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O presente artigo husca cootrihuir para a discussão:;obre o papel. do curriculo oculto na formaçAo em ~ico.l ogia. 
Traz reflexões ~ohre a estrunlração do CUJ1l0, sua inserção instnuclOnal e aeOl15titulçAo do saherpslcologico, 
apresentadas em um Fúrum de Deb~tes sobrt tstágios em Psicologia. organizado ?Dr alunos de gr;tduaçilo. 
Ao discutir a estruturação dos estágLos c a relação entre os docentes, os autores indIcam como determinadas 
relações institucionais dificultam uma formação mais intcgr1l~a e o exercício do diálogo entre as difen:n.tes 
teorias e práticas psicológLcas. Apontam também como um projeto de fonnação cm pesquisa pode possibLhtar 
uma articulação entre os professores e as diferentes pempectivas em psicologia. Finalmente, chamam a 
at=~ilo para a necessidade e a r.csJXl~ahilidade de alunos e professores cm criar.espaç.os de .discussão c 
reflexão sobre a formação em pslcologoa e a construção do conhecimento e da prállca pSIcológIca. 
PIII",S-UIY~: fnrmação profissional , psicologia, cWTÍculo oculto, institu ição. 

Unofficialcurriculuminpsychology- thesludenls' experience 

Summ ilIJ 
Thi~ article con tribules for the discussion of WIOfficial curriculum 's role ln psychology profcssional training. 
li brings some thougilts about lhe COk.LfSC structure, ils institutiona! insertion, and the construction ofpsyeh()
logical knowlcdge presenle<! at the Forum de Debates em Psicologia, organizcd by undcrgrndUlLtcd students, 
authors ofthis pape!". By discussing intemships' SITUcmre and lhe relationship amongprofessors, the authors 
indicale how ccrta in inst itutional n: lationships male iI di fficuh to aehie .. e an integrated professionallralning 
and lhe dial0l!ue about dilfen:nt theorics and psychological pratices. nus paper also JXlints out how a researeh 
training program makes it possible 10 articulate prole~sorn and their dilferen t perspeclives in psychnlngy. 
Finally, it calls lhe aucntion for the nccd and responsibility of students and professors in creating room for 
discussion and reflection about professional training, knowledge conSITUction and pratices in psychology 
b""".rds: professional training. psyehology, unonieial corrieulum, instilution. 

o presente artigo tem por objetivo contribuir Ao longo dessas quase quatro d écadas de 

para a discussão sobre o papel do cuniculo oculto na rcgulamentação da profissão do psicólogo no Brasil , 

forrnaçãoem Psicologia. Trata-se dereflexõcs sobre inúmeros estudos vêm sendo realizados por 

a estruturação do curno, sua inserção inst itucional e a difercntes pesquisadores, cm diferentes locais. com 

constituição do saber psicológico, buscando chamar diferentes perspectivas sobre a formação cm Psicolo-

a atenção para a responsabilidade e o compromisso gia. Somam-se a estes estudos coordenados pelo 

da;; pessoas envolvidas no processo de formação, Conselho Federal de Psicologia (Conselho Federal 

sejam estudantes c/ou professores, em criar espaços de Psicologia, 1988, 1992, 1994), que n o seu 

de rc fl cxão sobre o processo de formação que conju nto constiTUem uma produção significativa 

sobre o tema, euja exp loração escapa ao objc:tivo 

1. Trabalho apresentado no Mesa Re<looda ~A formaçlo em r.icologia da pen;pectivado currículo oc~lto". XXVIII R e ~ni30 An~al de 
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deste trabalho. Referi-la, no entanto, significa nllo quaissediscutiuaquestlloculTiculareaquest?loética 

desprezar que outras rcflexões se constituem a panir que penneavam a fonnaçllo em Psicologia, especial-
delas, ou até do que elas ocultam. mente nos estágios profissionalizantes, os alunos-

Chama a atenção que a questão do curriculo organizadores tiveram a oponunidade de expressar 
oculto no processo de fonnação em Psicologia seja seus pontos de vista para uma platéia de quase l()() 
um tema de tão pouca visibilidade na produção pessoas, entre professores e alunos, promovendo um 
cientifka. Alguns destes estudos podem ser identifi- espaço de discussão inexistente na instituiçllo. O 

cadoscomorelativosàintluênciadocurrículooculto debate desenvolveu-se em torno de algumas 

na formação em Psicologia, apesar de não se "nonnas"' não fonnais do ponto dc vista do curriculo, 
definirem explicitamente como tal, na medida em porém detenninantes da fonnação dos alunos. Expli-
que consideram algumas concepções e expectativas citaram-se algumas situações que apontavam para o 

sobre o fazer psicológico e o psicólogo em sua relação modo de construção do curriculo oculto deste curso. 
com a fonnação e atuação profissionais (Crochick, O Fórom se propôs, assim, u discutir a estrotura e o 
1985;Baptista.1987;Aquino, 1 990; lapur, 1994;Oa funcionamento do curso e como este produzia 
Motta, Fernandes, Grzybowski, Brito & Teixeira, determinada postura frente ao conhecimento psico-
1995; Riheiro, 1996; Oimenstein, 1998). lógico e à prática profissional. Postura não verbali-

Tais estudos consideram, entre outros aspec- zada ou discutida, porém exercida. Diversas 

tos, o que tem sido denominado de currículo oculto, situações mostravam a conformação do currículo 
ou seja normas e vafores transmitidos. de forma oculto que se construía no cotidiano deste curso. 

implicita. porém eferil'o. e que não aparecem como Centraremos nossa atenção neste texto na organi-
fins ou objetivos dos cursos (Apple, 1982). Tais zação dos estágios, na relação entre os docentes e na 
nonnas, caracteristicamente ausentes dos programas fragmentação do conhecimento psicológico. 
das disciplinas., especialmente dos estágios, estruturam 

asrotinaserelaçôtssociaisnafaculdadeetêmrepcr
cussôtsdiretasnaatuaçãO do aluno fora da mesma. 

Com essas considerações iniciais que circuns
crcvem as reflexões a serem apresentadas, faz-se 

necessário situar o contexto concreto de prOdução 
destas reflexões. Estas originaram-se no "Fórum de 
Debates; Estágios em Psicologia". organizado em 
outubro de 1995, pelos autores deste trabalho, então 
alunos do 5". ano do curso de Psicologia da FFCLRP
USP. O objetivo deste fórum era criar um espaço de 
discussão sobre a rragmentação em relação! 
fOlJll3yi1o oferecida pelo curso, e algumas vivências 
institucionais que implicavam um questionamento 
sobre a sua legitimidadequanlo à capacitaçãopara 

uma atuação profissinal crítica e comprometida com 
a realidade. 

Tal evento, criado e organizado pelos alunos, 

foi marcado por um caráter não institucional, que 
possibilitou discussões que não eram privilegiadas 

pelas instâncias fonnais existentes para o debate 
sobre a formação. Através de dois encontros, nos 

o mundo dos eSlágios- o reino e sellS lelldos 

Os estágios, na forma como vividos pelos 
estudantes, em sua maioria, eram optativos, ofere

cidos nos dois últimos anos de fonnação, tinham um 
número de vagas limitado e um docente/supervisor 
responsável. Existiam fonnalmente ou através de 
uma disciplina_estágio, junto à grade curricular, ou 
de um programa de estágio, ligado ao Centro de 
Psicologia Aplicada (CPA). Ambas as possibilidades 

faziam pane da estrotura formal e burocrática da 
instituição, sendo aprovadas e regulamentadas por 

instâncias, tais como, Conselho de Oepanamento, 
Comissão Coordenadora de Curso e Conselho do 
CPA. Nestes formatos estavam definidos os objeti
vos, as fonnas de intervenção, a população atendida, 
asteoTÍasqueo embasavam, o número de vagas, a 
carga horária, o oferecimento ou não do mesmo em 
cada semestre, os pré-requisitos, o semestre em que 

eradesenllolllido. 



Porém, para os alunos, cada estágio tinha a 

formae os propósitos dodocentefsupcrvisor. Esta era 

uma caracteristica muito marcante. Os estágios 

tinham um caráter particular a cada docentefsupervi

sor, adquirindo características pessoais legítimas, 

que, no entanto, raramente vinham articuladas aum 

projeto mais amplo de formação proposto pela 

instituição. Para os alunos não havia c1areza dos 

objetivos que determinavam um estágio e sua articu

lação com os demais. Por exemplo, era dificil perce

ber a coerência entrc os objetivos do estágio, seus 

pré_requisitos e os critérios de seleção. No processo 

seletivo dos estagiários, os pré-requisitos pareciam 

apontar para a necessidade de uma certa especiali

wção já na graduação, apesar do discurso contrário 

da instituição. ESS.1 falta de clarcw a respeito das 

finalidadcs das normas que regulamentam os 

estágios contribuía para acentuar tensões e ansie

dades vividas pelas pessoas que participavam desse 

processo, sejam elas estudantes ou professores. 

Dentro dessa lógica de funcionamcn to, obser

vava-se também o caráter informal da divulgação 

sobre os estágios, cujas infomlações, na maioria das 

vezes, eram passadas predominantemente pelos 

exestagiários, uma vez que a instituição oferecia 

poucos dispositivos para fazê-lo por outras vias, as 

quais não satisfaziam as necessidades dos alunos 
Além disso, a relação com o conhecimento 

psicológico produzida no desenvolvimento do está
gio acentuava esta fragmentação da formação. Por 
um lado, no que se refere à constituição do próprio 
conbecimento psicológico, instrumento para as 
intervenções nos estágios, reconheciamos que ele se 
define, segundo o ponto de vista de alguns autores, 
como típico de uma ciência pré-paradigmática, 
marcada por uma série de escolas de pensamento, 
com pressupostos muitas vezes incompatíveis. 

Por outro lado, se essa dillersidade teórica já 
contribula para uma sensação de fragmentação, a 
pratica profissional mediada por ela trazia maiores 
dificuldades. Neste sentido, os iniciantes de dctermi
nada prática protissional,osestagiários, scprendiam 
às orientações sobre como proceder, fazen do da 
teoria uma meta sempre a scr buscada e nunca 
alcançada. Nesse momento, a teoria é mais impor-

tantequearealidade.Avozdosupervisoréadiretriz 
que norteia as ações. Além disso, ainda tendo comO 
foco a teoria, havia um processo de naturalização 
dessa diversidade teórica presente nas atitudes de 

diversos atores da formação. dificultando a reflexilo 
sobre como esta determinava diferentemente nossa 
percepçilo da realidade c nossas intervenções. 

Dessa forma, nem professores nem alunos 

refletiam de forma articulada sobre as diferenças 

teórico-práticas como expressão da diversidade em 

Psicologia. O desenvolvimento do estágio, o 

processo e os critérios de seleçãodos estagiários, e as 

intervenções também se ocultavam para a institui

ção. Esta funcionava como um grande reino com seus 

diversos feudos. Cada estágio. um feudo: seus senhores 

e vassalos, normas e práticas. E a postura frente à 
diversidade teórica e à própria formação em Psicologia 

se confundia nestas relações institucionais 

o mundo dos docentes- os senhores feudais 

A inserção institucional da formação cm 

Psicologia tal como configurada pela universidade 

pública de noss.os dias implica também relações de 

poder entre os diversos professores e, conseqUente

mente, entre seus pontos de vista, teor ias e posturas. 

Essa inserção, do nosso ponto de vista, dificultava o 

diálogo entre as diversas partes envolvidas, nllo 

apcnas JX1f falta de vontade, ou qualquer outro motivo 

pessoal, mas pelo tipo de re lação que se estabelecia 

entre os divcrsos grupos existentes na instituição. 

A organização dessas relações favorecia um 

funcionamento no qual o docente/supervisor podia 
estabelecer, em um gTau relalivamente alto, tal qual 

um senhor feudal, as características de seuestágiol 

disciplina. Assim, havia aparentemente uma autono

mia do docente. Contudo, perguntávamo-nos: autô

nomo em relação a quê? Essa autonomia referia-se 

muito mais a uma desarticulação doque a uma noção 

de liberdade, pois não havia um projeto integrador 

que autoriwsse a noção de autonomia 

Essa ilusllotambém era vivida pelos alunos, na 

medida cm que acreditavam que a possibilidade de 



optar por um estágio elou disciplina lhes concedia fazer psicológico e, ainda, discutir a qualidade do 

uma autonomia em relação á formação. Acreditava- ensino e decidir sobre seu processo de formação? Por 

se, por exemplo, na possibilidade de optar por uma tudo que foi dito até agora, e através da observação 

formação generalista ou já iniciar uma especializa- das normas que regulamentam os estágios, era dificil 

ção na graduação. perceber o compromisso da instituiçãO com essa 

t, portanto, necessário refletir sobre as dife- necessidade de integração enfrentada pelo aluno 

renças enlre alienaçãoeautonomia em relação ã idéia preocupado com sua formação. 
de projeto. Do nosso ponto de vista, a autonomia 

implica a articulação de um projeto particular no 

âmbito coletivo, ou seja, em relação a outros 

projetos. A liberdade de tsl;olha pressupõe infor

mação, relação e divers idade. Por outro lado, a 

alienação implica a não-criação de diálogos e de 

possibilidades de escolha, nlio-relações, não

projetos coletivos. É a ilusão da autonomia. 

A panir dessas contradições expressas na 

construção desses mundos e que permeavam a 

formação dos alunos, percebíamos que esse curriculo 

oculto alUava como controlador dos conflitos, impe

dindo que estes fossem assumidos e promovessem 

mudanças. Os pontos de vista dos diferentes profes

sores sobre a atuação em Psicologia permaneciam 

separados, na busca de sua melhor afinnação cientí

fica, como se não se referissem a wn processo de 

construção do conhecimento a respeito do humano 

no qual cada idéia tem seu lugar. A possibilidade de 

participação do aluno nesse debate se restringia ao 

espaço da supervisão, no qual claramente uma 

relação de autoridade se estabelecia e a multiplici

dade de diálogos se limitava. 
Restava ao aluno uma forte vivência de 

fragmentação, impossibilitado que estava de concre
tamente juntar todas as canas desse baralho. A ele 
cabia a tentativa de integraras várias práticas dos 
estágioseossaberesaí implicados, pois era ele quem 
"circulava", se movimentava entre os vários está
gios, vivendo, buscando informar-se e optando entre 
eles. Dessa maneira o aluno se deparava com uma 
problemática de integração, fonte, muitas vezes, de 
váriastensOes. 

Então, quais eram os dispositivos institucio

nais que davam aos alunos condições de realizar tal 

tarefa essencial para uma boa formação, qual seja.. a 

de renetir e integrar as diferentes perspectivas do 

o mundo do Bacharelado ou 
"a comunidade de cientistas" 

Contudo, conjuntamente ã vivência dos está

gios, havia também um projeto de formação em pes

quisa abarcado pelo chamado Programa Especial de 

Bacharelado. Esse programa. paralelo à formação 

presente no bacharelado, licenciatura e formação de 

psicólogo tradicionais, consistia em um conjunto de 

disciplinas e atividades que apontava para a possibi

lidade de artiCulação das várias panes da fonnação 

em pesquisaaum projeto mais amplo. 

O que seria um projeto mais amplo lal como 

representado por este Programa Especial de Bacharela

do? Trata-se de wn projeto constituído por cinco fases 

relevantes, do nosso ponto de vista, para um projelo de 

formaçi'lo: 1) infonnações sobre as linhas de pesquisa 

existentes no depanamento; 2 e 3) elaboração e 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa; 4) apre

sentação do trabalho que está sendo desenvolvido a 

alunos e professores, seguida de discussão; 5) 

apresentaçi'lo da conclusão do lrabalho a uma banca 

composta por professores de diferemes ãreas. 
Neste programa, a fonnação aharca de modo 

organizado e articulado: infonnação, discussão e 

conclusão. Destaca-se a imponância da possibili

dade de integração enlre as panes envolvidas. ou 

seja,queotrabalhoearenexãodesenvolvidossejam 

úleis para o outro e para o próprio aluno, numa 

interlocução imediata. t o espaço de troca que 

pressupõe e valoriza a coletividade. 

Se toda a formação fosse permeada por essa 

lógica, acreditamos que haveria um maior fortaleci

menlo da identidade profissional, o que facilitaria ao 



aluno o processo de til iação a detenn inadas correntes 

teóricas, o desenvolvimento mais integrado de 

formas de atuação profissional e o trabalho em 

equipes multidisciplinares. Aspectos tão importantes 

fi prãtica profissional do psicólogo e tão pouco 

discutidos e exercidos na formação 
O Programa Especial do Bacharelado apontava 

uma possibilidade institucionalmente criada de 
negociação de idéias e práticas. Afinnava-se nele o 
carãter democrático da comunidade cienlífica 
apontadoJXlr Morin ( 1991), o qual mostra que apesar 
da competição e do conflito entre as diferentes 
teorias, a comunidade de cientistas compartilha 
pressupostos fundamentais que possibilitam o seu 
próprio desenvolvimento. É necessária então a 
criaç.liode outras formas de organização institucional 
baseadas nos pressupostos do diálogo cientifico. 

Reconhecia-se também que tanto o curriculo 
oculto como O currículo presente nos documentos 
oficiais era permeado por questões mais amplas 
determinantes do papel da universidade, suaorgani
zação e funcionamento em nossa sociedade atual. 
Além da inserção institucional e do próprio conhe
cimento psicológico, esta outra ordem de determi
nação contornava a formação profissional 

O Programa de Bacharelado revelava então 

outros aspectos do curriculo oculto na formação em 

Psicologia:aprioridade eosinteresses narealização 

de pesquisas e a falta de incentivo e apoio ao ensino e 

à extensão universitária em Psicologia. Não estamos 

aqui questionando a importância e a legitimidade da 

produção de conhecimento cientffico, mas nos 

perguntando sobre os motivos que possibilitam a 

organização de um projeto com eSlas caracterislicas 

na formação em pesquisa e inviabi1i7..am sua reali

zaçãojuntoãfonnaçlloprofissional. 
Em relação a esta detenninação restavam 

questõcs: como tem se dado a relação públioo-privado 
na estroturaçãodas atividadese projetosda universi
dade? A quem cabe decidir o que deve e o que não 
deve ser feito? Quais são os interesses que sustentam 
a produçllo universitária? Enfim, qual o papel da 
univers idade em um mundo globalizado? São 
questões amplas que demandam uma análise mais 
abrangente, e que ultrapassam o escopo deste trabalho. 

COBsideraçõesfinais 

Acreditamos que. frente a tantas mudanças em 

nossa sociedade, apenas a rellexilo companilhada
sobre a prática profissional, as relações institucio
nalmente estabelecidas na formação e o conheci
mento psicológico - poderá construir um contexto 
propicio ao enfrentamento de tais desafios. Somente 
desta fonna os atores da fonnação em Psicologia 
poderão fonnular princípios locais consensualmente 

aceitos e norteadoresdas práticas institucionais. 
Tais princípios deveriam constituir um deno

minador comum a toda a i nstituiç~o. Assim, no está
gio e nas disciplinas, este denominador pennearia a 
todos,ultrapassandoarelaçãoentredocente/supervi
sor e aluno. Acreditamos que somente um diá logo 
entre as perspectivas de atuação possibilitaria uma 
fonnação critica e contextualizada a respeito da 
própria prática. Do nosso pomo de vista, qualquer 
instància voltada para a fonnaçãodeve estar atenta 
para ISSO. 

Finalmente, frente a esta necessidade 
chamamos alunos e professores fi responsabilidade 
em criar espaços de discussão e rellexll.o sobre a 
fonnaçlio em PsicOlogia e a construção do conheci
mento e da prática psicológica. Através desta expe
riência do "Fórum de Debates" pudemos nos 
perceber como capazes e também responsáveis pela 
articulação acadêmica. 

Apesar da especificidade desta experiência, 
provavelmente ela deve possuir vários JXlntos em 
comum com a fonnação cm Psicologia cm outras 
faculdades. Este é apenas um exemplo, talvez 
ilustrativo. de como o currículo oculto determina tão 

fortemente a fonnaçlio dos psicólogos. Esperamos 
que a explicitação desses sentidos "ocultos" possa 
servir, de alguma fonna, ã avaliação da fonnação em 
Psicologiaeaoprocessoda refomla curricular, bem 
como a um quest ionamento da inserção univel1litária 
deste curso com suas especificidades. E, portanto, 
necessário trazer fi tona as detenninaçõcs outras que 
influenciam o processo de fonnaçlio cm Psicologia, 
para que juntos possamos produzir discursos e 
práticas mais compatíveis com uma Psicologia 
voltada para o compromisso ético e social com O ser 
humano na defesa de sua dignidade. 
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