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A fonnulaçãode Diretri:l;~sCurriculares em substituição aoscurriculos mínimos introdul.Íu uma no"a forma 
de conceber o ensinu de graduaçAu, que incluiu uma mudança de linguagem e de referenciais para fonnulaçlu 
dccurriculoapa!1irdccompctênciasehabilidades;exigênciasdeexplicitaçllo do profissional a ser formadu, 
claTC7.a da adequação a contextos cdcconsistêneia intcma da proposta du CUfS o; a articulaçlo entre a pro
dução do conhecimento e a atuação profissional. A magnitude destas mudanças e a interaç~o com cursos de 
Psicologia nas diferentes regiões do país sugerem um c0!'ljunto de difieulda dcs a serem superadas par .. a 
modemiLaçãodoscurriculosdegraduaçãoem Psicolugia. Eespcradoqueasassocia çõtscientificasdePsico
logia acompanhem ativamente o processo de implantaçlo dos novoscurrieulos c integrem a seus programas 
de objetivos e mctas o desenvolvimento de e~tratégias para apoiar os cursos na superaçlo de pelo menos pane 
dos desafios 
Palarnts-d!lIl:curriculodepsicologia,diretrizcscurriculares.ensinodepsicologia. 

Challenges 10 the implemenlation 01 new undergraduate psycholog ycurricula 

AIIstucl 

Through lhe replacemcnt ofa minimum curriculum by according tu the general Curricular Guidelines a new 
conceptionofundergraduateeducation in Brazilwas introduced. Thisincluded a changç in language and 
directions for designing curricula bas.ed On abilities and competences. These new suidclines demand 

, explicitnessabouttheprofessionaltobcfonned,adaptabilltytocontexts,intcrnalconsistencyofthedifferent 
components ofthc proposal, and articulation bet"cen production ofknowlcdge and professional 
performan~. Thc magnitude ofthesc changes and its intcraction "ith Psychology courses in difterent pans 
ofDrazilsuggestaOOdyofobstaclestobeovCTComc for the modemization ofthe undergraduatePsychology 
curricula. ScientificassociatiunsofPsychologyin Brazil areexpectedtoacti\"elyaccom panythein;cnionof 
thcncwcurricula.andtodc"clopstratcgiestocopewiththechallengcscurrcntlyposed. 
leywtrdS:psychologycurricula.curricularguidchncs.psychologyinstruclion 

A Comissão de Especialistas em Ensino de decorrência de comentários e sugestões recebidos a 

Psicologia apresentou à Secretaria de Educação panir de sua discussão na XXIX Reunião Anual de 

Superior do Ministério da Educação (SESulMEC) Psicologia, o texto recebeu algumas alteraçõcs de 

proposta de Diretrizes Curriculares para os cursos de redação, sendo reapresentado ao MEC em dezembro 

graduação em Psicologia em outubro de 1999. Em de 1999. A proposta final (eletronicamente dispo-

I. Trabalho apresentado em Conferencia na XXIX Reuniao Anual de Psicologia da Sociedade Brasileira de I'sicologia, 
Campinas - SP. outubro de 1999, no [] Seminário sobre Diretrizes Curriculares, Universidade de Brasilia e no Seminário 
sobre Formaçlo em Psicologia, Universidade Católica de Brasília, novembro de 1999. 
Endereçoparacorrespondência: Depanamelllo de Processos Psicológicos Básicos, Institulo de Psicologia, UnÍ\'ersidadede 
Brasilia, 7091 0-900 - Brasilia - DF. e-mail: afeitosa@Unb.br 
Apoio financeiro SESulMEC. 
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nível no ponal www.mn·.gov.bre reproduzida em cursos e de modemi7.ação curricular de cursos em 
Púc%gia: Teoria e Pesquisa) aguarda apreciação rllncionam.:nto, conronne se observou na XXIX 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE),junta- RcuniãoAnual de PsicologiadaSociedade Brasileira 
mente com as propostas de Diretri7.es para os demais de Psicologia, realizada em outubro de 1999; conronne 
cursos superiores do pais. Sua aprovação revogará o se observou no exame dos projetos pedagógicos 
Parecer 403/62 do extinto Conselho Federal de Edu- apresentados, tmnocrn em 1999, pelos cursos em 
cação e fonnalmente desencadeará ampla refonnu- runeionamento ao Instituto Nacional de Estudos e 
lação do currículo dos cursos de Psicologia no país, Pesquisas Educacionais (JNEP), para subsidiar o pla-
como pane do que se pode considerar uma ampla nejamento do primeiro E:\ame Nacional de Curso em 
refonna universitária. Psicologia a serrealizadoemjunhu de 2000; e con-

O presente texto analisa implicações das fonne se lêm observado in/oco nas avaliaçõcs reali-
Diretrizes Curriculares para a implantação dc novos zadas em cursos em processo de autorização para 
curriculos de graduação em Psicologia, procurando funcionamento ouem processo de reconhecimento. 
oferecer subsídios preliminares para a preparação A sensibilidade das instituições de ensino 
dos cursos para a etapa de refonnulação curricular superior às Diretrizcs Curriculares talvez possa se 
que se inicia, com base em indicadores culhidos no c:\plicar em pane pel~ forma intemlÍva como loram 
período de 1997 a \999 junto a varios projetos de elaboradas (vide o Preâmbulo à Proposta de Dire-
cursos estudados, cursos visitados e ainda com base trÍl:es para a Psicologia); em pane pela consciência 
em discussões com professores, alunos e dirigentes de que a 1t:gislação de 1962 sobre ocurriculo mínimo 
Procura, ainda, apontar a necessidade dc csmdos não mais comporta avanços importantes na l'sicolo-
especificos, com vistas a subsidiar ações neecssarias gia como ciência e profissão; e em parte pela indução 
no seio da Psicologia à sua utilizaÇãO, orientada pelo próprio Minist':riu da 

No contexto da presente análise não se pode Educação e implícita nos instrumentos de avaliação 
perderdevistaalgW1sfatosimponantes.Odocumcnto usados pela SESu e pelo INEP. Mas este fenômeno 
de Diretrizes, ora em exame, é um projeto, sobre o não é especifico da Psicologia. As diferentes Dire-
qual o Conselho Nacional de Educação delibemraem trizes Curriculares vêm sendo impl~ntadas nas 
data próxima. No entanto, o próprio Ministério da respectivas areas de ensino, às vezes com um papel 
Educação vem recomendando às Comissõcs dc Espe- de liderança das sociedades cicntíficas das areas, 
eialisms que desencadeiem o processo de transição criando uma situação no mínimo curiosa, face à 
para a nova legislação, já incorpur~ndo na avaliação demora para pronunciamento formal pelo Conselho 
de Cursos elementos conceituais das DiretriLes sina- Nacional de Educação. 
lizados no Parecer 776/97 (CES/CNE) e no Edital Neste momento, é também imponante estla-
04/97 (SESw'MEC), que orientllram sua fonnulação. r.:cer a dislÍnção entre o que são Diretrizes Curricu-
Em segundo lugar, mesmo que a redação final das lares e o que são Padrões de Qualidade pam u Ensinu. 
Diretrizes Curriculares sofra alteraçõcs, é espemdo Até alguns anos atrás, a avaliação de todo curso 
que estas _~ejam de pequena magnitude, e está claro o superior obedecia a um roteiro geral e único, a ser 
princípio de que a regulamentação dClier:\ resguardar observado nas diferent.:s áreas pelas COmiS5ÕeS que 
o direito do curso de delinir livremente pelo menos visitavam os cursos. Esse referencial único foi subs-
metade da carga horária minima para obtcnção do lituido ao lungo de 1996 e 1997 por um conjunto de 
diploma, confonne indicado no Parecer 776/97 do referenciais, os Padrões de Qualidade, com alguns 
Conselhu ~~~ion~l de Educação. elementos comuns e outros específicos a cad~ área 

Em que pese a condição de proposta, já se de ensino. Atualmentc cada área de ensino lêm 
identifica a incorporação de elementos das Diretrizes seus próprios Padrõcs de Qualidade, referenciais de 
Curriculares em vários projetos de criação de novos avaliação para procedimentos dc autorização, de 



reconhecimento c de renovação de reconhecimento 

de cursos. Estes Padrõcs, elaborados pelas Comis
sões de Especialistas em Ensino, a pedido da SE$u, 

a partir de uma regulamentação básica, também 
norteiam o procedimento de Avaliação in loco de 
Condições de Oferta de Cursos, que acompanha a 

Avaliação Nacional de Curso (populannente bati-
7..ada comoProvão) a qual. no casoda Psicologia, tem 

seu inicio agendado para 2000 

Os Padrões de Qualidade estabelecem exigên
cias para apresentação de projetos ao MEC e contêm 

critérios de avaliação dos mesmos, compreendendo 
a avaliação do projeto de curso propriarnellle dito, 
de seu corpo docente e da infra-estrutura fisica, 

de equipamentos e de materiais, com destaque para 
laboratórios, biblioteca c, no caso da Psicologia, para 

o Serviço de Psicologia. Estes sao periodicamente 
revistos pela Comissão de Especialistas, quer para 

cont.:mplar as adaptaçõ.:s necessárias a novas 
normas governamcntais. quer para o ajuste de 

critérios considerando a trajetória da área. A \'ersão 
vigente é mantida no portal do MEC. Pela natureza 
d.: sua organização os Padrõcs de Qualidade se 
prestam a eventuais iniciativas de auto-avaliação por 

parte dos cursos. As instituições de .:n5ino superior, 
cujos pedidos de abcttura de novos cursos ou de reco

nhecimento dc curso de graduação foram apreóados 

a partir de 1997, já entraram em contato com este 
documento. As demais instituiçõcs, com cursos em 

funcionamento e com tunnas completas na habili
tação Psicólogo, estahcleccrão contato fonnal ao 

longo de 2000, com a inscrção dos cursos no sistema 
de A valiayão das Condições de Oferta e com o desen
cadeamento dos procedimentos de renovação de 
reconhct:imento 

Desafiosplovâveis 

A plena implementação da refonna dos currí

culos de Psicologia enfrentará uma série de dcsafios, 
algunsdclesjá identificados a partir da interação com 

os cursos ou com suas propostas de cri3ção. Discus
sões abrangentes e estudos especilicos sào neccssá-
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rios no presente momento para que se partilhe as 

expt:riênóas iniciais, detalhe-se a análise do espectro 
de desafios a enfrentar e delibere-se sobre metas e 

estratégias para superá-los. 

Amudançade linguageme delefelenciais deanâlise 

Há quase quaTl:nta anos vimos falando em 
cursos de Psicologia gravitando em tomo de matérias 

mínimas a serem desdobradas em disóplinas, em 
estágios em um pequeno numero de áreas explicita

das. e em cargas horárias. Um currículo efetivamente 
mínimo, mas que. paradoxalmente. se transfonnou 

em uma camisa de força soci31mente construída. 
Não cabe aqui analisar porque nào se soube usar 

da flcxibilidade que li legislação de 1962 permitia, 
nem tampouco ouvir os alertas já contidos naquela 

legislação sobre distorções 113S quais não se deveria 
incorrer - e nas quais se incorreu. No entanto cabe 
pontuar que se está em um outro momento histórico, 

em que uma nova legislação esta sendo gestada, com 
um conjunto diferente de exigências e dc graus de 
liberdade, sobre os quais é necessário efetuar uma 

rellexão cuidado~a. 

A mudança de referenciais para a formulação 
de currículo, a panir da explicitação de competências 

e habil idades, e não mais a partir de conteúdos, tomou 
a Psicologia de surpresa e desprovida de estudos 

específicos que pudessem oferecer subsídios de 

pronta incorporação. Igualmente atônitos se mostra
ram os cursos ao se depararem com um esboço inicial 
formulado pela Comissão. A dificuldade da tarefa se 

confimlou pelo cstudo dos documentos enviados ao 
MEC na primeira rodada inicial de fonnulaçao de 
sugestões em 1998, e se reafinnou em Campinas em 
1999, na XXIX Rcunião Anual de Psicologia. ocasião 
em que alguns cursos em funcionamento atenderam 

aoconvite da Sociedade Brasileirade Psicologia para 
ensaiar a aplicação das Diretrizes Curriculares 

Têm-se verificado dificuldades dos cursos em 
estabelecer relações entre as habilidades e a compe
tências, de um lado, e acxplicitação de atividades que 
pcnnitam seu desenvolvimento, de outro. Embora as 
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Diretrizes propostas explicitem habilidades e com· 
pelênci~s a serem desenvolvidas, caberá ao curso 
\:omplctã-las, de acordo com seu projeto específico 
de curso. Têm-se observado que os cursos ainda n:lo 
avançaram muito além das competências e habilida
des contidas nas Diretrizes. Não seria prudente pres
supor que isto esteja ocorrendo por satisfação com 
sua abrangência É mais provável que se faça neces

sário um tempo JXlTa amadurecimento ac~rca dessa 
rntldança. Mas a liberdade f:1cultada às instituiçõcs 
para inovar precisará ~er exercitada, se houver wn 
preocupação com a emergência e consolidação de 
novos campos de trahalho. 

Aparentemente esta sendo mais difícil ainda. a 
julgar pelos projetos recem avaliados, a concepção 
de atividades que pcnnitirão o desel1\olvimenlO das 
competências c habilidades explicitadas e o planeja

mento de sua implementação. As atividades aead~
micas são pouco variadas e descritas de fonna tosca, 
a despeito de claro estimulo iI inovação e iI flexihili
dade,já sinalizado no Parecer 776197. Muitas velCS 
as relaçõcs entre as diferentes atividades tambem não 
são clara~, como se ainda faltasse uma identidade 

básica ao projeto. Planejarum curso e implementá-lo 
tomou-se uma tarefa comple.u, para a qual nem os 
dirigent~s nem os professores parecem estar prepa
rados. Provavelmente este será o maior desafio qu~ 
os cursos cnfrentarão. 

Explicitação de pmfissional a ser formado e 
consistência interna da proposta do curso 
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uma equipe diferenciada; 11 prática de não incluir os 

professores do curso na confecção do projeto; ou 

à simples ausência de discussão suficientemente 

aprofundada, em especial naquelas instituições que 

não têm uma eultur.i inst<tlada de acompanhamento 

aeadêmicodecurriculo. 

Uma segunda dificuldade t~m se apresentado 

na explicitação de inserção do curso. Têm-se encon

Irado projetos em que a equipe de planejamento não 

procedeu a um elllendimento das caracteristicas da 

própria instituição para a qual o curso é proposto. 
Esta situaçilo tem sido mais encontrada em insti

tuiçõcs de pequeno porte ou com pouca experiência 

em ensino superior. Têm-se também encontrado 

propostas nas quais não sc dispõe de dados sobre a 

região em que a instituição se insere, e o projeto do 

curso encontra-se em dissonância com essa n:ali

dade. Essa~ituaçãotem sido mais encontrada quando 

a equipe de planejamento é estranha á região de inser

ção do curso, tipicamente em instituições com vários 

C(Jmpi que têm um projeto comum par.! os diferentes 

campi, ou então, qu~ndo esta equipe é integrada 

exclusivamente por consultores externos. Nilo se 

lrata, aqui, de postular que os cursos devam ser 

regionais ou exóticos, mas sim que disponham de 

conhecimento difcrendado sobre seu contexto de 

inserção c st:jam sensiveis a de. E importante regis

trar que a pratica, outrora comum entre várias insti

luições particulares de ensino. de preparação de pro

jetos por eSCrilÓr10S comerciais especializados está 

sendo paulatinamcnte substituída por uma salutar in-
Os atuais Padrõcs de Qualidade para a área já lerlocuçllo acadêmica entre docentes de cursos em 

exigem dos cursos a explicitaçllo do profissional a diferentes eSlágios dt: consolidação, elevando a qua-

ser formado. O exame de pedidos de autorização e lificação do assessoramento que os projetos lêm re-

de rcconhecimento de cursos, examinados após a ecbido e conferindo um caráter mais acadêmica fi ali-

adoção de referenciais de Padrões de Qualidade em vidade de planejamento curricular. Esta mudança re-

1997, tem mostrado dificuldade na explicitação do flete a crescente preocupação das instituições de en-

profissional a ser fonnado. Algumas das razões já sino superior com a qualidade de seus projetos acadê-
identificadas para esta dificuldade prendem-se à micos. 

prática, ainda encontrada, de confiar a preparação de Das inadequaçõcs que se apontou no pará-

projetos de curso a profissionais sem efe1iva for- grafo a1lleriortem decorrido que várias propostas de 

mação na área do curso; ao fato de a t:quipe dt: plane- curso reeell\ernente avaliadas pad~cern d~ profunda 
jamento nilo se dar conta da complexidade da Psieo- inconsistência interna entre a carncterização do pro-

logia c, portanto. não reconht:ccr a necessidadc de fissional a st:r fonnado, os conteúdos curriculares e 



as atuações profissionais planejadas, confonne ope
racionali7..adas pelos estágios supervisionados. Na 
medida que as Din::trizcs Curriculares estabeleeem 
exigências substanciais nessa direção, os cursos pro
vavelmenteenfrentarãoodesafiodeprocurar eonhc
cer melhor a realidade na qual se inserem, dc 
envolver mais seus professores em atividades de pIa
nejamento, e de lcvá-los a compreender suas ativida
desacadêmicas no contexto dc um conjunto ao qual 
devem se integrar hannoniosamente. Urna possível 
explieaçllo para pclo menos parte das dificuldades 
observadas na concepção dos cursos em func iona
mento é a baixa titulação do corpo docente e sua pre
paraçãoprecáriaparaaatividadedoçente.Emboraos 
programas de mestrado em gcraltenham o desenvol
vimemo da competência para o ensino de graduação 
incluso em seus objetivos, provavelmente não estão 
incorporando atividades direta e explicitamente 
planejadas para o desenvolvimento de habilidades 
espccificas de ensino, se concentrando na fonnação 
paraapcsquisa.Osdadosqueserãodisponibilizados 
a partir da avaliação das condições de oferta dos 
cursos de graduação em funcionamento poderãocon
tribuirpara investigar o pcrfil de titulação do corpo 
docente. Noentanto, será neçcssário um estl.ldoespe
cí lico a partir dos dados de avaliação dos cursos de 
pós-graduaçãoparaaanãlisedaquestãodedesenvol
vimento de repcrtóriopara a atividade de ensino. 

Produçio do conhecimento, atuação profissional e 
interdisciplinariedílde 

As Diretrizes preconizam que a fonnação em 
Psicologia deve se estruturar em curso intitulado 
CU RSO DE PSICOLOGIA, o qual terá como meta 
central a fonnação para a pesquisa, para o ensino de 
Psicologia e para a atuação do Psicólogo. Osprincí
piosecompromissosgeraisquescrvemdercferência 
paraaformação,eoconjuntodecompetênciasbási
cas, de habilidades e de conhecimentos que definem 
o micleo comum de fomlação apontam claramçnte 
para a identidade da Psicologia enquanto campo de 
conhecimento e de atuação. 

Três desafios importantes e distintos se apre
sentam. Prover a fonnação em Psicologia enquanto 
campo de conhecimento: prover a fonnação em 
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Psicologia enquanto campo de atuação; e promover 
diferentes integrações - entre a investigação cientí
fica e a prática profissional, entre o conhecimento 
psicológico e o de arcas afins, entre a atuação do 
prolissional depsicologiaedeoutrasãreas.Osdife
rentes contextos de trabalho em Psicologia, quer no 
exerdcio da docência, quer no desenvolvimento da 
pesquisa, quer na aTUação como psicólogo, possivel
mente não t1:m sido suficientemente exigentes na 
promoçllo destas inteb'Taçôes, e não se identificam 
condições asseguradas de preparo para trabalhar com 
esta postura interdisciplinar e multiprofi ssional. Um 
exemplo importante é o da atual dificuldade do aluno 
de graduação em algumas universidades para cursar 
diseiplinasemáreasafins deaeessorestritooudifi
cultado, quçr por uma longa cadeia de pré-requisitos, 
quer pela inexistência de atividades optativas ou 
eletivas. Têm-se encontradocurriculos com grande 
desequilíbrio entre o espaço, tipicamente minimi
zado, dedicado ã formação em processos psicoló
gicos básicos, em baseshist6ricas, epistemol6gicase 
metodológicas, e o espaço, tipicamente maximizado, 
dedicado a intervenções prolissionais. Não é raro 
eneonlrarem-se currículos em que o aluno aprende 
sobre c·iêl1cia nos primeiros anos e sobre atuação 
profissional nos anos finais, sem uma re lação clara 
entre estcs componentes curriculares, como se 
fossem aspectos dissociados da fonnação; em que se 
anuncia formar um profissional voltado para as 
necessidades da comunidade, mas se oferece estágio 
clinico preponderantemcnte para atendimento indi
vidual; em que se preçoniza a integração cntre dife
n::IlIÇS profissionais, mas o Serviço de Psicologia é 
uma unidade autônoma, sem interface planejada com 
os serviços cm OUlras áreas profissionais contem
pIadas pcla instituição. 

Niveisemodalidadesdeatuaçãoeaexplicitaçãodeperlis 

A Psicologia brasileira vinha até pouco tempo 
caracterizando seu espectro de 3tu3Ção em tcnnos de 

locaisdetrabalho:aescola,otrobalho,3clínica;mais 
reçentemenle o hospital. o fórum. A deliberadaomis

slo na explicitação de áreas de estágio nas Dirçtrizes, 
objeto inicial de resistência, principalmente entre 
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instituiçõcs particulan:s, J<::y<:: ~t:r .:nlt:mlida como ta de forma COCTente com o projelO .:specilico de 

um comite li que se possa conceber de fornla mais curso. Uma dific,uldade pr.:~t:nle é a fragilidade de 

diversificada e mais sofisticada um conjunto d.: cxplicitação de eonh~cim;:ntos.: d;: habilidad.:~ pré-

possibilidades de atuação profissional, inclusive requisitos para as atividades de estágio supervisiona-
recorrendo a oulros critérios d.: corte. Jã se encon- do em contextos não clínicos, sugl'findo falta d.: c1~-
lram indicadores, ~inda que timidos, do exercício rezaemrdaçãoadif':lenciaçãodeniveisemodalida-
desse espaço de inovação em alguns cursos novos, des de atuação profissional. 
interessantemente denlre as instituições particulares. A flexibilidade das Diretrizes exigirá que os 
Provavelmente, só dcpoi~ da aprovação das Dire- ",ursos n:Oit~m ~ respeito do que s~o as possibilida-
trizes Curriculart:s pelo Conselho Nacinnal de Edu- des de atuação do profissional da Psícologia e afinem 

eação os cursos de sentirão confortáveis para avançar seus projetos a um leque explicitado de possibili-
mais substancialmente em inovaçõcs. dades de níveis e modalidades de aluaçiio. Este é um 

As Dirdriz.:s fazt:Tn r.:ft:rem;ia à formaçào do desafio para o qual a participação dos Conselhos 

professor de Psicologia (não iI licenciatura, uma Federal e Regionais poderia trazer insumos im(X}r-
lormação circunscrita a um nível c a uma modalidade tantcs_ pelo seu acesso diferenciado ao profissional 
de ensino), por entender que a valorização da eom- em exercício, embora este acesso venha sendo insufi-
preo;:nsão do so;:r humano nos documenlos que defi- cientemente utilizado para o estudo sistemático do 

nem diretrizes curriclllares para os diversos nívcis de excrcíeio profissional do graduado. EII1 verdade, 
edueaçiio, abre espaços para o ensino sobre o eOIl1- outras entidades terão que concorrer com estudos 
portamento humano em diferentcs nívcis, modali- eomp1cmclllarcs, para dar conla dos profissionais 
dades e ambientes de educação. No entanto, o que se que estão exercendo funções distintas daquelas que 
verificou, através de manifestar"ão espont[mea de têm justificado a tutcla dos conselhos profissionais. 

coordenadores de cursos â Comissão de Especia-
listas, foi um niío investimento na fornlação p~r~ o 
ensino de Psicologia, a panir da criação da tigura do 
Curso Nunnal Supo;:rior. Concomitante a isto obser-

Condições para a realização do estágio curricular 

va-se a fervilhante discussão sobre a formação do A efetividade do estagio curricular implica no 

professor, com reduzida participação da Psicologia. desenvolvimelllo de pré-rcquisitos acadêmicos e na 
Esta questào mereceria investimento de nossas asso- disponibilização das condições imediatas nas quais 
ciações preocupadas com o ensino de Psicologia. ele ocorre. Na medida que as Diretrizes estipulam 
Para que isto ocorra elas precisarão, antes, se cons- que os estagios supervisionados procuram assegurar 
eientizar de que o ensino sobre o comportamenlo aeonsolidaçãoeaartieulaçãodaseompctênciasesta-
podo;: e devo;: ocorrerem niveiseeonl .... xtos mais diver- beleeidas, esta-se aJinnando que os estágios supcrvi-
sificados quo;: os anlcrionno;:nlO;: consagrados sionados nao pod .... m se constituir em uma atividade 

De lonna equivalente, as Diretrizes Curricu- s~m história no curso. To?m qu .... eSlar alieerçados 
lares propõem que a fornlação do Psicólogo deve em conhecimentos, em habilidades c competências 
assegurar a este prolissional a capacidade de utilizar relevantes. Esta exigência explícita demanda plane-
conh .... cimentos psicológicos na promoção da qual i- jamento, consistência interna do projeto e clareza 

dade de vida e em diferentes contextos que dernan- acerca do profissional quc se quer lonnar. De falo, 
dam a analise, a avaliação, a prevenção e a inter- esta exigência anteco;:deu 11 formulação de Diretrizes 
vcnção em proccssos psicológicos e psicossociais. para a Psicologia - já se ~nconlraya esboçada na 
As Diretrizes preconizam uma lista expressiva de primeira versão dos Padrões de Qualidade para a 

competências a serem do;:senvolvidas nos cursos. mas área, e a Conlissãn de E~pccialistas tem conslalado a 
lhes confere a responsabilidade de eomplctar esta lis- sistematica diliculdado;: dos cursos em observa-la, 



possivelmente pela inexistência de tradição em con- uma prática atualmente encontrada em parte dos Ser-
ccber o curso como um complexo integrado. viços de Psicologia, de disponibil izar atendimcntona 

As Diretrizes Curriculares também estipulam, medida estrita da necessidade de estágio supervisio-

explicitamente, quc a supervisão do estágio, deva nado. As Diretrizes também propõem que o Serviço 
resguardar qualidade de supervisão - daí a exigência de Psicologia deve se articular com outrO!; Serviços 
de que, quando efetuada em grupo, atenda a no existentes, internos e externos à Instituição, favore-

mâximo doze alunos. Identificou-se, notadamente ecndo o desenvolvimento de uma visão integrada e 

nas visitas às instituiçõcs particulares, que cstc ê um multi profissional do atendimento prestado á com uni-

ponto de tensão das relações entre corpo docente e dade, como 3llterionnente apontado. 
administração. Muito provavelmente esta for- OScrviçopropostonasDirctrizcsexigeinves-

mulação será comemorada pelo corpo docente dos timento substantivo em professores e técnicos de 
cursos de Psicologia, conquanto desafiadora para as nível superior, ê oneroso, e sem duvida será objeto de 
mantenedoras, face a suas implic3çõ<:s financeiras. E preocupação por parte daquelas mantenedorasquc se 

alvissareira a constatação de quc os cursos novos já dispuseram a incluir Psicologia entre oscunos ofere-
estão adotando este referencial. cidos, contando com que poderiam mantê-lo 3 custo 

As Diretrizes lembram ainda ao curso que o baixo. A centralidade do Serviço na consolidação da 
cumprimento da atividade de estágio se submetc a fomlação intcrdisciplinar c da atuação em equipes 

descmpenhoavaliado, e queasupervisãodosestágios multiprofissionais cria um ônus institucional que 
é responsabilidade do corpo docente da instituição pode inviabilizar a implantação ou manutenção de 

fonnadora , É importante que os regulamentos dos cursos de Psicologia em instituições isoladas ou que 
estágios supervisionados contemplem de forma estão iniciando seu investimento em ensino superior. 

abrangente provisão para atendimento dos critérios Esta exigência também demandará adaptações em 
de qualidade apontados nas Diretrizes, e que o Ser- cursos consolidados, que passaram longos períodos 
viço de Psicologia abrigue de forma abrangente as de funcionamento sem qualquer avaliação externa 

atividades de supervisão. fonnal.Em alguns deles, é assustadora a precariedade 

do Serviço. 

o papel do Serviço de Psicologia ea aluação 
multip rofi ssional 

Um Serviço de Psicologia deve responder, 

simultaneamente, às exigências para a fonnação do 

psicólogo e a demandas de atendimento psicológico 
da comunidade na qual está inserido. É wna exigên
cia substan;;ial contida nas Diretrizes. Traz embutida 

um posicionamento ético em rclação ao compromisso 
do eurso para com a sociedade, um posicionamento 
de que a instituição não pode pura e simplesmente 

usar a comunidade para atender objetivos acadê
micos específicos. Traz também um posicionamento 
político de que a essencialidade do serviço que o psi
cólogo presta à sociedade pode ser construída a partir 
da própria disponibilidade do serviço. Isto contraria 

Aecursos humanos para os novos curriculos de Psicologia 

As análises das características dos cursos de 
Psicologia em funcionamento e dos dados das ill5ti

tuições que estão planejando abrir novos cursos de 
l'sicologia têm mostrado que expressiva parcela de 
atividades e de conteúdos curriculares estão sob a 
responsabilidadc dc professores sem fonnação na 
sub-áreacspecifica. Oproblema tem algumas facetas 

Uma,já apontada, a insufici.:ncia de titulação: 

presentemente há vários cursos de Psicologia sem 
um único doutor e com reduzido percentual de 
mestres, sugerindo que ainda não se dispõe de mes
tres e doutores em número suficiente para o ensino 
superior. Este problema é maior do que os numeros 

globais sugerem porque, com frcqUência, a titulação 



maiselevadaé~ncontradaentreosdocentesdeárcas psicologia. No ensino destes conteudos tem-se 

afins. que lecionam disciplinas de suas areas de eneontradograduados em citncias exatas, sociais c 
fomlaçãoparavarioscursos. Emboraaavaliaçãodos da vida. num demonstrativo preocupante sobre a 

cursos nos ultimos três anos tenha mostrado uma fragilidade da fonnação basica do aluno acerca da 

discreta elevação na porcentagem de mestres c natureza da investigação em Psicologia e de seus 
doutores, é importante identificar que cla parece métodos próprios. 

ter ocorrido principalmente por ajuste em critérios Essas insuficiências e distorções na compo-
institucionais para contratação. Ajulgar pelo depoi- sição do corpo docente dos cursos de Psicologia difi-

mento de dirigentes às comissões de avaliação, esta eultarão a exeçução da tarefa dc rcfonna curricular. 
estratégia pode gerar resultados exprcssivos na A área terá que aprofundar um diagnóstico dessa 

região sudeste, mas é de impacto reduzido em outras questão, fonnular mctas e delinear estratégias para 
regiões em que a disponibi lidade dc mestres e qualificação docente para as difercntessubáreas do 
doutorcs é mcnor. conhecimento psicológiw, em quantidade eompa-

Uma scgunda faceta é que, indcpendcntc- tível com o número de cursos e de alunos de Psico-

mentc de titulação, muitas vezes as disc iplinas estão logia. Esta é uma tarefa sobre a qual as sociedades 
sendo oferecidas por professores cujo investimento cientificas da ârea, e a ANPEPP em especial, deve-

inteleçtual (inclusive profissional) é ent sub-area da riam se debruçar com urgência. A realização destes 
psicologia substancialmente distinta daquela em quc estudos estara facilitada a partir de 20Cl0, com a 

lecionam, como por cxemplo o psicólogo organi- possibilidadedeconfrontoemreosdadosmaisgerais 
zacional que ensina na ãreaclinica, ou o clinico de dc censo educacional. e os dados mais especificos 
formação analítica que lcciona análisc experimental sobre a Psicologia, captados pelo INEP no contexto 

do comportamento. Também sc tem observado um do E)t.1me Nacional de Curso e pela SESu na 
cuidado crescente por parte da coordcnação dos AvaliaçãodasCondiçõcsdeOferta. Passa também a 

cursos na alocação de atividades de ensino aos ser viabilizada a consolidação de séries históricas 
profcssores, embora haj a um caminho a percorrer. sobre o ensino de Psicologia 

Uma terceira faceta équesub-áreasda Psico
logia ou conteúdos de inlcrface às vezes são apresen-

tados aos alunos por profissionais de outras âreas, 
fragilizando a abordagem psicológica aos conteúdos 
Esta faceta do problema está imbricada com as duas 

jâ apontadas e, novamente, reflete a concorrência 
de falta de cuidado na gestão acadêmica do curso e 
dificuldadedeacess03professoresqualificadosede 
formação divcrsificada. Um e)templo preocupante é 
o ensino das bases biológicas do comportamcnto, 
sendo ministrado por graduados em veterinaria, 
fisioterapia, medicina, etc., sem qualquer fonnação 

pós-graduada ou experiência de pesquisa cm 
psicobiologia, etologia ou neurociências, e com um 
repertório muito primitivo acerca de comporta

mento. Outro exemplo preocupante é o entendimento 
sobre os contcúdos apropriados de metodologia de 

pcsquisa, e o seu ensino por profissionais cuja expe
riência de pesquisa, quando existcnte, é externa à 

o ~ esafio mais 3mplo no momento 

Énecessáriocnfrentarodesafiodeviabilizaro 
cntcndimentodacomplexidadedarealidadedoensino 
de graduação no país (com a qual as sucessivas 
Comissões de Especialistas vêm tendo a oportuni
dadede conviver nos últintos anos) e fazer com quc 

se saiba encontrar o delicado equilibriocntreoque 
são as panicularidades que asárcas dcvcm assegurar 
em seus projetos, o que silo os denominadores 
comuns que scrãonecessârios para que cad3 inst i

tuiçãodeensinosuperiorconsigaefetuarsimultanea
mente as reformas de todos os currículos sem perder 
a govcrnabilidade sobre o cnsino de graduação como 

um todo, e o que são as necessidades mínimas dc 

homogeneidade para hannonização com as necessi
dades do ensino em outros níveis e modalidades 



Para isto, cm cada instituição, harerá m:cessidade 
de um entendimento tino entre as coordenaçõcs dos 
diferentes cur.;os e a pró-reitoria ou instância equi
valente de administmção do ensino de graduação, As 

pró-reitorias de pós-graduação também precisarão 
estar atentas a este processo, pelo sell papel na 
definição da política institucional de fornlação de 

quadros para o ensino superior. 
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