito, sendo uma 

atividade mental de reelaboração do primeiro,  através das relações entre ambos e com os 

grupos sociais aos quais o segundo pertence (ANDRADE; CARVALHO; ROAZZI, 2003).

Ainda,  as  falas  de  Júlia,  Janaína  e  Lain  acerca  dos  traços  do  psicólogo  são 

particularmente caras à presente investigação por proporcionar a observação das tentativas das 

estudantes se diferenciarem do senso comum. O psicólogo não é um amigo, ele tem um olhar 

diferenciado, que foi treinado durante a formação, ele cuida, mas não no sentido do senso 

comum.  Essas  demarcações  vinculam-se  aos  movimentos  de  reconfigurações  do  objeto 

psicólogo, impressos no mecanismo de objetivação, com a desnaturalização de determinados 

aspectos do profissional.

Segundo Moscovici (2005), a objetivação proporciona a união entre o não-familiar e a 

realidade social, tornando-se a verdadeira essência da realidade. Esse mecanismo envolve a 

esquematização estruturante,  a construção seletiva e a naturalização. Destacamos, então,  a 

naturalização como processo em que se busca que o conceito abstrato torne-se realidade para 

aquele grupo, sendo, por fim, concebido como natural (MOSCOVICI, 1978). Nóbrega (2001, 

p. 75) pontua que, com a naturalização,

Os elementos do pensamento se concretizam e, portanto, adquirem um status 
de evidência na realidade e no terreno do senso comum. Pelo processo de 
naturalização, os indivíduos utilizam uma espécie de “grille de lecture” das 
informações, para tornar os elementos do modelo figurativo uma realidade 
tangível e, desse modo, dar-lhes uma existência palpável.

Considerando os movimentos do processo formativo vivenciados pelos participantes, 

estes perfazem um caminho de mão dupla na reconfiguração das representações sociais sobre 

o  psicólogo:  primeiro,  identificados  com  traços  do  psicólogo  que  têm  apreendido  na 

formação,  quebram  naturalizações,  contestam  conteúdos  do  senso  comum,  procurando 

diferenciar-se destes. Assim, buscam desnaturalizar as representações sociais, questionando e 

delimitando  o  que  é  o  objeto  psicólogo,  alocando-o  ao  campo  de  saberes  científicos  e 

profissionais. Em seguida, retornam à imagem do psicólogo, com modificações em seu núcleo 

figurativo, que, como estamos observando, ganha e perde determinados traços, enquanto que 

outros perduram ou se reajustam.

Ética foi o traço sublinhado por Cauã, cuja fala se desdobrou em mote de discussão 

para outros participantes, tanto no tocante à ética como à ideia de várias Psicologias.
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2º encontro:
Cauã:  Primeiro, eu pensei num conceito abstrato. Eu pensei assim: “Qual 
seria o elemento, assim, uma característica que perpassa as diversas teorias, 
abordagens, posicionamentos que tem dentro da Psicologia?”. Aí, eu pensei 
na ética.  Só que como que é que eu vou fotografar a ética? E eu acabei  
tentando uma palavra mesmo pra representar. E aí, eu fiquei pensando se 
isso de fato  definiria  o  que eu acho,  um fio  condutor  assim que  liga  as 
diversas psicologias. Por quê? Eu lembro que quando eu entrei aqui, um dos 
primeiros livros de Psicologia que eu tive contato que foi lá na biblioteca que 
eu peguei, foi o livro da Ana Bock, Psicologias. Só que assim, a princípio, o 
plural não me chamou nenhuma a atenção. Não despertou nenhum interesse 
ou curiosidade “Por que psicologias?” E aí, no decorrer das disciplinas, a 
gente vai entendendo porque de ser no plural. E acho que isso é um fato que 
marca assim o curso de Psicologia, que a gente faz a opção por Psicologia, 
mas a gente estuda várias psicologias. E isso se reverbera durante o curso 
inteiro, durante a nossa prática, futura prática profissional, nos contextos que 
a gente atua. E aí eu fiquei pensando: “Qual o elemento que eu poderia levar, 
que traduzisse essas várias psicologias?”. [...] É mais por um olhar ético, um 
posicionamento crítico e reflexivo, frente à situação que a gente se depara e 
também dentro do local que o psicólogo esteja, seja numa escola, seja no 
hospital,  seja  no  próprio  consultório  mesmo,  que  é  esse  olhar,  esse 
posicionamento diferenciado que a gente tem ou que pelo menos a gente 
deveria  ter,  um  posicionamento  crítico  e  reflexivo  frente  a  um 
comportamento que a gente está lidando diretamente […].

Cauã observa ainda que ética não se resume ao que está  na disciplina,  frisando a 

necessidade de um posicionamento crítico e reflexivo independente da “Psicologia” escolhida. 

Com efeito, vimos na TALP que a ética, embora não estando entre as maiores evocações, é 

um traço  significativo  para  os  estudantes.  A ética  aproxima-se  das  discussões  sobre  uma 

atuação crítica e reflexiva, que considere o comprometimento ético-político da profissão, o 

que se contrapõe a outras evocações que sublinham características pessoais do psicólogo.

Essa posição da ética na TALP, bem como as discussões que a enfocaram no grupo 

focal, além de outras que indicaram mudanças de práticas na categoria anterior, sinalizam 

modificações  importantes  no  entendimento  de  elementos  do  trabalho  do  psicólogo.  Com 

efeito,  estudos  diversos  (BASTOS;  GONDIM,  2010;  MAZER;  MELO-SILVA,  2010; 

MELLO, 2010b, YAMAMOTO, 2009, 2012) atentam para sensíveis mudanças no perfil e nas 

práticas  profissionais.  Problemáticas  antes  não  contempladas  compõem  o  trabalho  e  a 

formação  do  psicólogo,  de  modo  a  incluir  em sua  agenda  tópicos  referentes  à  realidade 

brasileira, aos processos de exclusão/inclusão, às políticas públicas, entre outros, ampliando 

as possibilidades  de intervenção desse profissional.  A discussão sobre ética transcende ao 

tecnicismo e às  noções  de condutas  possíveis  junto ao paciente  ou cliente  no consultório 
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privado e problematiza o papel do psicólogo.

Não obstante, como dissemos anteriormente, as discussões se ampliaram, mas ainda há 

a reprodução de determinadas práticas hegemônicas, como o trabalho com o modelo clínico 

tradicional em contextos em que ele não cabe. Podemos refletir se o aumento da inserção do 

psicólogo e sua diversificação em determinados campos podem ser tomados necessariamente 

como indícios de que essa profissão contribui para a mudança social.

Para tentar traçar algumas linhas de resposta, buscamos as apreciações de Yamamoto 

(2012) sobre uma pesquisa de 2010 do CFP, em que se observa um significativo crescimento 

na profissão, assim como uma ampliação das áreas de atuação. O estudioso prossegue e passa 

a examinar as atividades dos profissionais: 

E o que os psicólogos estão fazendo nesses espaços de inserção profissional? 
No setor público, a principal atividade é... aplicação de testes psicológicos 
(32,9%),  seguida  de  psicodiagnóstico,  com  29,6%.  E  no  terceiro  setor? 
Psicodiagnóstico,  com  27,6%,  e  aplicação  de  testes  psicológicos,  com 
23,5%.  Sem invocar  qualquer  teoria  da conspiração  e  ciente  do risco de 
simplificar a questão, é inescapável a lembrança da tese do gatopardismo, de 
Giuseppe de Lampedusa… (YAMAMOTO, 2012, p. 8).

A tese do gatopardismo serve bem à situação desenhada na pesquisa citada em que se 

percebe  mudanças  em  campos  e  públicos  de  atuação,  porém,  as  práticas  tradicionais 

perseveram.  A  discussão  sobre  o  comprometimento  ético-político  será  aprofundada  no 

próximo referente, porém, há que se realçar, nesse momento, que suas menções na TALP e no 

grupo focal são índices de movimentos nas representações sociais sobre o psicólogo, para 

além daquele modelo médico-liberal  de Psicologia.  Todavia,  instigadas  pelas  reflexões  de 

Yamamoto (2012), questionamos em que consistiria esse movimento. Nesse sentido, temos 

que as representações em tela, que estão em movimento na formação, podem vir a incorporar 

novos  elementos,  como  o  social,  a  contextualização  do  trabalho,  a  formação  crítica  e  o 

compromisso ético-político. Mas do que tratam esses elementos? Dentro desse entendimento 

de apropriação de uma faceta diferente do psicólogo, vejamos o diálogo com Arielle, que nos 

apresenta sua imagem para o “Ser psicólogo”:

2º encontro:
Arielle: Bom, eu me baseei assim numa área que eu estou me identificando 
até agora, mas posso me identificar, que foi a área social. Aí, na foto tem 
[interrupção]. Aí, de vermelho sou eu, né, o psicólogo e o [interrupção]. Aí, 
eu  me  vi  assim  trabalhando  em  grupo,  em  formação  de  vínculos,  sem 
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desigualdades. 
[...]
Mediadora: O que faz esse psicólogo aí dentro, o que ele tá fazendo?

Arielle: … Melhor passar. [muito constrangida]

Mediadora: Tá. Você já trabalhou com grupo? 

Arielle: Não. 

Mediadora: Tem interesse?

Arielle: Tenho interesse, de acordo com as teorias que eu estou estudando. 
Eu não me vejo assim, trabalhar de forma individual. 

Catarina: Que assim todas as abordagens podem trabalhar com grupo.

Mediadora:  Você  não  se  vê  trabalhando  individualmente,  você  se  vê 
trabalhando com grupo, é isso?

Arielle: Sim.

Gabriel: Ela também gosta de gente. [risos no grupo]

Mediadora:  Certo. E o que faz um psicólogo dentro de um grupo? No que 
você acha que ele pode ajudar essas pessoas que estão aí?

Arielle: Socializar, criar relações... 

Mediadora:  O que é que lhe motivou a escolher? Muita gente falou “Eu 
comecei a pensar, aí,  veio uma coisa, outra...”.  Como é que você chegou 
nessa imagem? Explica essa história pra gente. 

Arielle: Como eu falei, baseado na área que eu me identifico, que é a social. 

Mediadora: E aí veio o grupo?

Arielle: Isso. 

Mediadora: E social trabalha com grupo?

Arielle: Também. Também tem outras abordagens só que a vertente mesmo é 
social.

Mediadora: Pensa bem, olha para aquele bonequinho lá de vermelho. O que 
é que ele está fazendo ali?

Arielle: Ai…

Ao escolher sua imagem, Arielle destacou o grupo para representar uma atuação na 

Psicologia Social, com a qual se identifica. Assim, expôs a importância de trabalhar com a 



342

formação  de vínculos, mas teve dificuldades para explicitar o que seria esse trabalho. Com 

minha insistência, responde que não gostaria de trabalhar de forma individual, opondo-se ao 

que  seria  uma  prática  tradicional,  contudo,  também  não  consegue  desenvolver  a 

argumentação, talvez pelo constrangimento por ser o foco do grupo naquele momento.

O que esse diálogo com tantos silêncios nos indica? A presença do social é importante 

para Arielle, que, como vimos no primeiro referente, vem buscando desconstruir uma “visão 

naturalizada de Psicologia”. Em seu processo de desconstrução, não cabe mais a imagem do 

psicólogo  junto  ao  indivíduo,  há  o  social,  sendo  este  um  aspecto  significativo  de 

movimentação de suas representações.  Todavia,  esse social  ainda é difuso,  pertencente ao 

discurso circulante e sendo também constituído por silêncios, que são as lacunas a serem 

preenchidas em sua formação sobre o que seria esse trabalho em grupo em uma perspectiva 

social.

Como discutimos, esse preenchimento pode associar-se ao mecanismo de ancoragem, 

sendo o social  o aspecto estranho a ser ancorado no sistema de representação relativo ao 

psicólogo. Como nos lembra Jodelet (2001), a representação social é uma reconstrução do 

objeto pelo grupo e está vinculada às necessidades desse grupo. Por ser uma reconstrução, não 

se trata de uma reprodução fiel.  Há uma defasagem em relação à  representação e ao seu 

referente, o que se manifesta por distorções, suplementações e complementações do objeto. 

Desse modo, diante da proposta de formação e de conteúdos concernentes à Psicologia Social, 

os estudantes não podem negligenciar esse conjunto de discussões, necessitando incorporá-las 

em seu processo formativo. Nesse processo, seguem o entendimento de que o psicólogo não 

trabalharia só com indivíduos,  na clínica,  ele poderia atuar com o social,  com grupos,  na 

formação de vínculos...

Não  é  só  o  social  a  mobilizar  os  estudantes  no  redesenho  do  psicólogo.  Como 

antevimos no referente “formação em Psicologia”, o interior também se configura como um 

elemento  importante  nessa  mobilização.  Isso  pode  ser  observado  ao  final  do  segundo 

encontro, quando propusemos o retorno à reflexão sobre o tema do dia, mas pensando na 

Psicologia do interior. As respostas inseriram novas matizes de cores ao desenho do psicólogo 

em delineamento até então:

2º encontro:
Janaína: É não se restringir a causas pessoais, mas no coletivo. Pensar mais 
em  causas  que  incluam  o  coletivo,  reflitam  o  resultado  também  nesse 
coletivo.
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[…]
Gabriel: Acho que é se colocar no lugar que você vive, estar familiarizado, 
estar acostumado a viver, entendeu?
[...]
Catarina: Eu acho que é estar contextualizado.
[...]
Sofia: É desconstruir e ao mesmo tempo construir. 
[...]
Arielle: Trabalhar em vários contextos. Não só na clínica, mas em todos.
[...]
Andrew: Sabendo encontrar as singularidades das demandas apresentadas no 
interior, já pode ter sua identificação.
[...]
Cauã: Pra  mim  é  abrir  novas  possibilidades,  porque  o  curso  está  muito 
recente aqui em termos de anos, acho que três, quatro turmas se formaram. 
As  pessoas  não  conhecem,  não  sabem,  nunca  tiveram  contato  com  um 
psicólogo, têm aquela visão estereotipada do psicólogo trabalhar com louco. 
Então, é você dar a cara à tapa, porque é muito difícil. As possibilidades de 
emprego que você tem são bastante sucateadas,  os salários muito baixos. 
Então, é você exercitar a resistência e continuar assim na profissão. [risos no 
grupo]

A discussão dos estudantes segue aqui o caminho já apontado quando tratamos da 

formação em Psicologia, em específico, no interior. Com efeito, essa discussão é resgatada 

nesse momento, quando os estudantes retomam ideias anteriores, em que reafirmaram sua 

pertença e características sócio genéticas de suas representações, daí a presença dos traços 

voltados à coletividade, à contextualização, à (des)construção, atenção às singularidades da 

demanda, à possibilidade de novas práticas, entre outros.

Curiosamente, esses traços não foram citados antes, quando eles trouxeram a imagem 

que representasse o “Ser psicólogo”, o que nos exige reflexão sobre essas diferenças. Quando 

os  participantes  trouxeram  o  ser  psicólogo,  trouxeram  uma  imagem  pautada  em  suas 

representações sociais, mas também genérica, no sentido de não haver tanta especificação 

sobre o contexto em que se insere o profissional representado.

Quando situamos tal profissional no interior e, concomitantemente, tendo ainda o eco 

das discussões anteriores sobre a atuação do psicólogo no interior alagoano, os estudantes 

enriquecem sua caracterização com novos elementos sobre o ser psicólogo. Tratar do interior 

remete à sua formação e, por conseguinte, vêm à tona as experiências na UFAL de Palmeira, 

as discussões que têm em sala de aula, as condições sócio-históricas.

Considerando as pontuações de Placco e Souza (2012), temos que nos processos de 

identificação para o outro (atribuição) e para si (pertença), identificar-se como estudante e 

futuro psicólogo do interior impõe aos participantes a reorganização de suas falas sobre o que 



344

é ser psicólogo. Nesse sentido, estar no interior e se sentir pertencente ao curso da Unidade de 

Palmeira configuram-se como elementos instituintes de representações sociais, na medida em 

que  outros  traços  precisam ser  sublinhados  no  desenho  que  está  sendo  feito  de  modo  a 

propiciar conformidade às demandas grupais.

Esses  movimentos  são  melhor  visualizados  quando  assumimos  uma  perspectiva 

dialógica, em que as representações sociais (re)constituem-se na interdependência simbólica e 

comunicativa eu-outro (GUARESCHI, 2007), isto é, a relação entre  Alter-Ego, baseada nas 

comunicações e tensionamentos aí impressos, proporciona movimentações às representações 

sociais, as quais podem favorecer continuidades ou descontinuidades.

Assim, os traços do ser psicólogo e do ser psicólogo no interior são pertinentes às 

vivências dos estudantes e se confrontam em um processo que pode acarretar movimentações 

nas representações sociais acerca do psicólogo. Aqui, perguntamo-nos da possibilidade de, na 

objetivação, haver a incorporação dos novos componentes concernentes a essas dinâmicas.

Discutimos anteriormente que a objetivação intenciona dar realidade aos conceitos, 

torná-los concretos a partir  de imagens. Em determinadas falas, os estudantes mostram-se 

preocupados em desnaturalizar algumas características do psicólogo, de modo a demarcar 

diferenças em relação ao saber do senso comum, com o qual não desejam identificar-se já que 

são estudantes de Psicologia. E, nesse processo, são colocados em movimento outros aspectos 

que poderão compor a construção seletiva e, quiçá, o núcleo figurativo das representações 

sociais em tela. Conforme Nóbrega (2001), a construção seletiva diz respeito à seleção de 

elementos que formam um conjunto sistemático de ideias a partir dos quais as informações 

circulam e podem constituir fatos do universo do senso comum. Isto é, diante de diversas 

informações  que  circulam  em  nosso  cotidiano,  algumas  são  selecionadas  e  comporão  a 

realidade do senso comum. 

Essa  construção  seletiva  provê  elementos  para  a  esquematização  estruturante  ou 

núcleo  figurativo.  Moscovici  (2005)  explica  que  o  núcleo  figurativo  corresponde  a  um 

complexo de imagens que reproduzem de modo visível um complexo de ideias. O núcleo 

figurativo tem as funções geradora e organizadora e, através delas, é possível a atribuição de 

sentidos  e  determinar  “elos  de  unificação  entre  os  outros  elementos  (periféricos)  que  se 

entrelaçam na formação do tecido representacional” (NÓBREGA, 2001, p. 74).

Temos ciência de que para aprofundar tais proposições, é preciso um olhar mais atento 

à teoria do núcleo central de Abric (2000), o que oportunizaria visualizar o núcleo central de 
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uma representação e os elementos periféricos que o circundam. No entanto, seguir por esse 

caminho,  desviaria  nosso  foco,  assim,  atemo-nos  a  levantar  possibilidades  de  observação 

desses movimentos  a partir dos diálogos tecidos no grupo focal, evidenciando a emergência 

de componentes das representações sociais presentes no contexto grupal.

Nessa perspectiva, seguimos com o referente em foco que também se destacou quando 

os participantes discorriam, no primeiro encontro, sobre as razões que os fizeram escolher a 

Psicologia. Nesse momento, houve questionamentos sobre a imagem que o “senso comum” 

possui de psicólogo e o quanto esta seria estereotipada. De fato, tal como no momento em que 

estabeleceram traços diferenciados para os psicólogos, os estudantes buscavam delimitar o 

que é do senso comum e o que é da Psicologia, o que aponta novamente movimentos de 

(re)constituição nas representações sociais.

Iniciemos  com um dos  primeiros  diálogos  do  grupo,  quando  Juçara  e  Júlia  estão 

buscando definir o que seria a ajuda do psicólogo: 

1º encontro:
Mediadora: Algumas pessoas aqui já falaram disso e você falou. Me explica, 
Juçara,  o que é ajudar  às  pessoas? […] O que você chama de ajudar  às  
pessoas? O que é essa história do psicólogo ajudar às pessoas?

Juçara: Bom, é o mesmo que, pra mim na época era como se eu fosse aliviar  
a dor de alguém que estava sofrendo. Porque eu me lembro até quando eu 
falei pra um pai de um amigo meu que ia fazer Psicologia, ele disse assim 
“Vai cuidar de doido? Ôxi,  menina, tem certeza que você quer cuidar de 
doido?”. Aí, eu via assim, eu olhava pras pessoas assim doidas, como ele 
dizia,  eram  pessoas  que  de  alguma  maneira  estavam  sendo  isoladas  do 
espaço e sofriam com aquilo. Era uma forma, eu pensava assim, de tirar a 
dor daquela pessoa. Então, isso era ajudar às pessoas.

Mediadora:  Era  essa  a  imagem  que  vocês  tinham,  gente,  de  ajudar  as 
pessoas?

Júlia: Assim, na verdade, é lidar com o emocional das pessoas. Tipo, numa 
situação, num exemplo, num funeral, você está ali totalmente abalada. Se 
você  não  for  ao  amparo  de  uma  pessoa,  que  faleceu,  então,  você  saber 
chegar numa pessoa, saber dar uma palavra de conforto, saber chegar e dizer 
assim “não , calma... tipo... eu estou com você”. Saber que a pessoa pode 
estar amparada, pode confiar em você. É muito bom isso.

Juçara responde sobre o que é a ajuda, quebrando um dos maiores chavões em relação 

à Psicologia, o cuidar de doido. Desse modo, ela tenta avançar no entendimento de ajuda para 

além do doido, enfocando o alívio do sofrimento, que é complementado por Júlia, com a 
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discussão  sobre  o  lidar  com  o  emocional,  o  amparo,  etc.  Aqui,  vê-se  que  traços  são 

questionados (porque do senso comum) e outros perduram no núcleo figurativo, como ajuda. 

Os demais membros seguem por caminho semelhante até que Cauã lança um contraponto que 

modifica o movimento grupal:

1º encontro:
Cauã: Engraçado essa coisa do psicólogo ser uma pessoa que ajuda, uma 
pessoa que acolhe, que está sempre disponível, que escuta.

Mediadora: E por que é engraçado?

Cauã: Porque eu não vejo dessa forma, entendeu? Eu já tenho sido muito 
cobrado em casa. A Catarina, a gente sempre estudou na mesma sala, só que 
às vezes eu sou muito mais diferente, assim, eu nunca fui muito de estar  
muito com as outras pessoas, de fazer amizade fácil. Em casa, meu irmão 
mais novo, diz assim “Você não serve para ser  psicólogo,  você não sabe 
escutar, você não sabe falar, você não sabe acolher”. Eu falei: “Sim, mas o 
psicólogo tem que ser necessariamente assim?”. Eu tenho meu jeito, como 
qualquer  outra  pessoa.  Lógico  que tem macetes  específicos  da profissão, 
como técnicas, se você achar que é necessário aplicar e tudo mais, você vai 
aprender. Você tem que estar disponível, você tem que correr atrás. Mas esse 
estereótipo de psicólogo para mim não serve, não desse modo.

Ao problematizar as falas que enalteciam o psicólogo como alguém que ajuda, Cauã 

questionou  os  estereótipos  que  perpassam a  profissão,  no  que  tange  à  disponibilidade,  à 

escuta, contrapondo-se ao que circulou no início do grupo e que circula em seu cotidiano 

familiar, por exemplo. Nesse momento, peço, então, mais esclarecimentos:

1º encontro:
Mediadora: E como você vê?

Cauã:  Eu vejo como uma pessoa que vai adquirir conhecimento e que vai 
aplicar a um determinado contexto, entendeu? A Catarina tem um jeito dela, 
sei lá, tem um tom mais agressivo e que deve trabalhar isso se for necessário, 
entendeu?  Agora,  essa  pessoa  que  está  sempre  disponível,  que  tem  que 
escutar.

Gabriel: Sempre zen.

Cauã: Sempre zen. Eu não acho que é assim, entendeu? 

As colocações de Cauã movimentam o grupo em dois caminhos: primeiro, quando 

ratifica uma discussão que já havia sido levantada, quer dizer, a visão do senso comum sobre 
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o  psicólogo;  segundo,  quando  insere  o  conhecimento  adquirido  na  formação  como  o 

demarcador da diferença entre a Psicologia e o senso comum.

Sobre o primeiro ponto, inicialmente, cabe a consideração de que a ideia de que o 

psicólogo  ajuda  é  forte,  estando  presente  em outras  pesquisas  e  na  TALP.  Bock  (1997) 

observou que a prática do psicólogo também estava associada ao entendimento de uma ajuda, 

de compreensão absoluta e de aceitação total do outro. A autora buscou desvelar o sentido 

dessa ajuda:

Ajuda ao outro, finalidade de adaptação, busca de felicidade e do equilíbrio 
evidenciam uma noção onipotente da profissão. O psicólogo parece ter em 
suas mãos a possibilidade de fazer do outro um homem feliz, colocá-lo em 
movimento, estimulá-lo, acompanhar seu destino, converter percepções em 
consciência,  estruturar,  transformar,  humanizar,  enfim, acredita que muito 
pode  ser  feito  e  muitas  mudanças  podem  ser  operadas  com  a  ajuda  do 
psicólogo, enquanto portador de um conhecimento e enquanto ser humano 
dotado de intuição (BOCK, 1997, p. 39).

Esses  aspectos  são  concernentes  ao  modelo  clínico-liberal  que,  como  frisa  Bock 

(1997), dominava a formação profissional, tendo como norte uma perspectiva individualista e 

naturalizada do homem e do fenômeno psíquico, com ênfase na prática clínica particular. As 

justificativas relacionadas à ajuda na TALP não deixam dúvidas sobre essas análises de Bock, 

uma vez que os participantes da TALP ilustravam essa ajuda preferencialmente com o modelo 

clínico tradicional.

Todavia, o questionamento de Cauã faz o grupo refletir, evidenciando uma reavaliação 

dessa ajuda e do que eles considerariam senso comum do psicólogo. Mas até onde vai essa 

reavaliação?  Em diversos  momentos  de  outros  encontros,  os  estudantes  queixaram-se  da 

forma como as pessoas os viam, as exigências em relação às suas posturas como estudantes e 

futuros psicólogos:

1º encontro:
Juçara: […] E acho interessante o senso comum perceber que o psicólogo é 
um ser sobrenatural, algo bem diferenciado, que parece que não sente, sofre 
com isso, sempre está zen. Sempre está bem, é equilibrado, um robozinho. E, 
é como o Cauã falou, a gente tem limite. A gente não pode assumir super-
herói em todas as situações porque nós temos as nossas limitações.

2º encontro:
Lourdes: Até  antes  de  entrar,  no  momento  que  passou.  [risos  no  grupo] 
“Você é uma psicóloga, pelo amor de Deus”. Eu não sei. Acham que tem que 
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ter uma ideia já e tem que falar e tem que...

Gabriel: Na  minha casa,  eu não posso nem gritar  mais.  [risos  no grupo] 
Dentro de casa, eu não posso nem brigar mais “Você é psicólogo!”. [risos no 
grupo]

Arielle: Se eu faço raiva pra minha mãe, ela já diz: “Não sei como você quer  
ser psicóloga”.

Sofia: Assim,  a pessoa quando entra na universidade, né, a gente não erra 
mais, a gente vira, os meninos viram super-homens e as meninas viram as 
mulheres maravilha e a gente está indestrutível e a gente não está sujeito à  
nada. A gente bota uma capinha, toda vez que a gente vai pra universidade e 
bota um escudo invisível e a gente não é afetado por nada.

Outros  autores  encontraram  aspectos  semelhantes  em  seus  estudos,  como  Leme, 

Bussab e Otta (1989) e as atribuições de psicólogo como guia espiritual, desumano e até com 

superpoderes, ou em Praça e Novaes (2004), que encontraram características como equilíbrio, 

além da forte presença da função assistencialista. Tal função conduz as autoras a refletir sobre 

a onipotência referente à profissão, que é vista sob o prisma da possibilidade de modificar a 

vida das pessoas. A ajuda e a ideia de uma possibilidade de solução mágica para os problemas 

também fez parte dos resultados de Lahm e Boeckel (2008), que sinalizam uma representação 

de  cura  quando  se  busca  tratamento  psicológico.  As  autoras  explicam  que  quando  seus 

participantes foram questionados sobre o que significa o psicólogo, alguns fizeram menção às 

suas capacidades mágicas.

A despeito dessas atribuições, “Psicólogo é gente!”, dizem, entre risos, os estudantes, 

negando a vestimenta de super-heróis ou de pessoas moderadas e frias. Ao apontar a visão do 

senso comum, os  estudantes  buscam distanciar-se dela,  demarcando que sua Psicologia  é 

diferente.  Psicólogo  escuta,  mas  é  uma  escuta  diferenciada,  é  sensível,  mas  seu  olhar  é 

diferenciado. Mas o que o torna diferenciado? Vejamos os desdobramentos quanto ao segundo 

ponto: 

1º encontro:
Catarina: Eu acho que eu concordo um pouco com a fala do Cauã. O que me 
preocupa é questão da fala do cuidador no sentido de... Não estou falando 
que eu vi isso na fala de vocês, mas é uma reflexão que eu faço. Muitas 
pessoas  concebem o psicólogo como o cuidar  do outro.  Porque às  vezes 
parece  que  está  remetendo à  questão  de  caridade.  O cuidar  do  outro  no 
sentido de “vai passar, tá?”. No sentido realmente de caridade. As meninas 
citaram o exemplo da morte. Eu pensei que na hora que está lá, num velório 
e tal e talvez o psicólogo realmente não fosse necessário aí. Porque eu acho 
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que qualquer pessoa poderia oferecer o  mesmo conforto que o psicólogo 
naquela situação estaria oferecendo. Então, me preocupa muito a questão do 
cuidado nesse sentido. E que realmente eu não sei se eu, assim, essa questão 
do cuidado do psicólogo que está ali sempre disposto, sempre solícito. Eu 
enxergo a questão do cuidado como uma atenção que está se eu estou me 
dispondo  a  ouvir,  eu  estarei  lhe  ouvindo  e  a  minha  escuta  vai  ser 
diferenciada de uma pessoa comum. Então, eu entendo o cuidado como isso. 
Se eu estou lhe oferecendo, eu estarei aqui. Se eu estou dizendo que eu estou 
disponível para você, eu estarei, estaremos juntos numa relação eu e você, 
que é sigilosa, que é diferente da relação que você vai ter com qualquer outra 
pessoa.  Que  aqui  eu  estudei,  me  paramentei  para  proporcionar  que  você 
enxergue algumas coisas que talvez você não enxergasse.

Cuidado não seria caridade, pois se trata de uma escuta diferenciada. Catarina coloca-

nos  diante  do  cuidado,  também  discutido  na  TALP.  Nela,  vimos  um  processo  de 

(re)constituição  do  cuidado  que  ganha  traços  novos,  mas  reafirma  aqueles  tradicionais 

relativos à ajuda.

As justificativas da TALP sinalizaram que o cuidado situa-se no cruzamento entre a 

ajuda e a solução de problemas e a demanda por uma nova ética. Esse cruzamento denota o 

tensionamento entre o viés técnico, curativo e assistencialista e formas de atenção à saúde que 

enfatizem a  humanização e  as  dimensões  ética,  coletiva  e  política  da  produção de  saúde 

(AYRES, 2004).

Ao mesmo tempo, vê-se o cuidado ancorado no sistema representacional à ideia de 

ajuda,  especialmente  individualizada  e  tendo  como  cenário  o  consultório  em  que  se 

desenvolve  a  terapia.  Isso  ocorre  por  meio  de  classificações  que  se  desenrolam  com  a 

ancoragem. Quando classificamos ou categorizamos um dado objeto, atribuímos traços que 

supomos  que  ele  possui,  conforme  nosso  sistema  de  referências  e  necessidades  grupais. 

Moscovici (2005, p. 63) afirma que “Categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher 

um dos paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma a relação positiva ou 

negativa com ele”.

Tal processo implica a assunção de um protótipo, isto é, a classificação é movida por 

comparações com um protótipo, a partir do qual avaliamos sua pertinência ou não. Destarte, 

com a TALP, observou-se a relação entre o cuidado e o modelo clínico tradicional como se as 

práticas de cuidado fossem pautadas por elementos desse modelo, afinal, é ao paciente a quem 

devotamos cuidado, sigilo e escuta.

As falas do grupo sobre a ajuda, cujo curso foi quebrado por Cauã, ou o trânsito do 

cuidado entre modelos distintos colocam-nos diante da proposição de que há a coexistência de 
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representações sociais, entre velhas e novas, não implicando necessariamente em rompimento 

entre elas. Wagner, Hayes e Palacios (2011) explicam que mudanças nas condições de vida e 

de  comportamento  necessariamente  conduzem  a  transformações  em  representações 

convencionais no grupo. Os autores explicam que a redefinição coletiva das representações e 

justificativas que se constroem em torno das novas condições de vida e que os processos de 

adaptação coletivos e individuais podem causar representações incompatíveis dentro e entre 

gerações.

Além disso,  destacam que  se  observa  que  os  processos  de  transformação  adotam 

velhas representações diante das novas situações, o que conduz a transformações graduais 

sem rupturas. Nesse sentido, evidencia-se a polifasia cognitiva,  na qual as trocas entre os 

membros  do  grupo  produzem  a  coexistência  de  representações  contrárias,  que  seriam 

logicamente incompatíveis, porém, socialmente aceitáveis (WAGNER; HAYES; PALACIOS, 

2011). 

Mas o cuidado de Catarina também é diferenciado porque é norteado por seus estudos. 

Criticar o senso comum em sua compreensão sobre o psicólogo, bem como o “diferenciado” 

com que os  alunos  classificam seu olhar,  sua escuta,  seu conhecimento,  seu cuidado são 

tentativas  de  se  qualificar  profissionalmente,  de  assumir  identificações  associadas  a  ser 

profissional. Demarcam também sua afiliação, uma vez que, como estudante de Psicologia, 

não caberia opiniões calcadas no senso comum.

O conhecimento  diferenciado  também é  apontado  na  TALP,  no  campo  “Ciência”, 

quando os estudantes realçam a importância do conhecimento em sua prática profissional, 

distinguindo-o do senso comum. Ao refletir sobre os dados da TALP, ponderamos sobre a 

importância, na formação de se ter nítidas as diferenças entre os saberes.  Nesse momento, 

amparadas em Moscovici (2005) e Marková (2006), consideramos oportuno resgatar que não 

se trata de uma hierarquização entre eles, mas de empreender diálogos, com a finalidade de 

ratificar de que há, na formação profissional, uma coexistência de racionalidades distintas, 

cujo (des)encontro produz sínteses variadas e movimentam representações sociais diversas.

No que concerne à relação entre os diferentes saberes, tem-se que, de certo modo, a 

desconstrução da imagem de psicólogo está presente na formação e os participantes sentem 

intensamente suas implicações:

1º encontro:
Gabriel: Pegando isso aí que ela falou, eu estava lembrando do início que, no 
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primeiro período, eles perguntam: “Pra você, o que é o psicólogo?”. E no 
primeiro ano é muito fácil responder e agora quando perguntam isso, não sei.

Mediadora: E o que é que você respondia, Gabriel?

Gabriel: Respondia isso que era cuidar do outro, ajudar, ouvir e agora... Não 
sei, não sei mais explicar.

Mediadora: E está bagunçado na cabeça? 

Gabriel: É, tá bagunçado.

Mediadora: Eita,  e  o  que  é  que  aconteceu  do  primeiro  período  para  o 
terceiro, quinto pra lhe bagunçar a cabeça? O que bagunçou sua cabeça?

Gabriel: Não sei o que foi professora, bagunçou, não sei lhe dizer. 

Gabriel  não conseguiu precisar  o  que lhe ocorreu,  mas,  para investigar  melhor  tal 

situação, questiono em outra ocasião:

2º encontro:
Mediadora:  Muito bem. Gente, nesse processo, na hora que vocês tiveram 
que fazer essa imagem. Vocês acham que modificou a forma como vocês 
pensavam? No início do curso pra o que vocês produziram agora? Vocês 
acham que se vocês estivessem no primeiro dia de curso, vocês produziriam 
a mesma imagem?

Todos: Não. 

Mediadora: E o que aconteceu?

Júlia:  Toda  uma  mudança  totalmente  na  figura  como  a  gente  pensa  na 
Psicologia  no início e  agora.  Estando no terceiro período eu tenho outra 
visão do aconselhamento, como seria no início. E agora não, hoje seria mais 
como um profissional  que auxilia  as  pessoas  em momentos  de crise,  em 
momentos de indecisão e dúvida e em vários momentos, depende muito da 
necessidade da pessoa quando vai procurar auxílio. Basicamente isso. Não é 
mais senso comum, é algo mais aprofundado. 

Mediadora:  Tem alguém que não mudou? Foi uníssono o não. Tem alguém 
que responderia sim? É a mesma?

Sofia: Talvez a mesma com algumas ressalvas.

Mediadora: Me explica essas ressalvas. 

Sofia: Então, seria, porque assim, pelo menos pra mim, quando eu cheguei 
aqui, a gente vem muito com uma visão já construída pelo senso comum do 
que  é  ser  psicólogo.  Então,  você  vem  com  aquela  figurinha  totalmente 
caricata de uma pessoa sentada com uma pranchetazinha na mão e sentada 



352

observando. É a visão que a gente já vem construída e principalmente no 
primeiro dia de aula.

Catarina relembra seu primeiro dia de universidade e expõe uma experiência que a 

“destruiu”:

2º encontro:
Catarina:  Minha  gente,  quando,  no  meu  primeiro  dia  de  aula,  chega  a 
professora Lúcia, lembro como hoje, os professores são os destruidores de 
sonho, né? [risos no grupo] Chega a professora Lúcia: “Não, porque vocês 
acham que a Psicologia é você estar lá, todo bonitinho, no seu consultório 
arrumadinho, lindo com a pessoa deitada no divã, e ela lá falando e aquela 
coisa tranquila e você anotando e ouvindo? Kkkkk Vocês estão enganados. 
Se vocês acham que vocês estão no curso que vocês vão resolver suas crises, 
se conhecer melhor, kkkkk, vocês estão enganados”. E eu: “Como assim?”.
[…] 
Mediadora: Como é que foi pra você, Catarina, ouvir a Lúcia fazendo graça 
de determinadas expectativas que não necessariamente são as suas. 

Catarina: Primeiro, que eu fiquei com aquela cara de “Rá rá, eu já sabia de 
tudo isso!”. Mentira! Eu estava destruída, “Meu Deus do céu, ela acabou 
com tudo que eu pensava! O que eu estou fazendo aqui? E eu não sei mais 
nada!  Tudo  que  eu  procurava  foi  em  vão!  Eu  não  sei  o  que  eu  estou 
fazendo!”. Aí, no segundo dia, chega o Roberto: “Se vocês estão pensando 
que psicólogo ganha dinheiro?” [risos no grupo]. Aí, como assim? Primeiro 
toda a imagem que eu tinha, veio uma e pá, destruiu. Aí, eu “Não, tudo bem, 
não vou ter nada disso, mas pelo menos eu tenho meu dinheirinho, eu vou 
pagar minhas contas”. Aí, chega o outro e diz “Não, vai ser pobre, lascada”. 
Não vou ganhar dinheiro. E eu, não, “E agora?”. Então, eu me senti uma 
menina assustada, de sonhos destruídos. Foi assim.

Outros estudantes se solidarizam com Catarina e também contam suas histórias de 

“destruição” e, em um dado momento, pergunto:

2º encontro:
Mediadora:  Como é que foi reunir esses caquinhos do Cauã, da Catarina, 
porque vocês estão no nono período, então, eu suponho que vocês de alguma 
forma reuniram esses caquinhos e estão aqui. E aí?

Catarina:  Acho que você tem que... Não sei, ou você se reconstrói ou você 
não aguenta o tranco e vai pra casa, chorar no chuveiro. [risos no grupo] 

Cauã: Você  aprende  que  tipo  essas  escolhas,  que  há  uma  certa  dose  de 
sofrimento nesse processo todo, você aprende que é inevitável, assim, sabe? 
Você tem que passar. A vida é assim.

Gabriel: Você tem que enfrentar.
[...]
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Sofia: Essa questão de destruir, né? Não é de todo tão mau. Porque eu acho 
que se também a gente não for confrontado, a gente também não vai saber 
como agir em determinadas situações. Então, esse confronto é importante. E 
até  mesmo  na  educação  básica,  que  a  gente  também,  pelo  menos  eu 
vivenciei muito isso de ter professor que lhe coloca no chão e diz assim: “Ó, 
não é assim, não, está pensando que você vai entrar na universidade e vai ser 
tudo bonitinho,  tudo novinho,  tudo arrumadinho? Vai não.  Está pensando 
que todo dia você vai ter aula? Vai não”. Assim, já começa daí. Mas esse 
confronto é importante até mesmo pra você ter certeza do que você quer.  
Porque se no primeiro confronto, no primeiro embate, o professor, sei lá, dá 
um carão pra você e você já sai correndo, será que é isso mesmo?

As destruições que os estudantes expõem tratam, na verdade, de (des)construções que 

ocorrem ao longo da formação e que permitem, por um lado, a apropriação de conhecimentos 

científicos e, por outro, a reconfiguração de representações sociais. Catarina comenta com o 

grupo sua recepção pelos “destruidores de sonhos” e como isso repercutiu nela. Decorrente 

disso, o grupo movimenta-se para falar do confronto entre conhecimentos e de como isso 

pode ser um momento de aprendizagem.

Novamente,  as  falas  dos  estudantes  não  permitem  negligenciar  que  o  processo 

formativo  é  permeado  por  embates  entre  saberes  diversos,  com  racionalidades  e 

comunicações distintas. Nesse caso, concordamos com Jovchelovitch (2014) que explica que 

reconhecer as diferentes racionalidades não implica separá-las ou eliminar suas diferenças. O 

foco está  no diálogo,  nos  conflitos  e  tensionamentos  aí  produzidos.  O motor,  pois,  desse 

processo é a comunicação, que permeia as relações Alter-Ego-Objeto e caracteriza sua tensão. 

Inspirada em Bakhtin, Marková (2006, p. 151, grifos da autora) argumenta:

O discurso e o pensamento dos outros contêm  estranheza, que o Eu tenta 
superar, impondo seu próprio significado no Outro, ou se apropriar fazendo 
com que seja parte de seus próprios pensamento e de seu próprio discurso. A 
luta  constante  entre  a  estranheza  do  pensamento  dos  outros  e  o  próprio 
pensamento,  faz  com  que  a  comunicação  seja  significativa  à  condição 
humana.  Não  pode  haver  diálogo  se  os  participantes  não  forem  opostos 
através da estranheza, mutuamente experimentada. A estranheza cria tensão 
entre eles, uma tensão que não é determinada por nenhum deles, mas que 
existe na realidade, entre eles. 

Ao longo da formação, os estudantes confrontam essa estranheza, apresentada pelos 

Outros com quem dialogam sobre a Psicologia e o trabalho do psicólogo. Entram em luta com 

pensamentos  e  discursos  de  seus  professores,  de  leituras,  de  outros  estudantes,  de 

profissionais, de usuários, etc., e, nesse embate, criam e recriam conhecimentos acerca dos 
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objetos em representação, bem como apropriam-se da Psicologia como ciência e profissão.

Aqui, pode-se observar os movimentos das representações sociais, entre construções e 

desconstruções,  que  estão  presentes  no  processo  formativo.  Quando,  fundamentadas  em 

Marková (2006), assumimos que a dialogicidade caracteriza as dinâmicas da mente, podemos 

antever  a  relevância  das  relações  Alter-Ego para  a  formação.  Isto  porque,  a  partir  das 

antinomias  e  conflitos  que  atravessam  essas  relações,  as  representações  sociais  sobre  o 

psicólogo são forjadas e reconstituídas. O fato de serem reconstituídas nessa dinâmica confere 

às representações sociais plasticidade e criatividade.

8.3.2 Papéis do psicólogo

Em momentos  diversos,  os  estudantes  discorriam não  somente  sobre  quem era  o 

psicólogo, mas também sobre seu papel, refletindo para o que/a que servia esse profissional. 

Tal discussão, inclusive, foi o assunto central de um dos encontros, o terceiro, em que foi 

solicitado que os participantes trouxessem imagens que representassem “Para que serve o 

psicólogo?”. Esse momento, como veremos adiante, foi permeado por imagens com situações 

que representavam a busca por soluções, como o quebra-cabeça.

Entretanto,  salientamos  que  tal  referente  esteve  presente  em  outros  momentos, 

surgindo  espontaneamente nas conversações grupais ou por minha provocação, com o intuito 

de revisitar  pontos não plenamente esclarecidos. Um dos primeiros momentos em que ele 

emergiu veio na fala de Catarina, ainda no segundo encontro, quando ela buscou definir o ser 

psicólogo, trazendo aspectos como firmeza e suporte e, nessa definição, ela evidenciou seu 

olhar para o papel desse profissional:

2º encontro:
Catarina: É uma âncora, isso. Primeiro, eu fui meio que na perspectiva dela 
[Janaína], primeiro tentar montar o que é o conceito do psicólogo.[…] E aí,  
eu escolhi a âncora por quê? Porque, a âncora tem todo aquele simbolismo, 
tem aquele significado de suporte, de firmeza e eu encaro o psicólogo muito 
como isso  também.  Não  firmeza  no  sentido  de  dureza.  Mas  firmeza  no 
sentido do que ele faz, do que ele se propõe. E que uma âncora, ela tem que 
ser muito bem planejada, muito bem pensada, porque, por exemplo, a função 
de uma âncora uma corda não faz. E aí seria, simbolizando assim a âncora se 
diferenciando das outras pessoas que nós os psicólogos. Porque uma corda 
não teria como segurar, por exemplo, um navio muito pesado. E a âncora 
não, a âncora, ela consegue fazer isso. E aí nos momentos de tempestade, 
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fazendo assim digamos que uma analogia, aí, as pessoas vão lá e soltam a 
âncora pra firmar o navio no lugar e poder resistir àquela tempestade. E eu 
vejo o psicólogo meio como isso. No momento que as pessoas estão assim 
em crise, estão perdidas, aí, elas vão lá, até o psicólogo e o psicólogo meio 
que seria essa âncora e essa firmeza. E o que eu acho bacana também é que a  
âncora ao mesmo tempo que ela dá o suporte, ela dá a firmeza, ela também 
liberta. Porque a partir do momento que você não está mais no momento da 
crise,  da  tempestade,  você  pode  ir  lá,  recolher  a  âncora  e  seguir  o  seu 
caminho.

Na imagem projetada  por  Catarina,  a  crise  tem um espaço  significativo,  sendo  o 

psicólogo a âncora que contribuirá na superação dessas circunstâncias. Curiosa com a fala da 

graduanda, resolvo provocar:

2º encontro:
Mediadora: Tá. Então, o psicólogo, ele trabalha com as crises?

Catarina: Não, não só com as crises. É porque assim como eu tive que pegar 
a imagem, eu pensei nisso, mas aí eu pensei e há as outras coisas, entendeu? 
Porque, por exemplo, partindo dos meus estágios, eu não trabalhei só com 
crise. Eu trabalhei também com, como é que eu posso exemplificar aqui? 
Porque o psicólogo não é só aquela pessoa que está nas horas ruins, né? Ele 
também ajuda nas orientações, ele também ajuda no processo de escolha, 
de...

Arielle: Tomada de decisão?

Catarina: Isso. Mas eu não acho que ele está só pras crises. 

Mediadora: Eu só repeti o que você falou...

Catarina: É porque, realmente, ficou num sentido mais pesado aqui. Mas, por 
exemplo, no último estágio que eu tive, eu não trabalhava com crises, pelo 
contrário,  eu  trabalhava  com  coisas  que  já  eram  boas  e  estavam  se 
aperfeiçoando pra ser ainda melhores.

Esse  excerto  retrata  a  importância  do  movimento  grupal,  da  dialogicidade  nos 

processos de reconfigurações representacionais. A antinomia, que tensiona a relação  Alter-

Ego incita a estudante a rever sua fala, a ampliar suas considerações sobre o Objeto psicólogo, 

recorrendo aos  Outros,  ilustrados  nas  experiências  de estágio70 em que ela  não  trabalhou 

apenas com crises.

Wagner,  Hayes e Palacios (2011) põem em relevo a  consistência local,  como uma 

qualidade  da  racionalidade  cotidiana,  em  que  tal  consistência  diz  respeito  a  algo  que  é 

70 O estágio a que a estudante se refere foi em uma instituição de reabilitação de crianças com TEA e o foco 
das discussões era o trabalho relacionado às potencialidades das crianças.
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considerado suficiente aos sistemas de conhecimento cotidiano e visto como razoável. Nessa 

racionalidade, é possível encontrar afirmações, teorias, conceitos, etc., que são contraditórios 

entre si, mas, mesmo assim, são aceitos sem serem considerados diruptivos, principalmente se 

seus  conteúdos  não  são  evocados  simultaneamente.  Os  autores  explicam que  a  cognição 

pragmática da vida cotidiana só requer que as opiniões práticas sejam consistentes com outras 

opiniões práticas sobre um dado conteúdo que é intimamente relacionado. No entanto, uma 

situação  como  o  “efeito  socrático”  pode  colocar  em  movimento  o  grupo  na  busca  pela 

consistência de suas afirmações:

Si uno evalúa las opiniones de los participantes en pruebas sobre un tema y 
posteriormente  les  hace  preguntas  enfocadas  a  los  contextos  de  sus 
afirmaciones, regularmente se encuentra una consistencia lógica mejorada al 
explorar  más  de  cerca  la  estructura  de  la  opinión  de  los  participantes 
(McGuire, 1960). La conciencia simultánea de las diferentes afirmaciones 
obviamente lleva a una reorganización de los elementos cognitivos en los 
sistemas  de  las  afirmaciones  (WAGNER;  HAYES;  PALACIOS,  2011,  p. 
49).71

 

Consideramos  tais  movimentações  relevantes  em  um  processo  formativo  dos 

estudantes na medida em que colocam esses sujeitos em condições de rever concepções já 

estabelecidas ou evidenciar outras possibilidades que haviam ficado ocultadas diante de uma 

imagem tão forte para as representações sobre o psicólogo, como a crise. Nessa direção, os 

dados evidenciam uma discussão que realizamos anteriormente: a relevância do grupo focal 

em pesquisas não somente considerando as possibilidades de identificação de representações 

sociais, como também seu processo de constituição (BANCHS, 2005).

Com efeito, ao longo do grupo, as falas sobre crise e problema foram se fortalecendo, 

concretizadas em imagens que representavam solução de problemas:

2ºencontro:
Gabriel: A minha foi tão direta … Por favor, não riam. [buscado a foto no 
celular] […] Aí, eu peguei a imagem que é do Supermario de psicólogo.

Mediadora: E o que você vê de psicólogo no Supermario?

Gabriel: Não é que eu acho interessante essa tirinha. O psicólogo pergunta 

71 “Se alguém avaliar as opiniões dos participantes em experimentos sobre um tema e, posteriormente, fizer 
perguntas focadas nos contextos de suas afirmações, comumente, encontrará mais consistência lógica ao 
explorar mais sobre a estrutura da opinião dos participantes (McGuire, 1996). A consciência simultânea das 
diferentes afirmações leva, obviamente, a uma reorganização dos elementos cognitivos nos sistemas de 
afirmações” (tradução nossa).
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assim: “Então, Mário, o que fez você procurar a ajuda de um psicólogo?”.

Mediadora: Ah, não é o Mário o psicólogo, ele é o cliente!

Gabriel: Aí, ele: “Estou passando por uma fase difícil”. [risos no grupo] [...]

Mediadora: Me conta por que você escolheu a imagem?

Gabriel: Eu escolhi porque eu acho que o psicólogo deve ajudar quando a 
pessoa está passando por uma fase difícil, ela vai procurar ajuda. 

Mediadora: Então, o que eu estou entendendo é que quando a pessoa está de 
boa, ela não deve procurar um psicólogo.

Gabriel:  Eu, pelo menos eu acho que não. Eu não procuro, não. [risos no 
grupo]

Mediadora: Entendi. E o que seria essa fase difícil?

Gabriel: Professora, essa fase difícil é, tem tantas coisas que entra como uma 
fase difícil. Sei lá, pra prender alguém. Mas nem assim, coisas assim muito 
graves porque eu conheço gente que por besteirinha que tipo se preocupa 
demais com coisa que eu acho que não deveria ter tanto peso, entendeu? Que 
depende de cada pessoa o que seria pra ela uma fase difícil.

O  psicólogo  soluciona  problemas  do  indivíduo,  que  atravessa  momentos  de 

dificuldades.  Essa  lógica  também  foi  exposta  nos  vários  quebra-cabeças  que  foram 

selecionados pelos estudantes quando solicitados a trazer imagens que respondessem qual o 

papel do psicólogo:

3º encontro:
Júlia: Bom, eu sempre penso em algo que possa dar uma amplitude geral. E 
nesse  caso  eu  fiz  várias  fotos.  Mas  eu  peguei  uma que  pudesse  dar  um 
sentido  mais  amplo.  Nesse  caso,  eu  queria  só  ressaltar  que  o  papel  do 
psicólogo, ele não se resume no ambiente que ele exerce, pode ser vários 
ambientes e tudo mais. Nesse caso, aqui não seria focado apenas no papel do 
psicólogo, mas o que me chamou a atenção foi o quebra-cabeça. Quando a 
gente enxerga algo, quando a gente procura um psicólogo, a gente precisa de 
uma orientação, de um norte, de um novo olhar, de uma nova perspectiva, 
que a gente por estar vinculado emocionalmente com aquela situação não 
poderíamos  enxergar,  não  conseguiríamos  enxergar.  E  ele  vai  dar  um 
horizonte, vai proporcionar uma nova visualização da situação, no qual essas 
coisas vão se encaixar e ter um sentido.

Mediadora: Aí,  assim,  você  conseguiu  fazer  a  síntese  desse  monte  de 
imagem que você tinha?

Júlia: Sim,  eu  frisei  a  imagem  que  eu  achei  mais  interessante,  foi.  Na 
concepção da pessoa que estava sendo atendida, estava tudo embaralhado. 
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Quando ele dá o parecer da sua opinião técnica, profissional,  tudo vai se 
encaixando e ela vai tomar uma decisão perante isso. 

Mediadora: Quem mais? Alguém fez como a Júlia?

Janaína: A minha parece. Também escolhi uma imagem que é uma pessoa 
toda de quebra-cabeça. Toda feita aos pedacinhos.  [...]  Eu pensei no que o 
ser humano é constituído, né? De várias coisas, de vários pedaços mesmo 
que às vezes por estar envolvido na situação, ele não consegue diferenciar, 
enxergar o que é que está faltando. Ele sente que tem alguma coisa errada, 
mas não consegue saber o que é.  E o psicólogo como já tem esse  olhar 
preparado, ele vai conseguir direcionar e montar esse quebra-cabeça e fazer 
a pessoa ter uma visão clara e chegar a uma resolução de algo que esteja 
incomodando.

A repetição por vários de imagens relacionadas ao quebra-cabeça ou a situações que 

envolvessem solucionar enigmas, levou-me a perguntá-los:

3º encontro:
Mediadora: Certo.  O que eu posso perceber de uma forma geral  é que a 
gente está falando de quebra-cabeça, de peças, montagem, é mais ou menos 
por aí que eu vi, é isso, gente, que eu estou entendendo? Quebra-cabeças, 
peças, montagens? Quando eu falo em quebra-cabeça o que vem à mente de 
vocês?

Cauã: Problema.

Gabriel: Dúvidas.

Janaína: Diversidade.

Júlia: Desafio.

Mediadora: O que mais?

Juçara: Problemas também.

Arielle: Eu pensei em possibilidade.

Júlia: Superação também. Porque eu lembro que meu tio me dava um de 50 
peças, aí eu montava. Quando ele viu que eu conseguia, aí, me dava um de 
100, aí, era mais ainda, outro desafio, mas quando eu terminava era outra 
superação.[…] Mas aí é isso superação, superar um problema e estar sempre 
disposto a enfrentar outros e superar também.

A ideia de solução de problemas não é exclusiva desse grupo. Em outras pesquisas 

anteriormente  discutidas  (PRAÇA;  NOVAES,  2004;  CENCI,  2006;  LAHM;  BOECKEL, 

2008), a solução de problemas desponta como uma das principais funções desse profissional. 
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Os resultados da TALP que empreendemos com os estudantes também apontam a solução de 

problemas particularmente associada à ajuda e  aos cuidados,  revelando a permanência do 

atendimento  psicológico  calcado  na  clínica  tradicional,  inspirada  pelo  modelo  médico 

curativista, com ênfase no indivíduo e em seus problemas e crises, os quais são concebidos 

como fenômenos individuais, apartados de aspectos sócio-históricos.

Essa perspectiva entrelaça-se às diversas passagens da história da Psicologia em que o 

trabalho com a crise é realçado, tendo como foco a adaptação do sujeito e a psicologização de 

seus problemas. Figueiredo e Santi (2006) já sublinhavam a crise da subjetividade privatizada 

como uma das condições para a emergência da Psicologia como ciência. Diante dos conflitos 

trabalhistas  do  século  XIX,  marcados  pelo  questionamento  aos  ideais  de  liberdade  e  das 

diferenças individuais, presentes no Liberalismo e no Romantismo, era preciso um aparato de 

saberes  que  permitisse  a  previsão  e  o  controle  dos  indivíduos,  favorecendo,  assim,  o 

surgimento  de  projetos  científicos  que  abrangessem  essas  demandas  e  aí  insere-se  a 

Psicologia.

A solução de  problemas ronda o  projeto  de  profissionalização da  Psicologia,  cujo 

processo transcorreu no país ao longo do século XX. A proposição de trabalhar em âmbito 

clínico,  visando à  solução de problemas de ajustamento já se configurava como uma das 

possibilidades  de  atuação  do  psicólogo  (PEREIRA;  PEREIRA NETO,  2003)  e  que  foi 

corroborada com a aprovação da Lei nº 4.119/1962.

Diante disso,  o quebra-cabeça do psicólogo refere-se à resolução de problemas do 

sujeito.  Isto  posto,  a  pergunta  subsequente  é:  como  esse  quebra-cabeça  é  comumente 

resolvido?  A solução  perpassa  pela  adaptação  a  um  modelo  socialmente  estabelecido  e 

valorizado.  Isso deve ser tomado com atenção porque se vincula ao adaptacionismo e ao 

tecnicismo que, historicamente, ecoam nas práticas da Psicologia.

Coimbra (2008), Bock (2009b) e Patto (1984, 2009) alertam para o caráter ideológico 

e adaptacionista dessa ciência e profissão, dedicada a lidar com os problemas do sujeito que 

se desvia da ordem social, com a pretensão de discipliná-lo, adequá-lo aos ditames das classes 

sociais hegemônicas. Nesse sentido, o problema é o sujeito e seus desvios psicológicos e cabe 

ao  psicólogo  montar  esse  quebra-cabeça  de  modo  a  ajudá-lo  a  sentir-se  bem,  adequado, 

normal.

Sua organização, pois, envolve a adaptação a algo que está determinado, tal como em 

um  quebra-cabeça  cuja  resposta  já  está  disposta  na  caixa.  O  trabalho  de  montagem 
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circunscreve-se a reunir as peças, reproduzindo a imagem em conformidade com o que está 

posto. O caráter adaptacionista e tecnicista da Psicologia revela-se aqui na medida em que 

esse  exercício  não  envolve  transformação,  o  que  é  preciso  é  encaixar  as  peças  em seus 

devidos lugares, reproduzindo uma dada realidade.

Isto significa que o profissional deve empregar técnicas e instrumentais pertinentes ao 

seu trabalho para conseguir montar seu quebra-cabeça. Essa forma de resolver os problemas é, 

então,  herança  de  uma  concepção  tecnicista  de  Psicologia  como  ciência  e  profissão. 

Retomamos Reis e Guareschi (2010) para sublinhar a pretensão de estabelecimento de uma 

Psicologia neutra, objetiva e pouco comprometida com o vivido, com a realidade social. Tal 

pretensão incide na formação que é constituída:

[...] majoritariamente, por um olhar tecnicista voltado para o aprendizado da 
utilização de instrumentos e técnicas que apresentassem respostas corretas e 
precisas,  sem se  voltar  para  uma reflexão sobre  a  ideia  que embasa tais 
práticas e os efeitos destas no cotidiano dos sujeitos com quem interagem 
(REIS; GUARESCHI, 2010, p. 856).

O tecnicismo que se difunde no trabalho e na formação do psicólogo também foram 

problematizados por Catharino (1998) e Dantas (2010) que apontam a prioridade aos aspectos 

técnicos em detrimento de um olhar para a realidade socioeconômica, para o humano e para 

uma  prática  política.  A redução  do  olhar  à  dimensão  técnica  limita  as  possibilidades  do 

profissional de lidar com os problemas referentes ao seu trabalho. A solução de problemas 

resume-se a aplicar as técnicas mais adequadas à ocasião, restando reduzido espaço para a 

criatividade.

Não à toa, quando o profissional encontra-se diante de uma situação deveras distinta 

daquelas previstas nos manuais e livros, fica patente a pouca eficiência dos instrumentos e 

técnicas  aprendidos.  Para  Reis  e  Guareschi  (2010),  é  preciso  dar  ênfase  à  criação  e  à 

promoção de espaços de rupturas da lógica que privilegia a cientificidade relegada às técnicas 

e instrumentos. Nesse processo, caminhamos com Dantas (2010, p. 625) quando sugere que 

“A formação  em  Psicologia  deve  ser  um  processo  criativo  de  amplo  conhecimento  e 

descoberta onde o psicólogo não mais se configuraria apenas como um 'especialista', mas sim, 

aquele que se propõe a pensar [...]”. Assim, mais que uma característica isolada, a criatividade 

deve ser um traço trabalhado ao longo da formação de maneira a permitir a superação do 

tecnicismo reducionista.
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Enfim, a imagem do quebra-cabeça é um componente caro à presente pesquisa por 

explicitar  traços das representações sociais sobre o psicólogo como a solução de problemas, 

que pode ser associada ao adaptacionismo e ao tecnicismo que permeiam o exercício e a 

formação profissional. Retomando a definição prévia de Wagner, Hayes e Palacios (2011), as 

representações sociais são imagens estruturadas apresentadas de modo icônico ou metafórico. 

Os autores explicitam que o conhecimento de conteúdo racional e as representações sociais 

são traduzidos por imagens e metáforas, com o intuito de funcionar como a forma concreta 

desse  conhecimento.  Conforme Wagner,  Hayes  e  Palacios  (2011,  p.  115),  amparados  por 

Lakoff (1987)72, a metáfora é composta por três partes: 

[…]  un  dominio  experiencial  (source  domain),  un  dominio  otro  (target  
domain) y la relación de correspondencia entre el dominio experiencial y el 
dominio  otro.  El  dominio  experiencial  es  un contenido  mental  icónico y 
concreto, además es más cercano a la experiencia personal que el dominio 
que se busca comprender, y debido a su base empírica, es inmediatamente 
comprensible.  El  dominio  experiencial  proporciona  la  imagen  mental  a 
través  de  la  cual  otro  medio,  teoría  o  fenómeno  poco  comprensible  se 
convierte en inteligibley se “explica”73.

Os  autores  explicam  que  ambos  estão  interligados  por  uma  relação  estrutural, 

denominada  correspondência.  Esta  relação  é  resultado  de  um  esforço  construtivo  na 

comunicação  e  no  discurso  que  estabelece  similitudes  estruturais  entre  os  domínios.  A 

metáfora  é,  então,  uma  ilustração  icônica  que  torna  acessível  o  domínio  abstrato  que, 

inicialmente,  não é icônico.  Destarte,  o quebra-cabeça,  como metáfora,  evidencia as faces 

figurativa e simbólica da representação social em tela (MOSCOVICI, 1978), na qual essa 

figura  significa  o  problema,  corroborando  com  a  proposta  de  Moscovici  de  que  toda 

representação compreende a fusão entre o conceito e seu caráter imaginante.

As demais falas em torno do papel do psicólogo variaram no sentido de se contrapor 

ao  tal  problema  exposto  pelos  demais,  vejamos  as  argumentações  de  Eduardo  em  dois 

momentos distintos, nos terceiro e quinto encontros:

72 LAKOFF, George. Women, fire and dangerous things. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
73 “[…] um domínio experiencial (domínio de origem), um outro domínio (domínio do alvo) e a relação de 

correspondência entre ambos. O domínio experiencial é um conteúdo mental icônico e concreto, além de ser 
mais próximo da experiência pessoal do que o domínio que se busca compreender e, devido a sua base 
empírica, é imediatamente compreensível. O domínio experiencial proporciona a imagem mental através da 
qual outro meio, teoria ou fenômeno pouco compreensível se converte em inteligível e 'se explica'” 
(tradução nossa).
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3º encontro:
Eduardo:  Essa  imagem,  eu  procurei  algumas  e  meio  que  encaixou  essa 
porque o seguinte: as pessoas não têm, digamos, não todo mundo, não têm 
noção  das  coisas  boas  que  elas  mesmas  fazem.  Por  exemplo,  um  livro 
quando você lê, é sempre um herói, é sempre um exemplo, e a maioria das 
pessoas não reconhecem que elas mesmo são o exemplo. Eu acho que isso 
meio que cabe aos psicólogos ajudar. Não ele escrever a própria história do 
paciente, ele tentar mostrar a própria história que o paciente tem. 

Mediadora: Mostrar a história positiva também?

Eduardo:  Isso. A própria história dele. Porque são muitas histórias, muitas 
pessoas  que  passaram  por  coisas  difíceis.  E  elas  esquecem  que  elas 
conseguiram superar isso. Esquecem como passou pelo processo e talvez a 
força da pessoa está dentro dela, só que ela mesmo não sabe que está. 

Arielle: Desfocado.

Eduardo: Isso.

Júlia: Gostei.

Mediadora: Por que você gostou?

Júlia: Porque é uma visão sobre algo que também está incluído no papel do 
psicólogo. 

Nesse  momento,  o  debate  inicial  sobre  os  problemas  já  havia  ocorrido  e  outros 

membros viram-se refletindo sobre esses problemas. Eduardo, em sua fala, buscou outro viés, 

não para as crises, mas para os recursos positivos da pessoa. Embora seja um novo elemento, 

a ideia do problema está nas entrelinhas de sua explicação, explicitando um processo em 

movimento, mas que não implica transformações totais.

Ora,  ratificamos que a reconfiguração de representações sociais não ocorre em um 

processo de plena substituição, em que deletamos a representação antiga, abrindo espaço para 

um novo desenho. Pensando a ancoragem, vemos o mecanismo em funcionamento, na relação 

entre os elementos familiares e aqueles que são estranhos que buscam a incorporação nesse 

sistema  de  referências.  Todavia,  essa  relação  não  é  sequer  direta,  dependendo  de  outros 

elementos presentes  nessa sócio gênese,  concernentes às experiências dos indivíduos com 

esse objeto. Diante da minha retomada da discussão sobre quebra-cabeça/problema no quinto 

encontro, o que tensiona o grupo todo, Eduardo busca encontrar saídas:

5º encontro:
Eduardo:  Acho que a  ideia  das  pessoas,  que elas  buscam conselhos com 
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psicólogos, não só quando estão com algum problema. “Ah, eu estou com a 
ideia de investir tal coisa. Será que seria bom pra mim, será que eu iria me 
sentir bem com isso?”. Aí, eu acho que o psicólogo não serve só pra resolver 
problemas.  Mas  no  caso  os  conselhos  que  não  se  generalizam  só  como 
problemas, mas na vida do indivíduo.
[…]
Eduardo: Porque a gente meio que visa isso. Na realidade, não é problema, 
porque o psicólogo não é só pra resolver problema. É pra dar conselho, pra 
sei lá, guiar.

Mediadora: Mas dá conselho pra quem pede, quem pede tem problema... 

Alguns: É.

Eduardo: Não,  nem sempre.  Conselho não é só pra quem tem problema. 
[risos no grupo] Não, como eu falei, psicólogo pode dar conselho, dar ânimo 
na  pessoa  “Ah,  tenta  investir  nisso”,  se  a  pessoa  fala  “Estou  querendo 
investir” e ele “Vai ser bom pra você”. Isso não é problema. 

Catarina: Mas isso também pode ser feito por um administrador... 
[...]
Eduardo:  Se uma pessoa digamos, pergunta “Será que vai dar certo?”. Só 
que você não vai falar como um administrador. Você pode falar também. Se 
vai dar certo, se a ideia é boa, mas você fala como psicólogo, entendeu? 

Sofia: Mas será que o psicólogo pode fazer isso? Será que se eu chegar com 
esse  tipo de anseio e  conversasse  com alguém próximo a mim,  com um 
amigo, também não teria essa função de me dar ânimo, de me tranquilizar?

Eduardo: Também teria, por isso, que eu estou falando que não é justamente 
só falar com um administrador, mas com uma pessoa que dê, que apoie ou 
não apoie a ideia da pessoa. Mas não é só problema, não é só problema. 

Eduardo resiste à tese do problema, mas tem dificuldade de encontrar possibilidades 

outras que a substituam. Representamos no real, atravessados pelo real em suas condições 

sócio-históricas  e  culturais  e,  ao  mesmo  tempo,  as  representações  sociais  constituem 

realidades.  Wagner,  Hayes  e  Palacios  (2011)  explicam  que,  dentre  os  princípios  que 

caracterizam  os  elementos  do  pensamento  cotidiano,  está  a  referência  ao  concreto.  Tal 

referência limita os dados que estão à nossa disposição na vida cotidiana, os quais são fiéis à 

vida, são vívidos e tangíveis e representam a forma material a partir da qual se desenrolam as 

experiências  cotidianas.  Assim,  Eduardo  busca  referências  para  dar  consistência  às  suas 

argumentações - tal como Catarina, que buscou em suas experiências de estágio -, contudo, as 

dificuldades em exemplificar demonstram que a tarefa está complicada, na medida em que, 

provavelmente,  ainda  faltam-lhe  experiências  com  o  objeto  para  explicitar  outras 

possibilidades de papel para o psicólogo.
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Seguindo na tarefa de responder sobre o papel do psicólogo, Cauã trilha outro caminho 

com sua imagem que, frise-se, servirá a outros estudantes em situações distintas:

3º encontro:
Cauã:  Tem  algumas  semelhanças  assim  com  essa  coisa  meio  geral,  né? 
Porque  tipo  a  minha  também  envolve  peças  que  compõem  sei  lá  um 
determinado resultado. É um mosaico. Porque eu tentei não unificar o que o 
psicólogo faz porque eu acho que é uma profissão tão diversa, né, que tipo 
tem várias  influências.  E  eu  fiquei  pensando num mosaico  porque  ele  é 
constituído de várias peças, que seria os diversos tipos de, se é que a gente 
pode denominar assim, de psicólogos, né, a depender da abordagem e do 
local que ele está atuando, do elemento que ele está atuando diretamente. E 
tipo,  se  você  tirar  uma  peça,  vai  ficar  faltando  algo,  né,  vai  ter  uma 
composição diferente. Então,  foi  mais ou menos que eu pensei pra trazer 
aqui.

Mediadora: E a ideia do mosaico, ela se assemelha em que do quebra-cabeça 
ou se diferencia?

Cauã: Acho que se assemelha na questão de peças, né, são vários elementos 
que vão compondo uma imagem, um resultado. E eu pensei, pensei muito 
nisso, tipo a diversidade que a gente tem, eu tentei de alguma forma abranger 
isso.

Com o mosaico,  o estudante evita fechar sua imagem sobre o papel do psicólogo, 

considerando a diversidade de  atuações.  Por  um lado,  é  importante  reconhecermos  que a 

diversidade compõe essa ciência e profissão. Cauã mostrou-se preocupado em não generalizar 

atuações, talvez evitando a histórica descontextualização de práticas.

Por outro lado, é preciso cautela para que a fala sobre a diversidade da Psicologia não 

se  transforme em neutralidade.  Assim,  há que  se  refletir  sobre  a  profissão  no sentido  de 

repensar qual o compromisso social da Psicologia e que projeto ético-político assumir. Em 

documento com contribuições para a discussão sobre a formação, o CFP74 defende que o 

currículo deve estar vinculado a um projeto ético-político:

O currículo acadêmico é importante, mas anterior a ele está um projeto ético-
político de formação para a área. Um currículo tem uma visão de homem e 
uma dimensão política pré-definidas e que são imanentes e sustentam o fazer 
cotidiano da instituição formadora. A suposta neutralidade da ciência é um 
dos grandes problemas na formação do psicólogo brasileiro no que se refere 

74 O citado texto do CFP expressa sua posição, na gestão de 2011-2013, e é resultado da Oficina Formação dos 
Psicólogos, ocorrida em 23 de março de 2012. A Oficina teve a participação das convidadas ad hoc: Raquel 
Guzzo, Ana Lopes, Carmen Velanga, Marilia Ancona Lopez, Angela Soligo e Monica Gianfaldoni; e das 
Conselheiras Federais: Deise Nascimento, Marilda Castelar, Tânia Brasileiro e Angela Caniato, sendo esta 
última a Coordenadora do Grupo de Trabalho Formação.
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à identificação do direcionamento ético político que permeia determinada 
teorização (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 15).

Nesse documento, o posicionamento do CFP é pela quebra da suposta neutralidade que 

permeia currículos em cursos de Psicologia, os quais devem assumir um projeto de formação 

ético-político. Andrew, com sua imagem sobre o papel do psicólogo acrescenta elementos 

pertinentes à discussão sobre a construção desse projeto:

3º encontro:
Andrew: Eu descobri a partir de um curso de fotografia que a gente estuda 
vários artistas,  ela originalmente é uma impressão digital de um borro de 
sangue presente  perto  da impressão.  Ele  foi  feito  por  um artista  plástico 
chamado  Joan  Fontcuberta,  ele  é  espanhol.  Que  ele  faz  uma  série  de 
reflexões críticas sobre o que seria a essência do ser humano. […] Essa da 
impressão  digital,  é  que  ele  usou,  digamos,  uma  lógica,  e  que  nós 
costumeiramente vivemos em um mundo em que temos que atender a isso, a 
uma questão de um sistema que quer as nossas impressões digitais, nosso 
número de CPF, aquela coisa, pra nós termos, digamos os direitos que nós 
somos [inaudível] entramos numa lógica de controle. Só que o que ele fala é: 
“Diante desse controle, existe um corpo, existe um corpo, uma vida pela qual 
existe,  digamos, pode fugir dessa lógica também”. Nós podemos também 
fugir dessa questão de sistema. Aí, quando eu tinha visto isso, acho que a 
questão também que uma Psicologia crítica,  ela poderia vir  a dar a ideia 
digamos  que  ferir  a  identidade,  ferir  estereótipos,  preconceitos,  visões, 
concepções  de  ser,  coisas  que  nós  costumamos  rotular,  coisas  que  nós 
costumamos  ler,  produzir  [inaudível]  Eu,  eu  gosto  muito  dessa  linha  de 
pensamento. Assim como ao mesmo tempo, quando fala “Pra que serve a 
psicologia?”. Também reflito em outro sentido: a Psicologia está servindo 
pra  quem?  Está  servindo  pra  mim,  está  servindo  pra  o  psicólogo,  está 
servindo pra instituição? Está servindo pra quem aliás? Até que ponto essas 
ideias  da  Psicologia  estariam indo em prol  do  outro,  embora  ao  mesmo 
tempo pode estar indo pra fortalecer uma visão de verdade, pra fortalecer 
uma visão epistemológica, pra fortalecer talvez pessoas que tenham o poder 
com essa verdade e possa vir a, digamos, que moldar algo. 

Vê-se aqui uma proposta de papel para a Psicologia que supere o assistencialismo, 

sendo marcada pela  crítica e  pela  ruptura.  Andrew se pergunta a  quem a Psicologia vem 

servindo, trata da verdade e sublinha uma Psicologia que possa ferir identidades, rótulos e 

estereótipos. Com efeito, Andrew não está só em seus questionamentos, em outras ocasiões 

deste  trabalho  já  mencionamos  os  escritos  de  Mello  (2010a)  e  Botomé  (2010),  que  se 

questionavam sobre o papel do profissional da Psicologia e a quem ele serviria. Os referidos 

autores  advertiam  para  o  trabalho  do  psicólogo  eminentemente  direcionado  à  clínica 

individual,  com atenção aos anseios da elite  brasileira e com pouco alcance social.  Esses 
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questionamentos reverberaram pelas décadas seguintes e outros profissionais dedicaram-se a 

debater sobre o papel do psicólogo, seja em âmbito nacional ou internacional.

Ao  longo  do  terceiro  encontro,  exploramos  mais  nuanças  sobre  o  que  seria 

compromisso do psicólogo. A proposta desse tópico revelou o embate de entendimentos sobre 

indivíduo e sociedade, comumente dicotomizados, e como o psicólogo poderia lidar com um 

ou  outro.  A  seguir,  destacamos  as  falas  de  Eduardo  e  Cauã  que  desvelam  seus 

posicionamentos:

3º encontro:
Mediadora: Vamos avançar na discussão e pensar com quem que o psicólogo 
se compromete? Ou com que ela deveria se comprometer?

Eduardo: Com o indivíduo.

Mediadora: Com o indivíduo? Em que sentido?

Eduardo:  Como psicólogo,  como eu  falei  no  primeiro  dia,  ainda  vejo  o 
psicólogo como guia. Tanto que foi essa a minha imagem. […] Não sei se 
você percebeu, mas a minha parte, digamos, acho que é mostrar a força que a 
própria pessoa tem. Certo. Vai pra trabalhar numa escola, digamos, você não 
está bem em uma matéria, aí, você é o psicólogo, precisando de ajuda, o 
psicólogo chega e vai mostrar no que a pessoa é bom […].

Mediadora: Com que mais que o psicólogo se compromete? É isso? Todo 
mundo concorda com o Eduardo?

Cauã: Pra mim, o compromisso maior é com a sociedade de forma geral. 

Mediadora: Em que sentido que é a sociedade?

Cauã: No sentido de, primeiro, porque a gente está numa instituição pública. 
Pra gente estar aqui, muita gente não conseguiu estar. Então, eu acho que 
inevitavelmente a gente tem que estar pra quem está lá fora. A gente está  
numa  realidade  aqui,  pelo  menos  aqui,  em  Palmeira  dos  Índios,  uma 
realidade social que é muito pobre, que tem muitos direitos sociais negados e 
tudo  mais  e  que  a  gente  tenta  ou  pelo  menos  deveria  tentar  fazer  uma 
articulação  direta  entre  instituição  e  comunidade  no  sentido  de  dar  um 
retorno.

Mediadora: Que retorno é esse? 
[...]
Cauã: Pelo menos quando a gente está aqui, os projetos sociais que a gente 
desenvolve, acho que já no sentido de tentar fazer esse diálogo, no sentido de 
tentar debater as questões locais que a gente tem. Porque quando a gente sai 
daqui, a gente sai formado pra lidar diretamente com essa realidade. Então, 
acho, o sentido da gente pelo menos tentar se preparar, no sentido de dar  
conta,  no sentido de ler  essa realidade social  que a gente está inserido e 
depois a gente trabalhar com essas pessoas que fazem parte dessa realidade, 
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acho que já é no sentido de dar um retorno, sim.

Os olhares de Eduardo e Cauã remetem a situações diferentes acerca do compromisso. 

Enquanto o primeiro localiza seu comprometimento no indivíduo como foco do seu trabalho, 

o segundo atenta para reflexões que abarquem a realidade social, a relação com a comunidade 

em que a  instituição está  inserida e a  ideia  de um retorno à  sociedade.  As diferenças  de 

posicionamentos conduziram o grupo em uma longa e curiosa discussão sobre as relações 

entre indivíduo e sociedade:

3º encontro:
Eduardo: Eu acho que você [Cauã] não entendeu direito o que eu falei. Por 
exemplo,  eu  falo  do  indivíduo,  só  que  eu  acho  que  indiretamente  se  o 
indivíduo está ligado à sociedade, você ajudando ele, vai estar ajudando a 
sociedade em si, ao mesmo tempo. Ou não?
[silêncio]
Cauã: Ou não.

Eduardo: Por exemplo, o indivíduo, ele não vai fazer parte da sociedade se 
ele se isolar, se ele se afastar de todo mundo, se ele deixar de querer viver 
com as pessoas. Certo. Aí, ele não vai fazer parte da sociedade, mas se ele,  
digamos, quiser conviver e tal, ele faz parte da sociedade. Então, ajudando 
ele, vai estar ajudando a sociedade ao mesmo tempo.

Mediadora: E se for uma sociedade, um grupo meio complicado, doentio, 
então, a gente vai ter que colocar esse indivíduo para funcionar bem nesse 
grupo?

Eduardo: Sim.  Acho que  tem que  trabalhar  conhecer,  digamos,  tem essa 
parte  e  tem aquela  parte  da  cultura,  por  exemplo.  Eu estou  fazendo um 
trabalho sobre líder. Aí, o líder é bom em qualquer, digamos, para cada lugar 
específico.  Não  é  um  líder  de  igreja,  um  pastor  que  vai  ser  um  bom 
professor, cada um tem um lugar específico para ser.  […] Cada pessoa tem a 
sua  sociedade  que  você  convive  nela.  Você  tem  que  conviver  pra  você 
conseguir viver, no caso, viver nela. Se você quer fazer parte dali, você tem 
que trabalhar para aquilo.

Janaína: Eu não acredito que deve ajustar o indivíduo à sociedade porque se 
ajustar à sociedade nem sempre é sinônimo de saúde. No caso, seria preparar 
o indivíduo pra lidar bem seja qual for a sua escolha. Porque tudo que ele 
não escolhe tem uma consequência. Então, você pode escolher se adaptar à 
sociedade, que pode ser que o seu grupo viva de uma forma doentia. Você 
pode escolher se adaptar a ele e não ter problemas, mas claro que isso vai  
trazer outros tipos de problemas, inclusive dele com ele mesmo. Então, o 
nosso  papel,  acredito  que  seria  ajustar  o  indivíduo  a  ele  mesmo,  não 
necessariamente ao grupo em que ele vive. Porque talvez o grupo não seja 
uma escolha tão adequada pra ele.

Eduardo: Mas não seria muito individual? 
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Janaína:  Depende,  sim,  é  individual,  mas  eu  acho que  as  pessoas  têm o 
costume de achar que o individualismo é uma coisa negativa. Eu acho que se 
você não trabalha com uma pessoa, se uma pessoa não está bem com ela 
mesma, ela não vai estar bem no grupo também. Então, eu acho que…

Eduardo: Então,  era isso que eu estava tentando chegar.  Por exemplo,  eu 
falei que a gente tem que trabalhar para aquela pessoa conviver bem com o 
lugar que ela está, no caso, é isso.

Mediadora: É porque a minha provocação foi: e se o lugar que ela está não é 
bom?

Júlia: Porque assim, se você se sente bem consigo mesma, você vai se sentir 
bem em qualquer lugar, não é isso?

Janaína: Exato.

Júlia:  Se você se sente bem com as suas escolhas, você vai, assim, não se 
enquadrar, mas se ... adequar a qualquer lugar, assim.
[...]
Lain: Acho que tem que ver os dois lados e tem que ver uma maneira deles 
se adaptarem um ao outro.  Não adequar,  não,  como se diz,  normatizar o 
indivíduo à família ou a família se normatizar à vontade do indivíduo. Tem 
que se adaptar.

Quando Eduardo retoma sua fala para explicar a Cauã o que ele queria dizer, abre-se 

um debate que revela uma visão dicotomizada e adaptacionista da relação do indivíduo com a 

sociedade, que inicialmente colocaria o sujeito em uma condição de se adaptar ao seu grupo. 

E quando os  provoco a pensar  que talvez isso não seja  um bom caminho,  os  estudantes 

ponderam que, de fato, não seria essa a ideia, mas mantêm a dicotomia, buscando aliar a visão 

adaptacionista, como se fossem uma adaptação mútua. 

Nesse momento, é válido resgatar as contribuições de Bock (2009a), que defende que, 

no nascedouro da Psicologia como ciência, amparado pelas ideias liberais de valorização da 

individualidade, liberdade individual e da propriedade privada, as dimensões coletivas e da 

sociedade foram negligenciadas. Tais dimensões, como bem explica Guareschi (2007), eram 

sinônimo de perigo, de algo ilógico e não racional. Essas ideias favoreceram a cisão entre 

indivíduo e sociedade, colocando em relevo a supremacia do indivíduo, do psicológico em 

detrimento  do  social,  ficando  os  estudos  acerca  do  fenômeno  psicológico  restritos  a 

explicações  naturalizantes,  psicologizantes  e  isoladas  das  condições  sócio-históricas  que 

constituem a vida humana.

Acrescentamos as considerações de Bock (1997) de que a relação entre indivíduo e 
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sociedade é praticamente inexistente,  em que o termo social se resume à compreensão da 

existência  de  outros  indivíduos.  Trata-se  mais  de  relações  entre  homens,  não  situadas  no 

tempo histórico,  em determinadas  condições  de vida,  bem como desconsidera-se que são 

permeadas  de  significações  e  de  linguagens,  de  condições  de  trabalho  e  de  formas  de 

produção da sobrevivência. E qual seria a consequência dessas concepções? Nas palavras de 

Bock (1997, p. 39),

A prática profissional, conseqüência [sic] destas concepções, é vista como 
uma prática  técnica,  isto  é,  uma prática  que  contém um saber  (métodos, 
técnicas  e  teorias)  que  auxilia  o  desenvolvimento  do  homem.  Auxilia  a 
retomada de um "caminho desviado", auxiliam a redução do sofrimento, o 
autoconhecimento necessário para o equilíbrio e a adaptação ao meio social.  
O  trabalho  busca  esclarecer,  permitir  a  compreensão,  favorecer  a  escuta, 
conhecimento de aspectos desconhecidos, explicitar aspectos do indivíduo 
que ele desconhece etc. Não se coloca uma finalidade social ou política para 
essa  prática.  As  finalidades  estão  ligadas  apenas  ao  indivíduo  e  a  um 
movimento  que  lhe  é  próprio,  natural,  que  deve  ser  conservado  ou 
reconduzido. 

Nessa citação, Bock (1997) desnuda a prática da Psicologia tradicional, seus objetivos 

e seu papel social, os quais se aproximam em vários aspectos de discussões que os estudantes 

trouxeram ao longo dos encontros. Se, por um lado, os dizeres dos estudos ratificam esse 

modelo  de  atuação,  enraizado  em suas  representações  sociais,  por  outro,  as  falas  que  se 

contrapõem,  que  se  refazem  são  profícuas  em  indicar  que  o  processo  formativo  tem 

provocado os estudantes em suas representações, favorecendo um redesenho de determinados 

traços do psicólogo. Esse movimento incitado pelo processo formativo não é isolado, mas 

segue os debates que se mantêm atuais na Psicologia.

Na comemoração dos 50 anos de profissão, Yamamoto (2012) reflete sobre o alcance 

social dessa profissão e sua possibilidade de contribuir com a mudança social. Inicialmente, o 

autor aponta pesquisas sobre o trabalho do profissional na década de 1980 e em 2010, as quais 

revelam importantes modificações no desenho da profissão,  especialmente no que tange à 

ampliação do público atendido e à diversificação de sua inserção profissional.

Todavia,  como  esclarecemos  antes,  o  fato  de  ter  havido  uma  diversificação  na 

Psicologia, não implica mudanças de práticas tampouco um maior alcance social da profissão, 

uma vez que, em vários contextos, houve a importação de modelos da clínica tradicional para 

dar conta de uma dada realidade com a qual tais modelos não dialogavam apropriadamente. 

Para compreender melhor essas questões, cabe tecermos relações entre o alcance social da 



370

profissão e seu compromisso político.

Nesse sentido, o autor reconhece a importância da dimensão técnica no trabalho do 

psicólogo,  entretanto,  observa  que  não  há  como  ignorar  a  dimensão  política  da  ação 

profissional:

Mencionamos  a  dimensão  técnica,  que  afirmamos  ser  indispensável  para 
uma  prática  socialmente  significativa,  e  uma  outra  dimensão  a  ser 
considerada é a política. Toda ação profissional, esteja o psicólogo ciente ou 
não,  comporta  uma  dimensão  política,  pelo  fato  de  o  profissional  estar 
envolvido,  como lembra  Iamamoto  (1998),  com as  relações  de  poder  da 
sociedade. Ignorar essa dimensão representa assumir as já superadas teses 
sobre a neutralidade da técnica (YAMAMOTO, 2012, p. 11, grifos do autor).

O  profissional  deve,  pois,  reconhecer  que  suas  ações  possuem  necessariamente 

desdobramentos políticos, o que impende que circunscrevamos o trabalho à dimensão técnica. 

Tais  assertivas  conduzem-nos  às  discussões  sobre  o  controverso  compromisso  social  da 

profissão. O que seria esse compromisso? Compromisso com quem? Baseado em que? Com 

que objetivos?

Yamamoto (2012) admite a existência de uma pluralidade teórico-metodológica e de 

posturas políticas. No entanto, o autor vai além da proposição de responsabilidade social do 

psicólogo, inquirindo sobre a possibilidade de remeter ao compromisso social na ordem do 

coletivo, considerando a categoria profissional em sua totalidade e heterogeneidade.

Conforme o autor (2012),  seria possível a concepção de diferentes projetos,  o que 

evitaria a qualificação de ações profissionais comprometidas ou descomprometidas. Destarte, 

as ações seriam vinculadas a um tipo de projeto ou a outro, lembrando, ainda, que o fato de o 

psicólogo assumir um projeto ou outro não inviabilizaria suas ações políticas e profissionais 

no plano individual.

Finalmente,  diante  das  diversidades  em  termos  de  projetos  ético-políticos  na 

Psicologia, acompanhamos opções de Yamamoto (2012, p. 15) no que concerne à viabilidade 

de um projeto 

[...] crítico e progressista, que possa, de uma parte, dar suporte às decisões 
ético-profissionais  de  ordem  individual  do  psicólogo,  considerados  os 
marcos já aludidos, e, para além da sua (indispensável) ação política como 
cidadão, ser coparticipante de um projeto ético-político que se articule com 
projetos societários mais amplos. E, nesse caso, evidentemente, estamos nos 
referindo a projetos societários que apontem a transformação estrutural da 
sociedade capitalista – e não a sua manutenção.
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8.3.3 Psicologia Clínica

Esse referente não surgiu a partir de uma discussão previamente planejada no roteiro 

do grupo focal, mas foi emergindo em vários momentos, quando os participantes referiam-se 

ao  trabalho  do  psicólogo.  Ao  longo  dos  encontros,  fui  colecionando  falas  em  que  os 

estudantes  traziam exemplos para ilustrar seus argumentos e, de forma geral, as situações 

explicitadas  remetiam  fortemente  à  Psicologia  Clínica.  No  quinto  encontro,  quando  a 

discussão tratava do “Eu, psicólogo”, participei ao grupo sobre minhas observações. Eis o 

resultado:

5º encontro:
Mediadora:  Nas discussões de vocês, quando vocês estão falando, me vem 
muito à mente uma imagem do psicólogo no setting com uma pessoa. A que 
que isso remete? A que área remete?

Cauã: Psicologia Clínica. 

Mediadora: Da clínica. Então, eu queria discutir isso agora, certo? É isso? O 
psicólogo só faz clínica?

Andrew: Não. 

Mediadora: Pra  ser  chamado  de  psicólogo,  o  profissional  tem  que  fazer 
clínica?

Cauã: Assim, eu falei da clínica tomando a minha, porque é o que eu estou 
vivendo agora. É nesse período de estágio específico, eu falei do lugar de 
onde  eu  estou  vivenciando  e  tal.  Mas  eu  também  fiquei  com  essa 
perspectiva, até os exemplos que a maioria utiliza seriam de exemplos de 
clínica mesmo, de setting terapêutico mesmo. Até os termos práticos, que eu 
acho que é uma palavra que saiu muito aqui, até nos outros encontros, foi o 
termo prático ou prática e sempre também me remete à Psicologia Clínica.  
Mas tomando a minha fala de hoje, acho que ela se reverbera nos diversos 
campos que o psicólogo vá atuar. Porque quando a gente fez estágio lá em 
escolar  também  foi  tão  angustiante  quanto.  Porque  tem  coisas  que  não 
depende só da gente e talvez por isso essa coisa do psicólogo lidar com 
problemas  me  remete  muito  à  questão  de  que  é  responsabilidade  dele 
resolver. Quando na verdade eu penso que não é assim porque por mais atue 
da maneira que a gente julgar mais correta, a gente só atua indiretamente 
com o problema, com a queixa, com a demanda que nos aparece.  E tem 
diversas amarras que não dependem só da gente, a gente sabe que é assim. E 
por isso, a gente se frustra tanto, eu acredito. 

Diante das observações, os estudantes começam a reorganizar suas falas, justificando 

assertivas anteriores. Ponderam que o psicólogo não trabalha apenas nesse âmbito e buscam 
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explicar-se porque que ele foi tão recorrente em seus exemplos.

A clínica também foi um elemento persistente na TALP, sendo uma das palavras mais 

evocadas pelos estudantes e estando inserida no campo referente ao trabalho do psicólogo. 

Como discutimos,  as  justificativas  da TALP não deixam dúvidas  de  que  se está  tratando 

essencialmente  da  clínica  tradicional,  focada  no  indivíduo  e  ambientada  no  consultório 

privado.  Além  disso,  vimos  que,  na  TALP,  ocorreu  situação  semelhante  ao  GF:  muitas 

justificativas, mesmo relativas às outras evocações, remontavam ao setting terapêutico.

De fato, ao longo dos encontros, alguns elementos desse perfil foram surgindo, como a 

resolução de problemas. Há também pesquisas que corroboram esse perfil, como o trabalho de 

Bettoi e Simão (2002), em que foi exposto que as imagens tradicionais que os estudantes 

fazem da Psicologia correspondem à visão de profissão liberal autônoma concretizada em um 

consultório particular.

Outros estudos demonstram que o modelo clínico tradicional é hegemônico em termos 

de  preferências  dos  estudantes  e  profissionais,  de  atuações  e  nas  propostas  de  formação 

inicial. Com sua síntese dos resultados da pesquisa do CFP “Quem é o psicólogo brasileiro?”, 

Bastos  e  Gomide  (2010)  constataram  a  preferência  pela  clínica  entre  os  profissionais, 

prevendo  que  essa  área  continuaria  definindo  a  Psicologia  para  o  público  externo, 

constituindo-se como um polo importante de atração para a profissão.

A previsão dos autores concretizou-se, o que pode ser verificado em várias pesquisas. 

É o caso dos escritos de Carvalho e Sampaio (1997) sobre as áreas emergentes da Psicologia. 

Nesse trabalho, os autores discutem predominância da área clínica e tecem relações entre esse 

fenômeno, a formação e a representação social da Psicologia, que se constitui em torno da 

imagem da Psicologia Clínica, que, por seu turno, é constituída nas IES. Já em pesquisa com 

egressos  de  Psicologia,  Cruces  (2006) observa  que  a  área  clínica  é  tanto  a  preferida dos 

estudantes concluintes como também é a que a maioria dos egressos está atuando.

Ainda, retomando o segundo capítulo, dados de uma nova pesquisa da ANPEPP/CFP 

confirmam  que  a  clínica  prossegue  como  a  predominante  entre  os  psicólogos,  os  quais, 

mesmo quando atuam em outras áreas, têm a clínica combinada a essa outra área. Saliente-se 

que, mesmo em outra área, as atividades realizadas pelos profissionais são significativamente 

de natureza clínica (GONDIM; BASTOS; PEIXOTO, 2010). 

Dentre as razões para tal preferência, os autores sinalizam que a clínica é a área que 

melhor responde ao ideal de atuação psicológica (GONDIM; BASTOS; PEIXOTO, 2010). De 
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fato,  considerando o processo de  escolha  profissional,  o  que  se busca  com a  opção pela 

Psicologia é  um estereótipo de atuação que está  intimamente próximo do modelo  clínico 

tradicional  e  que  se  alinha  às  preferências  e  atributos  pessoais,  elencados  como  fatores 

internos  para  a  decisão.  Assim,  a  opção  pela  Psicologia  tem  influência  significativa  do 

estereótipo ocupacional dessa profissão, o que foi ficando cada vez mais evidente com os 

resultados  da  TALP e  do  grupo  focal:  o  psicólogo  trabalha  com pessoas,  ajudando-as  a 

resolver seus problemas (GONDIM; MAGALHÃES; BASTOS, 2010).

É  válido  reconhecer  a  relação  entre  o  estereótipo  aqui  desenhado  e  a  identidade 

profissional, presente tanto entre profissionais como entre o público em geral. Silveira e Nardi 

(2008, p. 237) tratam dessas identificações e elencam traços que compõem essa identidade:

A  identidade  almejada  de  “ser  psicólogo”,  isto  é,  a  construção  das 
expectativas de inserção no mercado como psicólogos, na maioria dos casos, 
está vinculada ao trabalho em clínica, entendida como clínica psicanalítica, 
um ideal cujo currículo acadêmico auxilia a construir, e porque o imaginário 
popular vincula sucesso, autonomia e dinheiro ao exercício da clínica, que 
correspondia a uma realidade hoje não mais vigente.

Nesse  trecho,  Silveira  e  Nardi  (2008)  evidenciam  características  concernentes  ao 

modelo clínico tradicional e pontuam a construção de que tal modelo tem a contribuição do 

currículo acadêmico. Sobre isso, vimos em autores diversos (MELLO, 2010a; DIMENSTEIN, 

2000)  que  a  formação  do  psicólogo  é  historicamente  marcada  por  um  currículo  que  dá 

substância a esse modelo, fortalecendo sua hegemonia teórico-metodológica nas graduações.

Cruces  (2006)  relembra  que  o  perfil  do  profissional  formado  a  partir  do  modelo 

proposto com o currículo mínimo direcionava-se de modo predominante à mensuração e à 

avaliação de aspectos psicológicos e se limitava ao diagnóstico e ao tratamento de problemas 

de ajustamento. A autora afirma que tal perfil formativo proporcionou a construção de uma 

identidade profissional, cujas características ainda estão presentes nas representações que as 

pessoas possuem dessa profissão.

Seguindo, Gabriel reafirma sua pouca afinidade com a área clínica e a discussão daí 

advinda  traz-nos  aspectos  importantes  para  caracterizar  esse  perfil  através  do  prisma 

estudantil:

5º encontro:
Gabriel: É como eu acho que já falei nos outros encontros, eu nunca me vi 
clinicando,  trabalhando  numa  clínica.  É  uma  área  que  eu  não  acho  tão 



374

importante. Mas que eu ainda não tive estágio nem nada, pode ser que a  
minha visão mude daqui pra lá. Aí, as pessoas de fora, que não conhecem, 
né, ficam falando, só focam na clínica “Como assim, você não quer trabalhar 
na clínica? Você vai trabalhar em quê?”. 

Eduardo: Com o que você quer trabalhar?

Gabriel: Assim, trabalhando em qualquer outra área, na social, com grupos e 
tal, mas não vejo.
[…]
Eduardo: Um grupo, no caso, é muitas pessoas e um indivíduo é somente 
um.

Catarina: Essa coisa do indivíduo em si e do grupo.

Eduardo: É  porque  no  grupo,  você  vai  trabalhar  com várias,  ao  mesmo 
tempo. É,  o individual,  no caso,  seria a clínica,  talvez fosse só você e o 
paciente. 

Catarina: Porque se for pensando pela facilidade, eu acho o contrário. Acho 
na clínica muito mais fácil do que no grupo porque na clínica você vai estar 
lidando com um só. E com um grupo, você vai estar lidando com várias 
problemáticas  ao  mesmo  tempo.  Eu  pensava  muito  como você,  Gabriel. 
Quando eu entrei, eu pensava “Ah, não, eu não quero trabalhar clínica, com 
uma só pessoa. Eu gosto tanto de gente. Eu acho que eu queria trabalhar 
mais em grupo”. E eu falo como o Cauã, eu falei da clínica porque é a que eu 
estou vivenciando atualmente e a que eu já posso dizer que é que eu vou 
trabalhar enquanto psicóloga. Porque foi uma coisa que eu me identifiquei 
muito. Eu brinco com a minha orientadora, acho que o sangue da clínica 
pulsa em minhas veias. Foi uma coisa que eu me identifiquei muito mesmo, 
que eu gostei muito e é uma coisa que eu pretendo seguir. Mas acho que tem 
muito  disso  também,  a  gente  falou  do  lugar  que  a  gente  está  vivendo 
atualmente, os meninos talvez falem de um lugar que por eles não terem 
experienciado os outros ainda, é aquele que a gente mais escuta. É tanto que 
o pessoal de fora, como às vezes até das próprias pessoas aqui dentro, porque 
a clínica, ela tem mais, ela é mais divulgada, digamos assim, né?

Eduardo:  É  isso  que  falta  pra  gente  que  está  começando poder  entender 
como é cada parte.

O diálogo que expomos nos conduz a duas reflexões: primeiro, o retorno da discussão 

social-grupo; individual-clínica. Essa separação sinaliza um entendimento de clínica apartado 

da dimensão social, reforçando o modelo clínico tradicional cujo cenário é o consultório e o 

atendimento  é  focado  no  indivíduo,  dentro  de  um  plano  de  profissional  liberal,  que 

descrevemos anteriormente.

Moreira, Romagnoli e Neves (2007) esclarecem que a clínica psicológica herda do 

modelo  médico  práticas  centrais  de sua  profissão,  como a  observação e  compreensão do 

indivíduo  com  o  intuito  posterior  de  intervir,  quer  dizer,  remediar,  tratar  e  curar.  Nesse 
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sentido, tais práticas, de caráter higienista, alocavam à clínica um lugar distante das questões 

sociais.

As autoras prosseguem, explicando a constituição da psicoterapia, que se tornou um 

campo privilegiado da clínica psicológica e que fortaleceu as relações entre a Psicologia e o 

individualismo. Na psicoterapia, os problemas psicológicos eram considerados por um viés 

imaterial e só se revelariam por meio da fala, que é o elemento sobre o qual o profissional 

trabalharia visando traçar uma linha de tratamento que cursaria com diagnóstico, prescrição e 

prognóstico. 

Esse caminho traçado supervaloriza a dimensão psicológica na compreensão do sujeito 

e de suas queixas e oculta as condições sócio-históricas que constituem esse sujeito e que 

podem concorrer nas produções dos denominados problemas psicológicos. Desse caminho, 

resultam atuações acríticas e uma compreensão de homem abstrata,  isolada das condições 

materiais da vida humana, bem como o esvaziamento político dessa prática. Benevides (2005, 

p. 21) adverte sobre a dicotomia instalada entre o indivíduo e a sociedade e as decorrências 

disso:

Não é preciso ir muito longe para percebermos que o discurso sobre o sujeito 
tem vindo acompanhado,  no  campo das  práticas  psi,  de  um processo  de 
despolitização  destas  mesmas  práticas.  No  mesmo movimento  em que  o 
sujeito é tomado como centro (ou mesmo eventualmente descentrado) opera-
se uma dicotomização com o social que se acredita circundá-lo.

De acordo com a autora, essa separação do interno e do externo, do indivíduo e do 

social alimenta a afirmação de que Psicologia e Política são instâncias que não se misturam. 

Com  efeito,  essa  Psicologia  apolítica  consolida-se  nos  currículos  tradicionais  que,  como 

vimos em Reis e Guareschi (2010), Dantas (2010), entre outros, privilegia uma concepção da 

Psicologia fundamentada no tecnicismo, no cientificismo e na neutralidade. 

Ao discorrer  sobre a  prática do psicólogo,  os estudantes  focam no modelo clínico 

tradicional,  dicotomizando  o  trabalho  entre  individual  e  grupal,  este  último  como 

representante de uma intervenção da Psicologia Social. Destarte, essa dicotomia emerge como 

um traço pertinente à representação social sobre o psicólogo que se delineia, sendo o social 

elemento em processo de incorporação no sistema representacional dos estudantes.

Esse  processo  implica  o  reconhecimento  de  um cenário  que,  como  discutimos,  é 

permeado por embates entre saberes advindos de diferentes campos e racionalidades. Nesse 
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cenário, os sujeitos interagem com conhecimentos diversos, dentre os quais os científicos, 

movimentando um processo de apropriação desses saberes, nominados por Wagner (2000) 

como ciência popularizada, o que remete a sua sócio gênese.

Wagner  (2000,  p.  4)  considera  que  “É  um  aspecto  distintivamente  moderno  do 

conhecimento  popular  o  fato  de  que  ele  integra  um  mosaico  de  idéias  [sic]  e  teorias 

científicas”. Ou seja, as representações sociais são constituídas em um processo que reúne 

saberes  diversos,  pertinentes  ao  universo  reificado  e  ao  consensual.  Essa  consideração  é 

relevante no sentido de compreendermos que uma representação social não tem compromisso 

com a reprodução de uma dada teoria científica, seu comprometimento é com o grupo e com 

suas demandas de criação de uma realidade tangível sobre um dado fenômeno.

Nesse processo de popularização de componentes derivados da ciência, o mecanismo 

de ancoragem torna-se ferramenta central, permitindo a apropriação desses componentes no 

sistema  de  representações.  Conforme  Quinto  (2008),  a  configuração  dos  elementos  que 

constituem a representação social do trabalho do psicólogo desenvolve-se a partir da interação 

entre  conhecimentos  consolidados  no  campo  da  produção  cultural,  referente  ao  universo 

consensual,  e  aqueles  provenientes  dos  âmbitos  científico  e  profissional,  vinculados  ao 

universo reificado. Desse modo, a autora informa que a ancoragem proporciona, por meio do 

confronto  com  componentes  do  universo  consensual,  a  compreensão  e  a  apreensão  de 

referências aprendidas na graduação acerca do saber fazer em Psicologia. Andrade, Carvalho 

e Roazzi (2003, p. 88) explicam que as representações sociais funcionam como um 

sistema interpretativo [que] serve de mediação entre os sujeitos e o seu meio, 
e entre os componentes de um mesmo grupo, possibilitando a resolução das 
situações com as quais se deparará,  transformando-as em uma linguagem 
comum,  servindo  tanto  para  compreender  e  classificar  acontecimentos  e 
indivíduos  de  um  mesmo  grupo,  como  para  fazê-lo  em  relação  a 
acontecimentos e grupos estranhos, dando ao processo de ancoragem mais 
uma função, a de instrumentalização do saber.

Os autores alertam que, com a ancoragem, o objeto em representação é deformado 

com o intuito de caber no universo referencial conhecido e, em concomitância, esse universo 

também se modifica, possibilitando acesso às novas visões, à criação de novas categorias e à 

transformação do pensamento (ANDRADE; CARVALHO; ROAZZI, 2003). Assim, quando 

os  estudantes  debatem entre  si  sobre  o  modelo  clínico  e  o  lugar  do  social  nas  práticas 

psicológicas,  inserem-se nesse processo de apropriação de  novos elementos,  recorrendo à 
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ciência psicológica, às suas experiências formativas e aos saberes já constituídos. Isso, por sua 

vez, mobiliza as representações sociais acerca do psicólogo, com a reconfiguração de seus 

elementos constituintes.

A segunda reflexão segue as trilhas ora abertas, associando-se aos embates entre os 

conhecimentos advindos do senso comum e aqueles que são construídos em sua formação. No 

grupo, é realçada a possibilidade de debates  e revisões de posições,  com os participantes 

reanalisando  sua  própria  fala.  São  esses  embates  que  propiciam  a  Cauã  e  Catarina 

reorganizarem a fala de modo a contrapor a onipresente clínica. Isto porque reconhecem em si 

a fala sobre a clínica que marca as representações sociais em tela, mas, concomitantemente, 

trazem  à  tona  as  Outras  vozes  presentes  em  sua  formação,  resgatam  experiências  e  se 

realinham em seus dizeres, justificando-os a partir do lugar que falam agora e revendo-os 

através do processo formativo de cinco anos.

Nessa altura, vale sublinhar que não escapa ao grupo que a própria imagem de clínica 

vem se modificando, extrapolando os traços que a circunscrevem ao consultório:

5º encontro:
Cauã: Mas é que o que é clínica e o que deixa de ser clínica é tão relativo,  
assim, é tão modificável que não dá pra se remeter só ao setting

Catarina: E  também  o  que  a  gente  percebe  é  que  a  gente  também  está 
focando muito num lugar específico da clínica.

Cauã: Isso.

Andrew: A gente está falando do consultório.

Catarina: A gente está voltando pra o consultório.

Mediadora: Por quê?

Andrew: É comum a imagem de clínica no consultório.

Mediadora: Aí, vocês trouxeram?

Lain: Mas  alguém  disse  hoje,  eu  não  lembro  quem  falou,  que  alguns 
preceitos da clínica são necessários a outras áreas. Então, isso é verdade? 
Uma  seria  mais  importante  que  outra?  [olha  para  mim,  buscando 
confirmação]

Mediadora: Não sei, eu não sou professora aqui. [risos no grupo]

Lain: É algo que traz dúvida. E que ela também não acontece só entre quatro 
paredes, né? 
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Mediadora: Como é que você vê a clínica, Lain?

Lain: Bom, baseado nisso. Eu vejo não como uma área mesmo, mas como 
uma constante em outras áreas. Que as que vários motes, várias coisas, como 
a escuta que se usa na clínica, são utilizadas com outras vertentes. Mesmo 
com grupos.  A diferença é  que com grupos se  multiplica,  é exponencial. 
Você tem que ter ainda mais habilidade de escuta e ainda mais habilidades 
clínicas. E aí junta com outras habilidades. Eu vejo como uma área quase 
que básica pras outras e que não acontece só em quatro paredes.

A discussão segue e conduz à síntese de Sofia, que arrisca: 

5º período:
Sofia: De acordo com a fala que fizeram, pelo menos o pessoal que está mais 
na frente, que já fez estágios, a clínica não é só a questão das quatro paredes, 
a clínica é o procedimento, é a atitude, pelo menos pelo que eu entendi a 
partir  da  fala  deles.  E se a clínica é a atitude,  então,  todo psicólogo faz  
clínica.

Mediadora: O que é essa atitude clínica?

Sofia: Seria a atitude de reconhecer uma determinada demanda e, na medida 
do possível, conseguir auxiliar nessa demanda. Não no sentido de solucionar, 
mas no sentido de dar ao paciente, cliente, não sei, a possibilidade de que 
ele, digamos assim, se resolva, entre aspas. Eu não consigo entender bem, eu 
estou só supondo a partir do que falaram porque eu nunca vi uma atuação.

Cauã, Andrew e Catarina fazem referência às discussões teóricas sobre a clínica que 

visam a ruptura com o modelo tradicional, reconhecendo a necessidade de revisão sobre seu 

significado e suas práticas. Suas falas vão ao encontro de uma mudança na Psicologia com 

relação às práticas clínicas que devem ir além do tão fortemente representado consultório 

privado, o que é observado nos últimos anos.

Wojciekowski  (2013)  reconhece  nos  princípios  gerais  das  DCNs uma tentativa  de 

alterar  a  representação de  profissional  liberal,  buscando  recolocar  o  psicólogo  como ator 

inserido em campos diversos e ampliando seu campo de atuação. Há, pois, uma tentativa de 

diminuir  o  foco  das  formações  no  tocante  à  clínica  individual,  com  a  abertura  de 

possibilidades de práticas emergentes e a diversificação das práticas clínicas.

Outros  autores  também  vêm  apontando  em  seus  estudos  pequenas,  porém, 

significativas mudanças nesse campo. Cruces (2006) revela que, a despeito da preferência 

pelas atividades clássicas na Psicologia, as chamadas atividades emergentes têm surgido como 

uma opção para os estudantes, em especial, aquelas que de algum modo remetem ao social, na 
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visão desses sujeitos. A autora também constatou que atividades referentes à clínica social e 

em instituições vêm se diferenciando das tradicionais por transpor o consultório e abranger 

grupos  de  pessoas,  com  um  caráter  mais  preventivo  do  que  curativo.  Também é  válido 

retomarmos o estudo de Bettoi e Simão (2002), que indica mudanças nas imagens sobre as 

atividades  clínicas  que,  inicialmente  limitadas  à  clínica  particular  de  consultório  pelos 

estudantes entrevistados, remetem, depois, à atuação em outros contextos pelos profissionais.

Esse  caminho  de  ampliação  das  práticas  clínicas  é  norteado  por  discussões  que 

advertem sobre o reducionismo a que muitos críticos incorrem quando retratam a Psicologia 

Clínica.  Figueiredo  (2011)  alerta  para  confusões  existentes  entre  o  psicólogo  clínico  e  a 

clínica psicológica,  atenta que há confusões de diversas ordens, como aquela referente ao 

lugar em que se desenvolve a prática clínica. Tradicionalmente,  compreende-se tal  prática 

restrita ao consultório particular, contudo, o autor adverte que a clínica psicológica não deve 

ser caracterizada pelo local em que se realiza o trabalho. 

Nesses termos, a clínica não se restringiria a uma área da Psicologia, fechada em um 

local, com foco em um dado público, amparado em um modelo liberal de profissão. Para 

Figueiredo (2011), a clínica psicológica define-se por um  ethos75, isto é, sua definição está 

relacionada a sua ética, que envolve o comprometimento “com a escuta do interditado e com a 

sustentação das tensões e dos conflitos” (FIGUEIREDO, 2011, p. 63).

Nessa busca por uma revisão da clínica psicológica cabem as contribuições de  Silva 

(2001), que explicita alguns questionamentos quanto ao entendimento da clínica, dos quais, 

destacamos dois: sobre a oposição entre cura e prevenção e sobre a oposição de territórios de 

conhecimento. Em relação ao primeiro tópico, o autor responde que prevenção ou cura não 

são ações exclusivas da clínica, isto é, não é possível opor as práticas da Psicologia como se a 

clínica focasse unicamente na cura e outras assumissem uma proposta preventiva. Quanto à 

oposição de territórios de conhecimento, Silva (2001, p. 1) assim se posiciona:

[…] basta refletirmos sobre a impossibilidade de se pensar um psicólogo 
clínico que não seja  social,  pois  toda e  qualquer  ação deste  profissional, 
mesmo que seja executada sobre um único ator, será uma intervenção social. 
Isto porque este ator é constituído histórico-socialmente, ele existe em suas 
relações  e  por  suas  relações.  Todas  as  máscaras  que  ele  utiliza  para 
representar a si mesmo são inventadas dentro de uma processualidade do vir 
a ser como possibilidades para sua atuação. 

75 Conforme o referido autor, ethos corresponde à ética no sentido de “padrões implícitos e/ou códigos 
explícitos que prescrevem ou proíbem determinadas condutas” (FIGUEIREDO, 2011, p. 65, grifos do autor).
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Considerando  essa  articulação  essencial  na  prática  clínica  com  o  contexto  social, 

Moreira, Romagnoli e Neves (2007) tratam da entrada desse contexto no consultório e sua 

convocação dos psicólogos a saírem desse espaço, uma vez que,  para responder às novas 

formas de subjetivação e de adoecimento psíquico, era preciso compreender a realidade local. 

De  acordo  com  as  autoras,  a  Psicologia  considerada  tradicional  viu-se  compelida  a  se 

redesenhar, tornando-se mais crítica e socialmente engajada. 

Nesse  retraçado  da  Psicologia  Clínica,  novas  possibilidades  surgiram,  as  quais 

intensificaram defesas por uma prática fundamentada na ética e comprometida politicamente. 

Retomando  o  segundo  capítulo,  temos  que  Moreira,  Romagnoli  e  Neves  (2007)  também 

sublinham  a  importância  da  ética  e  da  política  na  clínica,  discorrendo  sobre  as  novas 

modalidades de clínica, como a clínica social e a promoção da saúde, que visam superar  a 

ênfase  na psicoterapia.  Admitem que o paradigma clínico tradicional  apartado da política 

mantém-se hegemônico, contudo, frisam a necessidade de deslocar tal paradigma na direção 

de  “uma  clínica  implicada e  aplicada  nos  processos  de  promoção  da  saúde  no  social” 

(MOREIRA; ROMAGNOLI; NEVES, 2007, p. 618). Nesse sentido, não é o caso de ampliar 

clientelas ou espaços de atuação e manter práticas tradicionais. As autoras defendem que é 

preciso associar o sujeito psicológico ao político, transformando-o em sujeito histórico.

Silva (2001), por seu turno, propõe que se assuma o ethos do cuidado, o que implica 

destituição  do  poder  reacionário  da  clínica  burguesa  e  o  rompimento  de  práticas 

naturalizantes. O autor denuncia o descuido da clínica tradicional com sua ética na medida em 

que suas atitudes são negligentes com a maioria da população, promovem a exclusão social, a 

expropriação da subjetividade e a consolidação de subjetividades dominantes.

Nessa perspectiva, para se opor ao descuido, Silva (2001, p. 1, grifos do autor) coloca 

em  relevo  o  cuidar,  aqui  concebido  como  “responsabilizar-se  pela  beleza  e  sofrimento 

clinicados.  Cuidar  é  inventar  ações  desnaturalizantes  para  a  nossa  psicologia:  ciência  e 

profissão. Mas, sobretudo, cuidar é acolher o sujeito que busca neste habitat do psicólogo – 

a clínica – uma transformação à sua existência”. Assim, alia-se o cuidado a uma ética, a uma 

atitude  político-social,  que  rompa o  modelo  médico  e  excludente  da clínica  tradicional  e 

assuma, em uma micropolítica, ações direcionadas ao cuidado na formação de subjetividades 

(SILVA, 2001).

Certamente, são observações pertinentes que devem propiciar o avanço nos debates 

sobre a atuação do psicólogo, entretanto, cabe o alerta para as reproduções de modelos e de 
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representações sociais que nos conduzem por uma trilha diferente. Em que pese às propostas 

de reflexão sobre a clínica psicológica, é possível retomar as preocupações de Seixas (2009), 

quando afirma que, embora haja uma propensão a assumir uma clínica ampliada socialmente 

comprometida,  as  escolhas  dos  profissionais  seguem  por  um  caminho  tradicional  e 

adaptacionista. 

As preocupações de Seixas  (2009) não são inoportunas.  Em conformidade com os 

dados  explorados  por  Gondim,  Bastos  e  Peixoto  (2010),  as  principais  atividades 

desenvolvidas por psicólogos da área clínica estão associadas ao atendimento psicológico, sob 

a modalidade de psicoterapias, aconselhamento e assistência a enfermos, e à elaboração de 

psicodiagnósticos e pareceres psicológicos, tendo como base os testes. Tais dados, aliados ao 

fato de que o consultório é o local predominante de trabalho do psicólogo clínico, corroboram 

afirmativas sobre a continuidade da clínica tradicional como base para as intervenções em 

Psicologia.

Os autores ponderam que, apesar da clínica tradicional perseverar como a principal 

área de atuação, o modelo de intervenção individual vem sendo substituído por outro modelo 

com maior foco na intervenção social. Entretanto, Gondim, Bastos e Peixoto (2010, p. 192) 

explicam que essa tendência 

[...] não assegura que esse profissional esteja mais preparado para lidar com 
as  diversificadas  demandas  sociais  emergentes.  Afinal,  durante  muitas 
décadas,  a  formação  e  a  construção  da  identidade  profissional  estiveram 
embasadas em um modelo clínico de atendimento individual fortalecido pela 
grande expectativa da sociedade em ver o psicólogo como um profissional 
do divã. O psicólogo também enfrenta dificuldades para se desvencilhar do 
modelo que, historicamente, confere-lhe identidade social.

Assim, a “ampliação” almejada corre o risco de se resumir ao local de trabalho e ao 

público atendido. Tal afirmação encontra base em investigações que constatam a permanência 

do modelo clínico-liberal ampliado para determinados campos. É o caso da investigação de 

Cenci (2006) que, ao constatar a ausência de representações sociais sobre o psicólogo para 

moradores  de  um  bairro  de  baixa  renda,  provoca-nos  a  refletir  sobre  a  relevância  e  a 

materialidade do trabalho da Psicologia – identificado com práticas decorrentes do modelo 

tradicional - em comunidades.

A ênfase em uma formação clínica é elemento fundante para a manutenção do modelo 

clínico tradicional e de sua ampliação para outras áreas de atuação. Em trabalho oriundo do 
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estudo  da  ANPEPP/CFP,  Abbad  e  Mourão  (2010)  expõem  dados  coerentes  com  a 

argumentação sobre essa ênfase. Para os psicólogos participantes da pesquisa: 1- há falhas na 

formação  no  que  concerne  às  habilidades  relativas  à  Psicologia  Social  e  à  Psicologia 

Organizacional;  2- a área clínica é aquela cujas competências apresentam os índices mais 

baixos  de  necessidades  de  qualificação,  quer  dizer,  os  profissionais  sentem-se  mais 

habilitados a exercer atividades relacionadas à clínica.

Não  é  incomum  encontrar  campos  de  trabalho  em  que  as  principais  atividades 

exercidas  pelo  psicólogo  remetem  à  prática  clínica,  o  que  preocupa  em  especial  pela 

reprodução acrítica de modelos consolidados ao longo da formação inicial e pela restrição das 

possibilidades de inserções em outros contextos (GONDIM; BASTOS; PEIXOTO, 2010). Os 

autores ponderam que muitas dificuldades de atuação profissional  podem ser atreladas ao 

despreparo em lidar com a diversidade das demandas sociais. Desse modo, “Se o psicólogo se 

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

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

sua adequação para essa nova atuação” (GONDIM; BASTOS; PEIXOTO, 2010, p. 182). 

Para corroborar tais assertivas, retomamos as reflexões de Quinto (2008) que afirma 

que, apesar da construção de novas referências para atuação do psicólogo na saúde pública, as 

representações do psicólogo acerca dos parâmetros para sua atuação parecem ainda constituir-

se de elementos referentes ao trabalho clínico individual em consultório. Diante dos trabalhos 

apresentados, consideramos que não seria apressado inferir que, ao longo da formação inicial, 

é  do modelo  da  clínica  tradicional,  com seus  discursos,  instrumentais  e  ideários  que  nos 

apropriamos com maior precisão.

Com efeito, os dados de nossa investigação não permitem que aloquemos a clínica a 

um segundo plano das representações sociais sobre o psicólogo. Assim, temos a centralidade 

da clínica-escola e a dicotomia entre conteúdos críticos e outros tradicionais, revelados na 

análise do PPC. Articulados a isso,  os dados da TALP e do grupo focal nos autorizam a 

afirmar que os estudantes vêm se apropriando de discussões que buscam superar a clínica 

como consultório, o que nos indica um processo de reconfiguração das representações sociais, 

as quais apontam para clínica, mas com algumas nuanças diferentes.

No caso da TALP, por exemplo,  constatamos que o debate sobre o cuidado faz-se 

presente no campo semântico de psicólogo. Embora haja inclinações dos participantes para 

conceber o cuidado dentro de uma concepção de ética discutida na promoção de saúde, as 
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justificativas indicam permanências no que se refere à reprodução da clínica tradicional. Além 

disso, a clínica surge em posição ambivalente, em que ora se destaca com várias ilustrações e 

ora é permeada por justificativas que a referem como a mais conhecida pelo senso comum, 

simplificando e justificando a evocação.

Também  no  grupo  focal  é  possível  observar  movimentos  de  reconfiguração  das 

representações  sociais  no que  tange  à  clínica.  Lain  e  Sofia  resgatam falas  anteriores  dos 

veteranos para relocalizar a clínica em suas referências, considerando que esta não ocorre 

apenas entre quatro paredes e que seus preceitos e atitudes atravessariam as demais áreas. 

Todavia, os insistente exemplos que aludem à clínica tradicional, a separação entre indivíduo 

e social, clínica e política, bem como a ampliação de determinadas características vinculadas à 

clínica  para outras áreas devem ser problematizadas. Isto porque é preciso cuidado para não 

reproduzirmos práticas clínicas em contextos que não as caberiam ou de concluirmos que 

todas as intervenções em Psicologia são pertinentes a essa área, orientadas por uma atitude 

clínica, como se o instrumental da Psicologia se resumisse a esse âmbito.

Nossos dados assinalam que o ideário liberal persiste acompanhando as representações 

sociais sobre o psicólogo o que dá substância para a continuidade do núcleo figurativo do 

psicólogo  composto  com  traços  relativos  ao  modelo  clínico  tradicional.  Ora,  elemento 

constitutivo  da  objetivação,  o  núcleo  figurativo  materializa  as  representações  em  tela, 

colocando em relevo a  figura do clínico em seu consultório.  Tal  como Moscovici  (2005) 

explica,  o  núcleo  figurativo  configura-se  como um complexo de  imagens  que  tem como 

intuito reproduzir um complexo de ideias. Dessa forma, é a essa imagem que os estudantes 

recorrem para ilustrar seus conceitos.

Contudo, as (des)continuidades em relação a esse modelo perfazem a TALP e o grupo 

focal, evidenciando movimentos de reconstituição de representações sociais visando abarcar 

elementos  advindos  de  discussões  da  literatura,  do  cotidiano,  das  experiências  práticas, 

demandas dos estudantes, entre outros. Quinto (2008, p. 9) explana que

Na  perspectiva  da  teoria  das  representações  sociais,  os  conhecimentos 
orientadores das práticas profissionais e definidores do perfil profissional são 
produto e processo da interação entre estes elementos do âmbito cultural, 
político, educacional e científico. Elementos do universo reificado da ciência 
e da profissão Psicologia, portanto, também estão implicados na construção 
de um conhecimento prático do senso comum sobre o trabalho do psicólogo.

Nesses  movimentos,  os  embates  entre  constituintes  dos  universos  reificado  e 
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consensual explicitam que as representações sociais sobre o psicólogo para os estudantes de 

Psicologia de Palmeira  dos  Índios  mantêm-se em permanente estado de tensão dialógica: 

assume-se elementos  do modelo clínico tradicional,  não  obstante,  outros  são apropriados, 

modificando o modelo clínico e, ao mesmo tempo, modificando-se. O social não caberia à 

clínica  tradicional,  mas  ele  está  ali,  presente,  tensionando,  provocando  a  necessidade  de 

comunicações e a produção de novas sínteses, movimentando os mecanismos de ancoragem e 

de objetivação. Idem o cuidado, ora ancorado em práticas assistencialistas, ora sinalizando 

possibilidades de rupturas com tais práticas.

8.4 Dos movimentos às sínteses: as representações sociais em cena 

A tela em que buscávamos delinear os desenhos que representam os psicólogos segue 

agora preenchida.  Resta-nos apreciar tais  desenhos,  analisar seus traços sobressalentes,  os 

elementos  de  sua  composição,  reunindo  os  resultados  e  discussões  propiciados  pelos 

procedimentos  metodológicos  praticados.  Em  um  primeiro  olhar,  não  nos  escapa  a 

permanência de um desenho de psicólogo tantas vezes repetido, contudo, em um olhar mais 

acurado,  vê-se  que  não  são  meras  cópias.  Não  estamos  falando  da  reprodução  de  uma 

natureza morta, estática, na medida em que há movimentos, conflitos e dinâmicas que são 

fortemente permeados pelo contexto em que se desenvolve a cena retratada.

As  categorias  que  emergiram  no  grupo  focal  anunciam  os  traços  recorrentes  às 

representações sociais sobre o psicólogo: trata-se de um profissional que ajuda na solução de 

problemas semelhantes a quebra-cabeça. É, pois, diante de problemas e crises que recorremos 

ao psicólogo, que atua, acima de tudo, fundamentado em sua ciência porque não é um amigo, 

ele se formou para isso. Como modelo desse trabalho, essencialmente focado no indivíduo, há 

a  clínica  tradicional  e  seus  instrumentais,  sendo  a  escuta,  o  acolhimento  e  o  cuidado 

tributários desse modelo.

Não  obstante,  se  falamos  anteriormente  em  movimento  é  para  sublinhar  que  a 

representação social está calcada em uma epistemologia dialógica (MARKOVÁ, 2006), não 

permitindo a  produção de uma imagem estática.  Seus  traços  revelam a dinamicidade  e  a 

dialogicidade, posto que nuanças como o processo de interiorização, os entendimentos sobre 

interior e capital, a apropriação de elementos de uma formação crítica e da dimensão social, a 
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presença  inegável  de  tensionamentos  entre  modelos  instituídos  e  práticas  instituintes,  as 

desconstruções  ao  longo  do  processo  formativo,  entre  outros,  conduzem  a  um  desenho 

representacional que é rasurado, redelineado e reconfigurado.

Resgatando Wagner, Hayes e Palacios (2011), o primeiro aspecto que caracteriza as 

representações sociais diz respeito ao fato de serem imagens estruturadas, não sendo uma 

atitude ou opinião singular e unidimensional. Assim, referem-se a uma descrição de um dado 

objeto  social  que  é  estruturada  e  multidimensional  e  que,  em  confluência  com  outras 

assertivas, constitui um constructo semelhante a uma teoria.

Observemos mais de perto, então, essa imagem que se estrutura acerca do psicólogo a 

fim de analisar que teorias decorrem daí. A identificação com o curso, condição presente no 

ato da escolha de alguns participantes, está relacionada à ajuda e ao conselho. A motivação 

dos estudantes prenuncia os traços pertinentes às representações sociais que se atrelam à sua 

identificação inicial,  uma vez que identidades e representações constituem-se mutuamente. 

Sendo  a  identidade  uma  representação  chave  (ANDRADE,  2000),  essas  primeiras 

identificações revelam a permanência de traços de um desenho de psicólogo conselheiro e que 

ajuda o próximo, tão amplamente constatado em diversas das pesquisas que consultamos.

Esses traços já haviam emergido na TALP, cuja palavra mais evocada pelos estudantes 

foi a ajuda, sendo a função central do psicólogo ajudar o outro no que for preciso. Todavia, tal 

emersão  não  dá  conta  da  dinâmica  de  nossos  achados.  Quando  analisamos  a  ajuda  por 

períodos, vemos que suas cores são vívidas nos primeiros anos, mas vão empalidecendo nos 

últimos períodos, embora não sejam apagadas.

Além disso, a ajuda que perpassa diversos momentos do grupo focal é colocada em 

evidência  ao  longo  de  um  dos  encontros,  com  o  questionamento  do  enquadramento  do 

psicólogo com essas marcas. Aqui, temos um tensionamento no grupo, em que os estudantes 

buscam distanciar-se de uma visão do senso comum de psicólogo, localizando-o em outro 

plano. Ao negar marcas que acreditam ser atribuições do senso comum à figura do psicólogo, 

é possível visualizar movimentações nas representações dos discentes que, identificando-se 

com  a  ciência  psicológica  como  conhecimento  diferenciado,  reveem  aspectos  e  alertam: 

psicólogo é gente! Não somos super-heróis…

Tensionamentos  semelhantes  podem  ser  encontrados  nas  discussões  acerca  de 

orientação e problema, presentes na TALP e no grupo focal, e que, em relação a este último, 

tornaram-se pontos nodais  e  sobre o qual  diferentes visões  foram evocadas.  A orientação 
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levou o grupo a discutir se o psicólogo seria ou não alguém que orienta pessoas e o que seria 

essa atividade. Dessa forma, os estudantes viram-se refletindo se o psicólogo poderia assumir 

uma posição superior na relação com aquele que é por ele orientado, quer dizer, o cerne do 

debate era sobre o cuidado com a assunção de uma postura verticalizada e autoritária.

A  orientação  representa  uma  atividade  clássica  da  Psicologia  frequentemente 

lembrada, como estudos anteriores apontaram e que, de fato, foi envolvida, historicamente, 

em uma postura normalizadora e prescritiva. No entanto, cabe aqui a preocupação: se, por um 

lado, essa verticalização existiu e deve ser necessariamente repensada, por outro, é preciso 

atenção para não se cair em seu oposto, uma postura neutra, não-diretivista, que retire do 

profissional sua autoridade e, em especial, esvazie os sentidos de suas intervenções. Desse 

modo, as reflexões que surgiram nos encontros indicam o tensionamento entre modelos de 

atuação,  o  que  levantaria  possibilidades  de  reconfigurações  desse  traço  no  que  tange  ao 

desenho do psicólogo. 

Acrescentamos os debates sobre o problema que animaram diversas passagens das 

reuniões.  O  problema  e  a  crise  foram  recorrentemente  retratados  pelos  participantes, 

especialmente quando buscavam definir  o papel do psicólogo. Uma imagem fundamentou 

várias  falas  e  objetivou  o  fazer  desse  profissional:  o  quebra-cabeça,  no  que  concerne  à 

justificativa de que o psicólogo atua na solução desse quebra-cabeça que é o humano.

Quando  questionados  sobre  o  que  aquelas  imagens  eliciavam,  os  estudantes 

responderam “problemas”. O que isso implica? Os estudantes apreenderam que o psicólogo é 

uma  opção  quando  buscamos  a  solução  de  problemas,  o  que  foi  averiguado  em  outras 

investigações  e  caminha  com  a  história  da  Psicologia,  que  alude  ao  caráter  curativista, 

adaptacionista e tecnicista da profissão e de sua formação, à conformação e ao reordenamento 

do  sujeito  (COIMBRA, 2008;  BOCK, 2009b;  PATTO,  1984,  2009;  REIS;  GUARESCHI, 

2010).

Nesse caso, a imagem une-se ao seu sentido, compondo as faces figurativa e simbólica 

das representações sociais. Wagner,  Hayes e Palacios (2011) explicam que as metáforas e 

imagens são a forma concreta do conteúdo do conhecimento do senso comum. Assim, esse 

conceito é preenchido com um uma imagem que, por seu turno, é recheada com sentidos 

alusivos ao conceito referente.

Apesar  da  solidez  dessa  imagem,  os  diálogos  no  grupo,  os  quais  apresentavam 

reformulações e contrapontos ao problema, indicavam possíveis tensionamentos quanto ao 
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papel  do  psicólogo.  Diante  do  problema,  intentou-se  ressaltar  também  possibilidades  de 

criação, de resgate de recursos positivos, em uma expressão da dinâmica da ancoragem, na 

qual  as  peças  do  problema movimentam-se  e  se  busca  a  adequação  aos/dos  sistemas  de 

referências, com o intuito de abarcar as discussões e demandas grupais.

Nos diálogos do grupo, aspectos distintos dos conhecimentos movem-se, corroborando 

a  epistemologia  dialógica.  A relação  Alter-Ego-Objeto,  ampliada  pelas  potencialidades  do 

grupo, é a célula dessas movimentações porque atravessada por antinomias e conflitos. Esses 

movimentos seguem acompanhados da polifasia cognitiva e da heteroglossia da linguagem 

(MARKOVÁ,  2006),  que  se  sobressaem  de  modo  a  negociar  sentidos  e  (re)constituir 

representações sociais. Daí, as alterações de falas, sentidos, as reformulações, os silêncios que 

sinalizam os tensionamentos que, por seu turno, fomentam possíveis mudanças em elementos 

das representações sociais.

Tais mudanças são notáveis em determinados resultados da TALP e do grupo focal. 

Embora  não  hegemônicas,  evocações  e  justificativas  que  fazem  alusão  às  práticas  da 

Psicologia distintas do modelo clássico devem ser refletidas. A TALP trouxe expressões como 

ética, responsabilidade, compromisso, comprometimento ético-político, comunidade, os quais 

abrem espaço para tratar de intervenções em Psicologia que quebram a lógica tradicional da 

clínica  individualizada  e  de  consultório,  objetivando  a  construção  de  práticas  críticas  e 

concernentes à realidade brasileira. Essas práticas também se presentificaram no grupo focal, 

quando os estudantes trouxeram a possibilidade de trabalhos com as minorias, em regiões não 

urbanas, além da demanda por reflexões políticas e a centralidade da discussão sobre ética e 

sobre  o imprescindível  posicionamento  crítico  e  reflexivo que  deve  sustentar  as  atuações 

profissionais.

Nesse caminho, também identificamos dizeres que denunciam uma visão naturalizada 

da Psicologia. Os estudantes admitem trazer essa concepção para o curso, mas que afirmam 

descobrir que ela não condiz com a Psicologia. Ouvir de um estudante as alusões a outros 

paradigmas  da  Psicologia  e  à  concepção  naturalizada  lança  luzes  sobre  seu  percurso 

formativo,  em  que  se  experimenta  a  emergência  e  o  embate  entre  saberes  distintos  e  a 

desconstrução de visões que não mais cabem àqueles que se identificam como profissionais 

da Psicologia. Essas visões são decompostas, recompostas e suas arestas são retocadas.

A despeito  das  alterações,  isso  não  implica  um  apagamento  total  dos  tracejados 

anteriores.  Em  uma  visão  sócio  genética,  tem-se  que  as  representações  sociais  são 
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conhecimentos constituídos em um processo de popularização de um dado objeto científico 

(WAGNER, 2000). Desse modo, não há precisão quando se fala na reprodução fiel de um 

conhecimento  científico,  mas  são  reapropriações,  que  são  atravessadas  pelas  demandas 

grupais e pelas condições de produção. Em pesquisa sobre as representações sociais de física 

e química para licenciados de ambos os cursos da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte,  Braz (2012,  p.  76)  fornece  considerações  significativas  para  compreendermos esse 

processo em uma formação:

[…]  as  teorias  científicas  aos  concernentes  saberes-objeto  específicos  de 
cada licenciatura vão sendo transmutadas, requalificadas, fragmentadas por 
eles,  integrando  um  mosaico  de  ideias,  crenças  e  teorizações,  ou  seja,  
representações sociais, com a finalidade de compreender suas realidades, de 
possibilitar  que  ajam  sobre  as  circunstâncias  práticas  do  cotidiano 
acadêmico-escolar,  além  de  facilitar  a  comunicação  entre  os  colegas  do 
mesmo grupo.

Decerto que reconhecer a naturalização da Psicologia e as possibilidades de outros 

paradigmas em Psicologia implica aberturas a movimentos nas representações sociais em tela, 

mas estes não são necessariamente lineares, indo do senso comum à ciência. A relação entre 

ajuda e cuidado na TALP expõe essa circunstância. Assim como ajuda, o cuidado também é 

significativamente  evocado  pelos  participantes,  porém,  a  diferença  é  que  se  a  ajuda  se 

desvanece nos últimos anos, o cuidado ganha tons mais fortes. Analisando o cuidado, verifica-

se  que  seus  sentidos  estão  no  cruzamento  entre  concepções  que  ratificam  a  ética  e  a 

humanização na saúde, em referência à ética do cuidado (AYRES, 2004), e reordenações da 

ajuda, como um cuidado assistencialista e curativista.

Condição  semelhante  pode  ser  averiguada  com relação  a  elementos  como  escuta, 

acolhimento, olhar diferenciado e formação de vínculos, os quais são destacados na TALP 

e/ou no grupo focal. É incontestável a apropriação dos estudantes em relação a esses itens, de 

fato,  o  uso  desses  termos  demonstra  o  enriquecimento  de  conceitos  e  da  linguagem 

profissional.  Entretanto,  a  vinculação  dos  sentidos  desses  termos  às  práticas  tradicionais 

denota  a  existência  de  saberes  em  conflito,  com  racionalidades  distintas  (MOSCOVICI, 

2005), os quais permeiam essa apropriação e favorecem sínteses relativas às representações 

sociais.

Nesses  termos,  as  relações  entre  ajuda  e  cuidado,  bem  como  as  ferramentas  de 

trabalho  do  psicólogo  como  a  escuta,  o  acolhimento,  a  formação  de  vínculos  e  o  olhar 
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diferenciado,  remetem-nos  à  ancoragem  em  que,  como  ensina  Jodelet  (2001),  há  uma 

reconstrução  do  objeto  pelo  sujeito,  o  que  acarreta  defasagens  em  relação  ao  referente 

originário. Nesse movimento, operam-se mecanismos de classificação, nos quais tais traços, 

que vêm sendo estudados no processo formativo, são classificados em um sistema referencial 

que permeia a ajuda. Moscovici (2005) observa que a classificação ocorre por comparações 

entre o objeto e o protótipo enraizado nesse sistema de referências. Nesse caso, o protótipo 

que alinha esses elementos à ajuda ganha contornos do modelo clínico tradicional.

Com efeito, os produtos de nossos procedimentos metodológicos não nos permitem 

negligenciar a onipresença do modelo clínico tradicional no imaginário dos estudantes de 

Psicologia. Na TALP, a clínica surge não apenas como evocação consistente, como também 

nas justificativas sua presença é substantiva. Ainda, o grupo focal presenciou sua recorrência 

nas falas dos estudantes,  cujas ilustrações e alusões ao campo da clínica e ao consultório 

evidenciaram sua relevância ao grupo e, indo além, desvelaram a concretude de sua realidade 

para esse conjunto social.

Como  vimos,  a  objetivação  comporta  três  fases:  a  construção  seletiva,  a 

esquematização estruturante e a naturalização. De acordo com a exposição de Jodelet (2001, 

p.  38),  as  duas  primeiras  explicitam, sobretudo,  “o efeito  da comunicação e das pressões 

ligadas  à  pertença  social  dos  sujeitos,  sobre  a  escolha  e  a  organização  dos  elementos 

constitutivos da representação”. Isto significa que a seleção de conteúdos das representações e 

a organização de sua estrutura estão associadas aos processos de comunicação e ao sentimento 

de pertencimento,  sendo que esses aspectos favorecerão a presença ou ausência de certos 

componentes  do  objeto.  É  o  caso  do  modelo  clínico  tradicional,  cuja  onipresença  nas 

comunicações e a considerável identificação dos estudantes propiciam que seus componentes 

atravessem e se enraízem nas representações sociais sobre o psicólogo.

Além  disso,  a  naturalização  dá  valor  de  realidade  concreta  aos  objetos  sociais, 

tornando esses objetos legíveis e funcionando como guias de ação. Nessa fase, o ciclo da 

objetivação completa-se com a formulação de uma teoria de referência para compreender a 

realidade social (JODELET, 2001). Assim, a objetivação proporciona tangibilidade ao objeto 

em representação.  Retornando ao modelo  clínico  tradicional,  percebe-se  a  objetivação no 

sentido de que as evocações, justificativas e falas relativas a ele são índices de concretude do 

que é o psicólogo,  seu trabalho e  seu papel.  Isto é,  o modelo clínico tradicional extrai  a 

Psicologia de discussões estranhas, conflitivas e não familiares e a conduz para o âmbito 
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protegido, seguro e familiar do consultório. 

Todavia,  a  objetivação  não  implica  necessariamente  estabilidade,  posto  que  o 

conhecimento  do  senso  comum não é  monológico,  porque forjado na  dialogicidade  e  na 

antinomia (MARKOVÁ, 2006). As referências à Psicologia Clínica na TALP e no grupo focal 

assinalam esses  movimentos.  Como mencionamos,  na TALP uma situação curiosa cercou 

determinadas justificativas de estudantes: evocou-se termos, como clínica, no entanto, estes 

foram contraditos no momento da justificativa. De modo semelhante, ao serem questionados 

sobre  a  clínica  ser  onipresente  em  suas  falas,  os  participantes  do  grupo  focal  buscaram 

justificativas  em que ponderavam sobre o campo,  faziam novas  sínteses  e  argumentavam 

sobre  reconfigurações  com  a  clínica  ampliada,  muito  embora  os  exemplos  fossem 

predominantemente voltados à clínica tradicional.

As contradições ora expostas são exemplos de antinomias presentes nas comunicações 

e no pensamento social. Reafirmamos com Marková (2006) que as antinomias no pensamento 

e na linguagem são expressão da dialogicidade, o que implica que, nessas antinomias, estão 

impressos o processo formativo e as múltiplas vozes e pensamentos que o constituem. Ao se 

contradizerem em suas justificativas, os estudantes deixam entreaberta a porta para reflexões 

sobre saberes e seus embates, as leituras realizadas, as intervenções realizadas, as falas de 

seus docentes e de outros profissionais e colegas…

Há um traço em particular que tem provocado diálogos diversos entre os estudantes, 

tensionando e incidindo sobre as representações sociais em tela: o social na Psicologia. Como 

vimos,  as  representações  sociais  sobre  o  psicólogo  vinculam-se  à  imagem objetivada  no 

modelo  clínico  tradicional  com  ênfase  no  individual  e  no  psicológico  desprendido  da 

sociedade. Todavia, as comunicações entre os participantes, bem como determinados tópicos 

que estamos destacando denotam um processo de ancoragem do social.

Ora,  as  raízes  históricas  da  Psicologia  (MOSCOVICI,  2005;  GUARESCHI,  2007; 

BOCK, 2009a) não deixam dúvidas sobre essa ênfase e sobre o (não) lugar que as condições 

sociais, históricas, econômicas e culturais têm ocupado nos estudos clássicos na Psicologia e, 

em especial, na Psicologia Social. Ao mesmo tempo, a própria formação em Psicologia em 

seu início e, ainda em dias atuais, vem enfocando um tipo de profissional técnico, focado em 

práticas clínicas dentro do modelo liberal privatista e pouco afeito ao trabalho institucional ou 

em comunidades (MELLO, 2010a; SEIXAS, 2014).

Tais  circunstâncias  proporcionam  a  antevisão  de  uma  posição  de  alienação,  na 
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formação do psicólogo, no tocante ao “social”, como se este fosse um elemento exterior à 

profissão e não inerente às nossas atividades e à própria humanidade. Indo além: a trajetória 

histórica  da  Psicologia  demonstra  que  o  social  é  colocado  em uma posição  dissonante  e 

contrária,  porém,  não  dialógica,  em relação  ao  indivíduo  e  à  Psicologia.  Dentro  de  uma 

perspectiva  epistemológica  fundacional,  tal  como  expõe  Marková  (2006),  o  social  e  o 

individual seriam categorias monológicas e dicotômicas.

Por seguidas vezes, os estudantes retomaram essas discussões no grupo focal, o que 

nos conduziu a reflexões sobre seu valor antinômico em relação ao individual-psicológico-

clínico, que escrevemos aqui como uma expressão única por parecer ser essa a compreensão 

de  alguns  estudantes.  Das  tensões  produzidas  na  relação  entre  individual  e  social, 

testemunhamos o estranhamento do social, considerado elemento não familiar ao psicólogo. 

Entretanto, isso não implica sua rejeição pelo grupo: há tentativas de ancoragem desse traço 

no  sistema  representacional  em quadro  e  as  falas  dos  veteranos  demonstram uma maior 

apropriação desse traço.

Temos  acordo  com  Jodelet  (2001)  quando  afirma  que  a  ancoragem  presta-se  à 

instrumentalização do saber, o que confere a este um valor funcional para interpretar e gerir 

uma dada circunstância. Isto significa que, com a ancoragem do social - o que não quer dizer 

reproduções -, os estudantes intencionam sua familiarização e instrumentalização de modo a 

saber como lidar com esse elemento ainda estranho à sua imagem inicial de psicólogo.

Nesta altura, devemos sublinhar que os movimentos discutidos não devem ser tomados 

de modo destacado de seu contexto sócio-histórico, sendo que este último não é uma simples 

moldura  a  ornar  a  imagem que  nos  propomos  a  desenhar.  Dessa  forma,  as  análises  das 

representações sociais sobre o psicólogo também dependem da observação sobre o contexto 

em que essas  representações  são  constituídas  e  se  desenvolvem,  visando frisar  sua  sócio 

gênese e as condições de produção que as constitui. Daí, nossa atenção constante ao contexto 

formativo dos estudantes.

O curso de Psicologia de Palmeira dos Índios possui onze anos de existência e tem 

como características distintivas a pertinência ao processo de interiorização da UFAL, com 

suas oportunidades e precariedades, um forte olhar para a extensão universitária, uma matriz 

curricular enrijecida e fragmentada, a intenção de formação crítica e afinada com as demandas 

locais, o movimento estudantil e o histórico de lutas da comunidade acadêmica. Essas marcas 

estão em destaque porque se associam de maneira indelével aos movimentos constitutivos das 
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representações sociais ora delineadas.

A análise do PPC de Psicologia revelou permanências incômodas e desarticulação de 

temáticas na matriz curricular. Em que pese ao fato de que a formulação do atual documento 

foi  marcada  por  uma mínima  autonomia  da  comunidade  acadêmica,  há  observações  que 

devem ser pontuadas. Assim, constata-se: um distanciamento entre alguns itens do perfil do 

egresso  e  a  matriz  curricular;  uma  focalização  na  clínica  tradicional  evidenciada  nas 

atividades previstas para a clínica-escola; disciplinas que permanecem com uma abordagem 

tradicional da Psicologia; a proposição de temáticas coerentes com uma perspectiva crítica, 

mas que estão circunscritas a algumas disciplinas, sem uma articulação ampla com a matriz; 

ausências  de  temáticas  que  dariam maior  substância  às  práticas  da  Psicologia  no  interior 

alagoano;  finalmente,  apontamos  dificuldades  de  articulação  entre  teorias  e  práticas,  que 

ocorrem na extensão,  porém,  ao largo das  ementas  das  disciplinas.  Tal  análise  não passa 

despercebida  pelos  estudantes  do  grupo  focal  que,  em  suas  apreciações,  observaram  a 

fragmentação e a competição na formação e as ausências de discussões sobre abordagens e 

campos de trabalho do psicólogo.

Com  efeito,  se  retomarmos  os  parágrafos  anteriores,  podemos  tecer  algumas 

considerações: a ênfase na clínica tradicional poderia ser ratificada pela própria centralidade 

dessa atividade na clínica-escola, o que poderia dificultar a inserção de outros elementos no 

núcleo figurativo de psicólogo e da identificação dos estudantes de Psicologia. Considerando 

a sócio gênese, a identidade social (WAGNER, 2000) é uma característica sócio genética das 

representações  no  sentido  de  que  representamos  conforme  nossas  pertenças  e,  em 

concomitância, as representações reforçam a identificação. 

Além disso, as desarticulações e ausências expostas e a fragmentação das temáticas no 

PPC, bem como as competições a que se referem os estudantes, favorecem que arrisquemos 

algumas reflexões sobre as dicotomias entre clínica e social e teoria e prática que emergiram 

com as falas dos estudantes e que dão a impressão de que se trata de cursos distintos: um 

crítico-social e outro clínico-psicológico, como se não houvesse possibilidades de encontro 

entre ambos. Essa configuração pode ser obstáculo à comunicação e ao diálogo, componentes 

indispensáveis  para  engendrar  movimentos  sócio  genéticos  nas  representações  sociais. 

Wagner (2000, p. 10) defende que “A representação social como processo só pode ocorrer em 

grupos e sociedades onde o discurso social inclui a comunicação tanto de pontos de vista 

compartilhados, como divergentes sobre muitos assuntos”.
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Todavia, o PPC também apresenta rupturas com a lógica tradicional, as quais podem 

ser consideradas avanços no desenvolvimento de um processo formativo crítico e reflexivo. É 

o caso da presença de temáticas referentes  às políticas sociais  e ao contexto brasileiro,  o 

reconhecimento  da  identidade  interiorana  ainda  nas  primeiras  linhas  do  documento  e  as 

previsões de ações de extensão articuladas com o ensino e a pesquisa.

Esses aspectos também são reconhecidos pelos estudantes no grupo focal e constituem 

o que eles consideram como uma formação crítica e contextualizada.  Ao tratarem de sua 

formação, os discentes reúnem argumentos para buscar fortalecer a ideia de que possuem uma 

formação crítica,  calcada  em demandas  interioranas  e  direcionada a  determinados  grupos 

sociais  não  elitizados.  Ainda,  sinalizam as  desconstruções  que  os  envolvem ao  longo  do 

processo  formativo:  são questionados  pelos  docentes  em suas  visões  de mundo,  em suas 

crenças e sonhos, em suas concepções de Psicologia… 

Esses questionamentos servem como motores para as mobilizações descritas quando 

apontamos os tensionamentos entre as concepções anteriores de ajuda, cuidado, orientação e 

problemas,  as  problematizações  em  relação  ao  senso  comum.  Os  tensionamentos,  pois, 

resultam  da  confluência  e  da  divergência  entre  saberes  e  vozes  distintos  presentes  na 

formação e que proporcionam novas sínteses entre os elementos das representações sociais 

sobre o psicólogo.

Tem-se, aqui, mais uma característica sócio genética: a construção social.  Segundo 

Wagner  (2000),  isso  implica  dois  sentidos:  1-  as  representações  sociais  são  socialmente 

construídas  através  de  discursos  públicos  nos  grupos;  2-  o  conhecimento  sobre  um dado 

objeto é criado pelo grupo, que dá realidade a ele como um fato. Nesse sentido, a interação 

entre pessoas de um grupo é fundamental na construção da representação social, considerando 

os processos comunicacionais e as negociações de sentidos.

Enfim,  em seu  processo  formativo,  os  estudantes  abrem-se  às  novas  perspectivas, 

interagindo com outros, fazendo leituras, lidando com as críticas que os colocam em tensões e 

conflitos e, nesse percurso, desconstroem e reconstroem representações.

Ainda, retomamos a posição do interior na configuração das representações sociais 

sobre o psicólogo. Cabe demarcar que os resultados da TALP, no campo processo formativo, 

fazem referência ao estudo no interior, aos sonhos, às viagens, às renúncias e às lutas dos 

estudantes. E, com o grupo focal, tais referências são aprofundadas de modo que é possível 

visualizar o interior como elemento mobilizador das representações sociais em foco.
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Identificar-se  como  estudantes  do  interior  alagoano  singulariza  suas  vivências, 

tornando também singular seu processo formativo. Essas vivências perpassam pelo projeto de 

interiorização da UFAL, em suas oportunidades  e precariedades.  Ao longo dos encontros, 

ficou evidente o significado da UFAL no interior como motivador de mudanças nas vidas 

desses jovens, a oportunidade em uníssono repetida. Não obstante, os participantes não se 

negaram a expor as contradições do processo, as precariedades, o sentimento de descaso que 

emerge a cada prazo vencido sem a concretização de compromissos assumidos pela UFAL.

A essas considerações agrega-se outro elemento que perfaz a identidade da Unidade de 

Palmeira dos Índios: a luta. A visualização da luta estudantil pode ser um índice do critério 

sócio genético referente à afiliação dos estudantes ao grupo de Palmeira dos Índios. Faceta 

objetiva da holomorfose, a afiliação é um aspecto necessário no processo de identificação 

com  um  grupo,  de  reconhecimento  do  grupo  reflexivo  na  medida  em  que  favorece  a 

consolidação de laços  de  pertença  que,  por  seu  turno,  oportuniza  o compartilhamento  de 

representações sociais (WAGNER, 2000).

Assim  como  o  social,  luta  e  interior  são  componentes  que  movimentam  a 

reconstituição das representações sociais sobre o psicólogo por trazer novas cores ao desenho 

em construção. Os estudantes avaliam sua formação de modo diferenciado daquela oferecida 

na  capital  (mesmo sem elementos  objetivos  para  fazer  essa  avaliação sobre os  cursos  da 

capital),  visto  que  se  identificam  com  uma  formação  crítica,  contextualizada  e  aliada  a 

públicos social e historicamente marginalizados.

Os estudantes alegam que o psicólogo do interior assume práticas diferentes daquelas 

tradicionalmente  atribuídas  a  esse  profissional.  Ao  mesmo  tempo,  quando  grifam  as 

diferenças entre interior e  capital,  evidencia-se o critério holomórfico,  uma vez que essas 

novas  cores  e  grifos  que vêm se agregando às  representações  sociais  em estudo revelam 

características  do  próprio  grupo  dos  estudantes  de  Palmeira  dos  Índios  e  fortalecem sua 

pertença  e  podem  se  tornar  um  componente  da  identidade  social  (WAGNER;  HAYES; 

PALACIOS, 2011).

Nos  arremates  do  quadro  em  foco,  cabe-nos  explicitar  sob  que  perspectiva 

visualizamos  a  imagem  que  se  forma.  E,  nessa  altura,  evidencia-se  que  tomamos  as 

representações sociais a partir de sua epistemologia dialógica, posto que a consideramos na 

fluidez, na dialogicidade e, sobretudo, nos movimentos entre saberes distintos vinculados à 

tríade  Alter-Ego-Objeto. Dessas considerações, anunciamos a tese de que as representações 
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sociais sobre o psicólogo que emergem possuem elementos do paradigma clínico tradicional, 

contudo, a polifasia cognitiva e os tensionamentos entre saberes, oportunizados no processo 

formativo e potencializados pelo contexto de formação em Psicologia no interior alagoano - o 

que coaduna com as condições de produção das representações sociais e pela sua sócio gênese 

- têm provocado movimentos nessas representações.

Destarte, pensando a necessidade do processo formativo não se omitir na discussão 

sobre  a  construção  de  um  projeto  ético-político  para  a  profissão,  consideramos  que  as 

dinâmicas ora apresentadas devem ser reconhecidas e trabalhadas na formação profissional. 

Isto implica a compreensão de que é inerente ao processo formativo a existência de saberes 

distintos, com racionalidades diferentes, ratificando a polifasia cognitiva que  perpassa todo 

esse  processo.  A formação  profissional,  considerada  em uma  perspectiva  dialógica,  deve 

prever o diálogo, a antinomia, o movimento, o conflito e não a transmissão e a substituição de 

conhecimentos. Colocar em diálogo, portanto, diferentes sistemas de referências é colocar em 

movimento  a  formação  do  psicólogo,  visando  à  construção  de  práticas  em  Psicologia 

coerentes com um projeto ético-político progressista e comprometido com a transformação 

social.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos com a retomada de nossas motivações iniciais de modo a refletir sobre o 

alcance do trabalho e de seu objetivo. O trabalho iniciou-se no movimento da docente que, em 

diálogo  com  os  estudantes  e  com  colegas,  inquietava-se  com  os  rumos  do  processo  de 

expansão da universidade e com as possibilidades de construção de um curso de Psicologia no 

interior alagoano.

As inquietações transformaram-se em leituras, novos debates e reflexões, que foram 

sendo sintetizados no desejo de analisar as representações sociais sobre psicólogo para os 

estudantes  pertencentes  a  um  contexto  formativo  atrelado  ao  processo  de  interiorização 

universitária. Ao longo do estudo, os caminhos da tese foram tornando-se nítidos no sentido 

de  que,  para  acessar  às  representações  em  foco,  era  necessário  abordar  a  formação  do 

psicólogo e, ao mesmo tempo, situá-la no processo de expansão das universidades públicas 

federais.  Assim,  serviram  de  norte  os  objetivos  específicos:  identificar  o  conteúdo  das 

representações  sociais  sobre  o  psicólogo  construídas  pelos  estudantes  do  referido  curso; 

analisar as relações entre elementos do processo formativo e as representações sociais em tela; 

explicitar processos de constituição dessas representações durante o processo formativo.

Nesse sentido, compreendia-se que formação e representações sociais são dois temas 

que se aproximam, uma vez que o primeiro configura-se como um processo de apropriação de 

conhecimentos que conduzirá à constituição de um profissional e, nesse processo, está em 

relação um complexo conjunto de saberes provenientes de diversos âmbitos, dentre os quais 

aqueles  advindos  do  senso  comum.  Tal  relação  é  caracterizada  pela  confluência  e  pela 

dispersão,  por convergências e divergências, sobreposições, reposições e transmutações de 

saberes. Então, tratar da formação requer, sim, abordar representações sociais, o que indica 

que a primeira implica movimentos, diálogos entre saberes diversos, dentre os quais, têm-se 

as segundas.

Em concomitância, compreendíamos que a análise das representações sociais sobre o 

psicólogo perpassava, por seu turno, reflexões sobre a formação do psicólogo. Sem isso, tal 

análise não seria completa, uma vez que o conhecimento do senso comum é tributário das 

condições sócio-históricas que envolvem o objeto em representação. Essas movimentações 

iniciais  revelaram  que  o  caminho  a  seguir  na  investigação  era  demarcado  por  tensões, 

conflitos, diversidades de saberes e falas.
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Revisitar  a  Psicologia  em  sua  história  revelou  movimentos  visando  rupturas  com 

modelos tão cristalizados e, ao mesmo tempo, retomadas desse modelo com novas roupagens, 

mas intenções intocadas. A despeito disso, é preciso destacar os esforços de profissionais e de 

estudantes  em  desnudar  essas  intenções  travestidas  de  mudanças  e  a  necessidade  do 

permanente debate em torno da reinvenção de atuações do psicólogo.

Com efeito,  as representações sociais  em estudo propiciaram a visualização desses 

movimentos. Tem-se que as análises dos materiais produzidos na pesquisa revelaram traços de 

representações  sociais  em nada estranhos a  outras investigações,  corroborando a força do 

modelo  clínico  tradicional,  em seu  caráter  assistencialista,  individualista,  adaptacionista  e 

tecnicista.

Tais elementos evidenciaram-se quando os participantes, na TALP e no grupo focal, 

expuseram as  razões  para  suas  escolhas  pelo  curso  e  para  suas  concepções  sobre  o  ser 

psicólogo e seu papel. Razões estas associadas à ideia de ajuda, do cuidado, do conselho e da 

correspondência entre traços que julgam ser do psicólogo e aqueles com que se identificam. 

De modo recorrente, a imagem desenhada, a partir desses elementos, aludia a uma atenção 

assistencialista, com foco maior no indivíduo.

Inclusive, esse foco oportunizou identificar uma concepção parcializada dos processos 

psicológicos,  tal  como na evocação à mente na TALP, assim como, de modo semelhante, 

houve momentos em que psicológico e social emergiram como dimensões dicotômicas no 

grupo focal. Essas constatações sinalizam aspectos de uma concepção individualizante de ser 

humano, apartada das condições sociais, históricas e culturais que o constituem.

Nesse desenho, também se deve acrescentar a forma como o traço problema foi sendo 

revelado:  o  trabalho  do  profissional  da  Psicologia,  eminentemente,  enfoca  a  solução  de 

problemas pessoais e emocionais, é essa a intenção de quem o procura. A ação profissional 

apresenta  um  intuito  curativista,  de  alívio  e  de  amparo,  com  parca  presença  de  outros 

entendimentos mais próximos da defesa da promoção da saúde.

Diante desse intuito, o trabalho do psicólogo desenvolve-se como uma organização de 

peças, isto é, como quem monta um quebra-cabeça, esse profissional busca a solução para o 

problema. No entanto, a proposta de solução refere-se mais à reprodução da figura que já vem 

dada na caixa do que às possibilidades criativas de elaboração de novos desenhos. Em outras 

palavras: trata-se mais da adaptação do sujeito ao que está previamente determinado do que à 

criação de condições para sua transformação ou de realidades. E nada mais próprio para essa 
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adaptação do que a apropriação de instrumentais e técnicas já estabelecidos, que podem ser 

empregados  aos  mais  diversos  fins  e  contextos  na  medida  em que  essas  ferramentas  de 

trabalho  têm a  marca  da  objetividade  e  da  neutralidade  tão  caras  à  ciência  tradicional  e 

positivista.

E em que cenário desenrola-se o desenho em exposição? Os exemplos da TALP e do 

grupo focal colocam em relevo a Psicologia Clínica tradicional. É a ela que os estudantes 

recorrem quando precisam justificar, argumentar e discorrer sobre o trabalho do psicólogo. Ao 

mesmo  tempo,  marcas  dessa  clínica  povoam  o  que  se  denomina  como  escuta,  cuidado, 

acolhimento,  entre outros,  compondo o que seria uma atitude clínica,  a qual finda por se 

ampliar para outras áreas e contextos, confundindo-se com o próprio fazer do psicólogo.

A  onipresença  da  clínica  tradicional  pode  ter  sustentação  em  várias  condições 

articuladas entre si. Estudos demonstram que esse modelo compõe o que seria o estereótipo da 

Psicologia  e  do  trabalho  do  psicólogo.  Nesse  sentido,  essa  clínica  fornece  marcas  que 

identificam  o  psicólogo  para  o  imaginário  social  e  que  definem  o  que  é  privativo  da 

Psicologia. Ao sairmos do espaço clínico tradicional, restam dúvidas sobre o que o psicólogo 

pode fazer em outras áreas: o que ele fará em uma escola, em uma UBS ou em um CREAS? 

Mesmo na  resposta  ensaiada  por  muitos  profissionais  a  clínica  ganha  centralidade:  “Não 

fazemos atendimento clínico aqui”. De fato, o atendimento individual psicoterapêutico pode 

não  ser  realizado  nesses  locais,  mas  outras  práticas  atreladas  ao  exercício  clínico  estão 

presentes, conforme investigações expostas ao longo deste trabalho.

Fica-se com a inquietante impressão de que não se sabe bem o que o psicólogo pode 

fazer para além do consultório. Nessa perspectiva, é preciso lançar luzes sobre a formação 

inicial  do  psicólogo.  Historicamente,  a  prioridade  dessa  formação  recaiu  sobre  o  modelo 

clínico tradicional, enfatizado largamente no Currículo Mínimo. Não à toa, as investigações 

que  resgatamos  assinalam uma maior  satisfação  dos  profissionais  com os  conhecimentos 

dessa área e  uma insatisfação quanto aos saberes  oriundos de outros campos.  Diante dos 

desafios  presentes  nesses  locais,  não  é  incomum  recorrer  à  clínica,  em  suas  teorias, 

instrumentais  e  discursos,  tal  como muitos  estudantes  fizeram em nosso  estudo.  Com as 

mudanças provocadas a partir das DCNs, questiona-se sobre a manutenção dessa centralidade, 

o que, a princípio, vem sendo respondido por estudos que indicam a presença de formas de 

intervenção  diversas,  todavia,  apontam  também  continuidades  quanto  à  relevância  desse 

modelo na formação.
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As condições aqui dispostas fornecem subsídios para apreender as razões pelas quais o 

núcleo figurativo das representações sociais sobre o psicólogo perdura com os elementos ora 

descritos. Enfim, a clínica tradicional surge, nesse desenho, em cores vívidas, colorindo as 

falas, as práticas e as formas de compreender o humano e o próprio psicólogo. Indo além: o 

caráter  assistencialista,  individualista,  adaptacionista  e  tecnicista  ora  discutido  sinaliza  o 

ideário liberal  que está  na essência desse desenho,  acompanhando a Psicologia desde seu 

nascimento  e  se  presentificando  ainda  nas  últimas  décadas,  desvelando  a  manutenção  de 

certos compromissos ideológicos nessa ciência e profissão.

Todavia, considerando os movimentos que atravessam as representações sociais, pode-

se observar tensionamentos no desenho em tela: há traços outrora não existentes, outros foram 

apagados ou rasurados e, ainda, encontra-se a sobreposição de figuras, entre outros. Como 

exemplo, temos elementos que emergem tanto na TALP quanto no grupo focal e que fazem 

referência à ética e ao compromisso ético-político, apontados como fundantes das práticas em 

Psicologia. Esses traços não deixam à margem discussões sobre o papel do psicólogo e a 

necessidade de quebrar com a lógica tradicional.

Saliente-se  que  a  crítica  perpassa  as  apreciações  dos  estudantes  que  assim 

compreendem e exaltam sua formação. Em suas análises, alertam sobre as naturalizações e as 

práticas descontextualizadas, realçando as possibilidades de construção de intervenções em 

coerência com os preceitos de uma Psicologia crítica. 

Na verdade, cabe aqui fazer menção a outro aspecto que entrelaça as representações 

sociais  sobre  o  psicólogo  e  o  processo  formativo  desses  estudantes  e  que  revela  os 

tensionamentos  entre  modelos  profissionais  ao  longo  desse  processo:  à  medida  que  os 

períodos avançam, é nítida a presença de novas linhas nesse desenho e o arrefecimento de 

outras  mais  tradicionais,  como  também  há  o  enriquecimento  das  argumentações,  de 

problematizações e a indicação de contradições diversas. É o caso do cuidado e de outros 

traços que remetem ao vínculo profissional. Considerando as respostas da maioria, os sentidos 

desses tópicos podem ser alocados às práticas da clínica tradicional.  Não obstante,  outros 

sentidos tendem a emergir  mais fortemente direcionados à ética do cuidado e à defesa da 

humanização na saúde.

Outro elemento central neste estudo e que também denota tensionamentos é o social. A 

tensão expressa-se pelas dificuldades de visualizá-lo na Psicologia. O social surge como traço 

dissonante, que rivaliza com aqueles já desenhados, não combinando com o modelo clínico 
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tradicional tão detalhadamente esboçado. Apreciar as análises conduz-nos a indagações acerca 

do  lugar  que  esse  social  tem  na  configuração  representacional  em  quadro.  Presente  no 

discurso circulante, o social é um elemento estranho aos estudantes, todavia, em processo de 

familiarização, posto que mobiliza o mecanismo de ancoragem das representações sociais.

Se,  em  um  primeiro  olhar,  os  traços  relativos  ao  modelo  clínico  parecem  tão 

intensamente  demarcados,  sobrepondo-se  às  linhas  de  práticas  que  se  contraponham  ao 

tradicional, a pergunta que se impõe é se essas linhas seriam relevantes de modo a provocar 

movimentações  nas  representações  sobre  o  psicólogo.  Ora,  para  aprofundar  esse  olhar,  é 

preciso  localizar a  TRS  em  uma  epistemologia  dialógica,  o  que  significa  que  as 

representações  sociais,  como um conhecimento  dialógico,  movem-se  nas  antinomias,  nos 

tensionamentos e nos diálogos que envolvem a relação Alter-Ego-Objeto.

Dessa  forma,  elementos  tão  recorrentes  ao  longo  do  processo  formativo,  como  o 

social, a crítica e o compromisso, configuram-se como antinomias, oposições a um modelo 

cristalizado. Sublinhar, pois, essas linhas como constituintes das representações sociais sobre 

o  psicólogo implica  compreendê-las  como pontos  de  tensão e  de  resistência  ao  que  está 

estabelecido de modo hegemônico. Daí, embora deva-se reconhecer que as mobilizações são 

pequenas, elas são relevantes para a criação de condições de resistência e de rompimento com 

a lógica dominante.

Um tópico que se desdobra com esse olhar em retrospectiva para os resultados da 

pesquisa  corresponde  à  dúvida  se  esses  movimentos  poderiam ser  observados  em outros 

cursos de Psicologia brasileiros. Ora, a Psicologia é diversa em suas atuações e contextos 

formativos, logo, o curso aqui delineado não pode representar toda graduação nesse campo. 

Pesquisas  mais  recentes  revelam  que  essa  formação  ocorre  hegemonicamente  em  IES 

privadas,  com  pouca  autonomia  universitária.  Daí,  tem-se  a  necessidade  de  considerar 

também que, para tratar da formação em Psicologia, é preciso observar o contexto dessas IES 

de modo a pesquisar e debater as formações aí desenvolvidas.

A preocupação, que perseverou ao longo de todo o trabalho, acerca da construção de 

um  projeto  ético-político  que  enfoque  a  transformação  social  pode  vir  a  esbarrar  nas 

demandas  de  mercado,  as  quais  muitos  cursos  graduados  podem estar  vinculados.  Desse 

modo,  não  seriam  incomuns,  na  formação  do  psicólogo  como  um  todo,  reproduções  de 

atuações pouco críticas e dissociadas da realidade brasileira. Tais apontamentos, pois, não 

permitem que consideremos que as (des)continuidades que constatamos em nossos resultados 
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possam ser visualizadas de forma totalizadora. Há que se considerar o contexto de produção 

da pesquisa em tela.

Com efeito,  possíveis  continuidades  e  rupturas  nas  representações  sociais  sobre  o 

psicólogo  estão  articuladas  com  o  contexto  formativo,  lócus do  presente  estudo.  Para 

prosseguir, então, é preciso demarcar que esse lócus situa-se no atual processo de expansão 

das universidades públicas federais, levantando as contradições desse processo, em especial 

quanto  à  interiorização da UFAL. Assim,  a  UFAL movimentou-se em direção ao interior 

alagoano,  ampliando  significativamente  as  oportunidades  de  vagas  universitárias  para  os 

jovens interioranos. No entanto, esse processo iniciou-se de forma parcamente planejada, com 

gestões centralizadoras, enfoque no ensino e seguindo a lógica neoliberal de gestão racional 

de  recursos.  Dessas  contradições,  resultaram  dificuldades  estruturais  na  formação  do 

psicólogo e  intensos  movimentos  de resistências,  imprimindo à Unidade de Palmeira  dos 

Índios a marca da luta.

Acrescente-se que tal cenário vem tornando-se ainda mais soturno, especialmente com 

os progressivos cortes orçamentários e com o agravante da aprovação, no final de 2016, da 

PEC nº 55, que estabelece um teto de gastos no serviço público. Não poderíamos chamar de 

coincidência,  por  exemplo,  que  o  presente  trabalho  tenha  sido  elaborado  entre  greves 

praticamente anuais de docentes, de discentes e de técnico-administrativos. Fato é que a PEC, 

cuja aprovação deu-se de forma antidemocrática, com a exclusão do diálogo com a população 

em geral e com os movimentos sociais, representa um risco tangível para a continuidade da 

expansão universitária, bem como para a permanência daqueles campi já existentes, como é o 

caso do Campus que abriga o curso de Psicologia de Palmeira dos Índios.

Tal risco torna-se ainda mais preocupante quando, diante dos resultados deste trabalho, 

podemos  sublinhar  a  relevância  da  formação  universitária  no  interior  alagoano  e,  quiçá, 

nordestino.  Nossos  achados  evidenciam  que  a  interiorização  universitária,  aliada  às 

possibilidades abertas por essa expansão, mobilizam expectativas,  futuros e sonhos desses 

jovens e de suas famílias. Nesse sentido, as falas dos estudantes participantes, que conseguem 

articular  em  uma  mesma  frase  palavras  como  oportunidade  e  descaso,  não  devem  ser 

silenciadas.  Ao contrário,  devem ser ampliadas de modo a contribuir na reflexão sobre as 

políticas  de  formação na educação superior  no Nordeste  brasileiro,  avaliando-as  em suas 

contradições e superações.

Apesar das contradições e riscos evidenciados, não há como negligenciar a formação 
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profissional  no  interior  alagoano  como  um  mobilizador  significativo  das  representações 

sociais sobre o psicólogo, uma vez que é nesse processo que os estudantes encontram-se com 

desconstruções  conceituais,  problematizações,  experiências,  identificações,  conhecimentos 

novos ou reconfigurados. Esses encontros provocam comunicações e compartilhamentos de 

modo a saber e se orientar diante de situações de estranhamento com relação ao objeto em 

foco.

Nesta direção, compreendemos que esse processo também é atravessado pelo PPC de 

Psicologia  e  sua  matriz  curricular.  Tal  documento  tem  a  desarticulação  como  aspecto 

eminente, além de se localizar entre continuidades em relação às características do Currículo 

Mínimo e outros avanços no tocante à composição de elementos objetivando uma formação 

crítica. Apesar da centralidade em um perfil crítico e comprometido socialmente, a matriz 

curricular atende parcialmente às necessidades de construção desse perfil, uma vez que muitos 

dos temas são pontuais e fragmentados, sem uma sistematização maior do conteúdo.

Diante do quadro, ressalta-se a necessidade de reformulação radical do documento de 

modo a torná-lo um texto realmente elaborado coletiva e democraticamente, buscando desde 

uma  maior  coerência  entre  as  seções  do  PPC,  de  seus  fundamentos  epistemológicos, 

filosóficos e pedagógicos até a compreensão das interlocuções entre teorias e práticas. Tais 

condições  incidem  nos  processos  de  (des)construção  das  representações  sociais  sobre  o 

psicólogo no que se refere, especialmente, à comunicação, às oportunidades de diálogos entre 

saberes, etc.

Reconhecemos  que  os  elementos  aqui  evidenciados  contribuem  para  ensaiarmos 

algumas  respostas  para  as  razões  da  manutenção  do  modelo  clínico  como  aspecto 

fundamental  das  representações  sociais  em  estudo.  Entretanto,  consideramos  necessárias 

novas investigações que forneçam outros aspectos para compreender o processo formativo em 

Palmeira  dos  Índios  e  suas  interlocuções  com as  referidas  representações.  Assim,  seriam 

profícuas novas investigações explorando as práticas em Psicologia realizadas ao longo da 

formação, o lugar da Psicologia Clínica nessas práticas, os projetos de extensão e de pesquisa 

desenvolvidos, as representações sociais dos seus docentes, as relações entre as escolhas dos 

estudantes e as condições objetivas de vida, entre outros.

Por enquanto, atendo-se ao que foi construído neste trabalho, retoma-se o argumento 

de  que,  na  formação  profissional,  há  polifasias  cognitivas,  acarretando  relações  entre 

racionalidades  distintas,  estando  os  conhecimentos  científicos  e  do  senso  comum  em 
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tensionamentos  constantes.  Esse  argumento  é  relevante  na  medida  em  que  se  admite  a 

necessidade de abrir espaço para a análise do pensamento do cotidiano, sua gênese social e 

sua dialogicidade. Não é o caso de extrair as representações sociais dos sistemas de referência 

dos  estudantes,  mas  sim de  compreender  como se  relacionam esses  diferentes  saberes  e, 

sobretudo,  o  significado  e  a  função  das  representações  para  o  grupo,  visto  que  elas  são 

conhecimentos complexos, múltiplos, dinâmicos e com objetivos práticos, concernentes ao 

grupo a que se vincula.

Destarte, o grupo focal pode configurar-se como um importante recurso não somente 

investigativo, mas formativo, especialmente, enfocando esse diálogo entre saberes diversos. O 

acesso a elementos das representações sociais sobre o psicólogo propiciou a discussão em 

grupos com os próprios graduandos em formação sobre tais  elementos e a análise de sua 

pertinência à profissão, buscando ressignificações e reconstruções de atuações.

Certamente,  cabe aqui a ponderação sobre o alcance limitado do grupo focal neste 

caso específico, uma vez que seu emprego tinha um caráter essencialmente investigativo. De 

todo modo, acreditamos ser pertinente a reflexão de que a formação do psicólogo deve prever 

espaços em que se possa considerar o diálogo entre saberes e racionalidades distintas. Talvez, 

a partir de uma postura dialógica, seja possível a construção de um caminho que proporcione 

a  quebra  da  reprodução dos  modelos  acríticos  e  tecnicistas  e  a  assunção de  práticas  que 

fomentem a consolidação de uma Psicologia crítica e socialmente comprometida.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a 

Técnica de Associação Livre de Palavras

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.)
(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári(o,a) da pesquisa e pelo responsável)

“O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se  
processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos  
ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a  
sua anuência à participação na pesquisa.” (Resolução. nº 196/96-IV, do 
Conselho Nacional de Saúde) 

Eu, _______________________________________________________________, tendo sido 
convidad(o,a)  a  participar  como voluntári(o,a)  do estudo Formação inicial  do psicólogo e 
representações sociais: o caso da Unidade Educacional de Palmeira dos Índios/UFAL, recebi 
do (,a) Sr(a). Danielle Oliveira da Nóbrega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
responsável  por  sua  execução,  as  seguintes  informações  que  me  fizeram  entender  sem 
dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos:

Que o estudo se destina a analisar a formação inicial do psicólogo em uma Universidade 

interiorizada de Alagoas a partir de suas construções representacionais.

Que a importância deste estudo é a de propiciar uma discussão sobre a formação inicial do 
psicólogo no interior alagoano, uma vez que se faz necessário refletir sobre o projeto ético-
político da profissão do psicólogo e as implicações da formação nesse projeto.

Que os resultados que se deseja alcançar são os seguintes: 

Análise da formação inicial do psicólogo.

Identificação das representações sociais de psicólogo para discentes de Psicologia.

Análise da relação entre as representações sociais e formação da identidade do estudante de 
Psicologia do interior.

Que esse estudo começará em fevereiro de 2014 e terminará em fevereiro de 2017.

Que o estudo será feito da seguinte maneira: através de análises de documentos, Técnica de 
Associação Livre de Palavras, entrevistas semiestruturadas e discussões em grupo focal.

Que eu participarei das seguintes etapas: Técnica de Associação Livre de Palavras.

Que tenho consciência de que a população da pesquisa são discentes do curso de Graduação 
em Psicologia da Universidade Federal  de Alagoas/Unidade Educacional  de Palmeira  dos 
Índios

Que não são possíveis outros meios para se obter os mesmos resultados. 

Que a realização da pesquisa tem risco de provocar incômodos com os tópicos da  Técnica de 
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Associação Livre de Palavras.

Que os incômodos dizem respeito à ansiedade, tensão diante dos temas tratados ao longo da 
formação. Contudo,  caso ocorra algum incômodo, está  disponível  o serviço de Psicologia 
oferecido na Clínica-Escola da própria UFAL de Palmeira dos Índios. 

Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não diretamente 
são: uma construção de referencial,  que possibilite uma abertura para a discussão sobre a 
formação do psicólogo e sua relação com o projeto ético-político da profissão do psicólogo.

Que  a  minha  participação  será  acompanhada  do  seguinte  modo:  com  a  presença  do 
pesquisador, que aplicará a Técnica de Associação Livre de Palavras.

Que, sempre que desejar,  serão fornecidos  esclarecimentos sobre cada uma das etapas  do 
estudo.

Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e, também, 
que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer penalidade ou 
prejuízo.

Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a identificação 
da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das mencionadas 
informações  só  será  feita  pelos  pesquisadores  realizadores  da  pesquisa  em  publicações, 
documentos e eventos de âmbito acadêmico, tais como: revistas, congressos, projetos.

Que eu deverei ser indenizado por quaisquer danos que venha a sofrer ao longo de minha 
participação na pesquisa.

Que não haverá ressarcimento,  pois  eu não precisarei  desembolsar  nenhuma quantia  para 
participar dessa pesquisa. 

Finalmente,  tendo  eu  compreendido  perfeitamente  tudo  o  que  me  foi  informado 
sobre a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das 
minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, 
concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 
PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO.

Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a)

Domicílio: (rua, praça, conjunto): 

Bloco: /Nº: /Complemento:

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone: 

Ponto de referência:
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Contato de urgência: Sr(a).  Danielle Oliveira da Nóbrega

Domicílio: (rua, praça, conjunto: Avenida Vieira de Brito

Bloco: /Nº: /Complemento: 265, Edifício ASCON

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone: São Cristóvão. 57601-100. Palmeira dos Índios – AL. (082) 3421-
2024/ (082) 9609-1815

Ponto de referência: Escola Cristo Redentor 

Endereço d(os,as) responsáve(l,is) pela pesquisa (OBRIGATÓRIO):

Danielle Oliveira da Nóbrega
Instituição: Universidade Federal de Alagoas
Endereço: Avenida Vieira de Brito, 265, Edifício ASCON
Bairro: São Cristóvão. CEP: 57601-100. Cidade: Palmeira dos Índios – AL.  
Telefones p/contato: (082) 3421-2024/ (082) 9609-1815

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 
participação no estudo, dirija-se ao:

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas:

Prédio da Reitoria, sala do C.O.C. , Campus A. C. Simões, Cidade Universitária

Telefone: 3214-1041

Palmeira dos Índios, 

(Assinatura ou impressão datiloscópica

d(o,a) voluntári(o,a) ou resposável legal

- Rubricar as demais folhas)

Danielle Oliveira da Nóbrega
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APÊNDICE B – Formulário da Técnica de Associação Livre de Palavras

I. IDENTIFICAÇÃO DO/DA PARTICIPANTE ID. Participante: _______
(não preencher esse campo)

Gênero

(   ) Masculino (   ) Feminino

Idade

(   ) Entre 15 e 20 anos (   ) Entre 21 e 25 anos

(   ) Entre 26 e 30 anos (   ) Entre 31 e 35 anos

(   ) Entre 36 e 40 anos (   ) Mais de 40 anos

Tipo de escola em que frequentou o Ensino Médio

(   ) Pública (   ) Privada

Psicologia foi sua primeira opção?

(   ) Sim (   ) Não. Qual foi? __________________________________

Semestre de ingresso na UFAL:

Período atual na UFAL:

Cidade onde reside:

Participa de algum projeto extra sala de 
aula (projetos, estágio, representante 
estudantil, estudo-trabalho)? Em qual?

II. CLASSIFICAÇÃO LIVRE

1. Escreva rapidamente as primeiras palavras (somente palavras, um por espaço) que vêm a sua cabeça quando você 
escuta o termo:

PSICÓLOGO
(por favor, é muito importante preencher todos os 03 (três espaços abaixo)

(    )________________________________   (    )________________________________ 

                                             (    )________________________________ 

2. Agora, enumere as palavras que você escreveu, classificando-as de acordo com a importância que você atribui a cada 
uma delas. Use os parênteses para por os números.

3. Justifique a escolha e hierarquização que você fez das palavras

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Muito obrigada!

TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS

Formação inicial do psicólogo e representações sociais: 
o caso da Unidade Educacional de Palmeira dos Índios/UFAL
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o 

Grupo Focal

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.)
(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári(o,a) da pesquisa e pelo responsável)

“O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se  
processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos  
ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a  
sua anuência à participação na pesquisa.” (Resolução. nº 196/96-IV, do 
Conselho Nacional de Saúde) 

Eu, _______________________________________________________________, tendo sido 
convidad(o,a)  a  participar  como voluntári(o,a)  do estudo Formação inicial  do psicólogo e 
representações sociais: o caso da Unidade Educacional de Palmeira dos Índios/UFAL, recebi 
do (,a) Sr(a). Danielle Oliveira da Nóbrega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
responsável  por  sua  execução,  as  seguintes  informações  que  me  fizeram  entender  sem 
dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos:

Que o estudo se destina a analisar a formação inicial do psicólogo em uma Universidade 

interiorizada de Alagoas a partir de suas construções representacionais.

Que a importância deste estudo é a de propiciar uma discussão sobre a formação inicial do 
psicólogo no interior alagoano, uma vez que se faz necessário refletir sobre o projeto ético-
político da profissão do psicólogo e as implicações da formação nesse projeto.

Que os resultados que se deseja alcançar são os seguintes: 

Análise da formação inicial do psicólogo.

Identificação das representações sociais de psicólogo para discentes de Psicologia.

Análise da relação entre as representações sociais e formação da identidade do estudante de 
Psicologia do interior.

Que esse estudo começará em fevereiro de 2014 e terminará em fevereiro de 2017.

Que o estudo será feito da seguinte maneira: através de análises de documentos, Técnica de 
Associação Livre de Palavras, entrevistas semiestruturadas e discussões em grupo focal.

Que eu participarei das seguintes etapas: Grupo Focal.

Que tenho consciência de que a população da pesquisa são discentes do curso de Graduação 
em Psicologia da Universidade Federal  de Alagoas/Unidade Educacional  de Palmeira  dos 
Índios

Que não são possíveis outros meios para se obter os mesmos resultados. 

Que a realização da pesquisa tem risco de provocar incômodos com os tópicos de discussão 
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do Grupo Focal

Que os incômodos dizem respeito à ansiedade, tensão diante dos temas tratados ao longo da 
formação. Contudo,  caso ocorra algum incômodo, está  disponível  o serviço de Psicologia 
oferecido na Clínica-Escola da própria UFAL de Palmeira dos Índios. 

Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não diretamente 
são: uma construção de referencial,  que possibilite uma abertura para a discussão sobre a 
formação do psicólogo e sua relação com o projeto ético-político da profissão do psicólogo.

Que  a  minha  participação  será  acompanhada  do  seguinte  modo:  com  a  presença  do 
pesquisador, que mediará o Grupo Focal.

Que, sempre que desejar,  serão fornecidos  esclarecimentos sobre cada uma das etapas  do 
estudo.

Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e, também, 
que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer penalidade ou 
prejuízo.

Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a identificação 
da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das mencionadas 
informações  só  será  feita  pelos  pesquisadores  realizadores  da  pesquisa  em  publicações, 
documentos e eventos de âmbito acadêmico, tais como: revistas, congressos, projetos.

Que eu deverei ser indenizado por quaisquer danos que venha a sofrer ao longo de minha 
participação na pesquisa.

Que haverá ressarcimento,  caso precise desembolsar  alguma quantia  para participar  dessa 
pesquisa. 

Finalmente,  tendo  eu  compreendido  perfeitamente  tudo  o  que  me  foi  informado 
sobre a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das 
minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, 
concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 
PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO.

Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a)

Domicílio: (rua, praça, conjunto): 

Bloco: /Nº: /Complemento:

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone: 

Ponto de referência:
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Contato de urgência: Sr(a).  Danielle Oliveira da Nóbrega

Domicílio: (rua, praça, conjunto: Avenida Vieira de Brito

Bloco: /Nº: /Complemento: 265, Edifício ASCON

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone: São Cristóvão. 57601-100. Palmeira dos Índios – AL. (082) 3421-
2024/ (082) 9609-1815

Ponto de referência: Escola Cristo Redentor 

Endereço d(os,as) responsáve(l,is) pela pesquisa (OBRIGATÓRIO):

Danielle Oliveira da Nóbrega
Instituição: Universidade Federal de Alagoas
Endereço: Avenida Vieira de Brito, 265, Edifício ASCON
Bairro: São Cristóvão. CEP: 57601-100. Cidade: Palmeira dos Índios – AL.  
Telefones p/contato: (082) 3421-2024/ (082) 9609-1815

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 
participação no estudo, dirija-se ao:

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas:

Prédio da Reitoria, sala do C.O.C. , Campus A. C. Simões, Cidade Universitária

Telefone: 3214-1041

Palmeira dos Índios, 

(Assinatura ou impressão datiloscópica

d(o,a) voluntári(o,a) ou resposável legal

- Rubricar as demais folhas)

Danielle Oliveira da Nóbrega
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APÊNDICE D – Palavras evocadas por períodos

Quadro 24 – Evocação de palavras no primeiro período

1º Período

Palavra Frequência Palavra Frequência

Ajuda 10 Freud 2

Amor 9 Comportamento 2

Profissão 6 Cuidado 2

Sonho 6 Afeto 1

Mente 6 Doçura 1

Autoconhecimento 4 Coragem 1

Estudos 4 Importante 1

Conhecimento 4 Atuante 1

Análise 4 Compromisso 1

Confiança 3 Sensibilidade 1

Compreensão 3 Alívio 1

Terapia 3 Tratamento 1

Opção 3 Pessoas 1

Paciência 3 Formação 1

Respeito 3 Susto 1

Apoio 3 Trabalho 1

Transformação 2 Relacionamento 1

Solidariedade 2 Doença da mente 1

Futuro 2 Saúde 1

Racional 2 Dedicação 1

Realização 2 Pesquisa 1

Tranquilidade 2 Cérebro 1

Conversa 2 Desabafo 1

Psicanálise 2

Fonte: a autora
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Quadro 25 – Evocação de palavras no terceiro período

3º Período

Palavra Frequência Palavra Frequência

Ajuda 14 Realização 2

Profissão 9 Ouvinte 2

Mente 9 Tratamento 1

Amor 8 Arte 1

Sonho 6 Ciência 1

Responsabilidade 5 Consultório 1

Vida 4 Diagnóstico 1

Compromisso 4 Intervenção 1

Conselheiro 4 Saúde 1

Orientação 3 Desabafo 1

Pessoas 3 Compreensão 1

Subjetividade 3 Importante 1

Cuidado 3 Desvalorizado 1

Amigo 2 Bom 1

Sigilo 2 Solidariedade 1

Clínica 2 Conhecer-se 1

Competência 2 Cérebro 1

Estudo 2 Estabilidade 1

Pesquisador 2 Social 1

Luta 2 Personalidade 1

Comportamento 2 Espírito 1

Depressão 2 Terapia 1

Fonte: a autora
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Quadro 26 – Evocação de palavras no quinto período

5º Período

Palavra Frequência Palavra Frequência

Clínica 6 Saúde 1

Ajuda 5 Teste 1

Escuta 5 Empatia 1

Responsabilidade 4 Intervenção 1

Profissão 4 Sensibilidade 1

Comportamento 3 Humanização 1

Cuidado 3 Autoconhecimento 1

Futuro 3 Liberdade 1

Aconselhador 3 Acolher 1

Sigilo 3 Confiança 1

Incertezas 3 Amigo 1

Terapia 3 Amor 1

Compreensão 2 Formação 1

Conhecimento 2 Grupo 1

Mente 2 Fenomenologia 1

Cientista/ciência 2 Análise 1

Mudança 2 Consultório 1

Dificuldade 2 Emocional 1

Paciente 2 Paciência 1

Profissional 2 Estudo 1

Sonho 1 Desafio 1

Caminho 1

Fonte: a autora
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Quadro 27 – Evocação de palavras no sétimo período

7º Período

Palavra Frequência Palavra Frequência

Cuidado 12 Confusão 1

Profissão 10 Ciência 1

Escuta 8 Melhora 1

Ajuda 6 Sofrimento 1

Acolhimento 5 Apoio 1

Amor 5 Classificação 1

Responsabilidade 5 Saúde/doença mental 1

Estudo 3 Stress 1

Futuro 3 Assertividade 1

Realização 3 Libertação 1

Compromisso 3 Desafio 1

Compreensão 3 Apresentação de TCC 1

Sem julgamento 2 Professores 1

Dedicação 2 Povo 1

Empatia 2 Facilitador 1

Clínica 2 Mediador 1

Terapia 2 Atividade 1

Ética 2 Atenção 1

Estabilidade 2 Profissional 1

Humano 2 Saúde mental 1

Humildade 2 Tratamento 1

Felicidade 1 Status 1

Ensino superior 1

Fonte: a autora



441

Quadro 28 – Evocação de palavras no nono período

9º Período

Palavra Frequência Palavra Frequência

Escuta 5 Importante 1

Respeito 4 Graduação 1

Comprometimento ético-político 3 Consultório 1

Profissão 3 Dinheiro 1

Ajuda 3 Incômodo 1

Empatia 3 Pensar 1

Humano 3 Conversar 1

Luta 3 Analisar 1

Sonho 2 Treino 1

Cuidado 2 Competência 1

Conhecimento 2 Interação ambiente-sujeito 1

Desafiador 3 Louco 1

Medo 2 Clínica 1

Ética 2 Planejamento 1

Compromisso 2 Motivação 1

Profissional 2 Multifacetas 1

Acolhimento 2 Futuro 1

Comunidade 2 Amigo 1

Técnica 2 Orientação 1

Análise do comportamento 2 Controle 1

Ciência e profissão 2 Cansaço 1

Olhar privilegiado 1 Sigilo 1

Conselheiro 1 Confiança 1

Desvalorização 1 Compreensão 1

Comportamento 1 Afeto 1

Fonte: a autora


