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O objetivo desse Simpósio, que se propõe a constituir um Fórum de Diálogo a partir
da articulação entre a ALFEPSI – Associação Latinoamericana para la Formación y
Enseñanza de la Psicología e a ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, na
busca de reflexão sobre as questões que surgem da vivência da formação – por parte de
professores, estudantes, coordenadores e também da prática profissional.
Desde sua criação, a ABEP fomenta a discussão a respeito do âmbito da formação, a
partir de sua inserção no FENPB – Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira,
de sua participação nos eventos nacionais e internacionais de relevância para a Psicologia, da
realização dos Fóruns ABEP nesses eventos, da criação da Lista Coordenadores de Curso, de
sua inserção nas entidades latino-americanas – ALFEPSI e ULAPSI.
Merece destaque também sua articulação com as questões da profissão, por meio de
diálogos e participação em ações do Sistema Conselhos. Entre essas ações, destaca-se nossa
atuação na composição da Carta de Serviços, no GT de Formação do Conselho Federal de
Psicologia, que gerou importante documento diagnóstico e analítico, na composição das
Câmaras técnicas do Ministério da Saúde, entre outras.
Na busca de ampliar nossas discussões sobre formação, passamos a participar, desde
2011, da ALFEPSI, da qual somos membros desde sua criação, hoje compomos sua diretoria
e somos apoiadores constantes das iniciativas da ALFEPSI e participantes de suas realizações.
Em nossas diretrizes, encontra-se explicitada nossa preocupação com uma formação
sólida, cientificamente orientada, e ao mesmo tempo comprometida com as demandas de
nossas realidades, com a diversidade de nossas culturas e povos, com a construção de saberes
descolonizados e emancipadores, bem como com a participação política ativa na defesa dos
direitos humanos e sociais e na busca por justiça igualitária.
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A ALFEPSI nasceu em 2011, em Cajamarca, Peru, a partir do encontro entre entidades
e professores/pesquisadores da Psicologia interessando na construção de uma entidade que
olhasse para as questões da formação e da produção científica de forma crítica e orientada
pelas demandas e dilemas vividos nos países latino-americanos, que contemplasse nossa
diversidade e, ao mesmo tempo, vislumbrasse os traços culturais e históricos que nos unem e
irmanam em nossas experiências de sobrevivência e busca de autonomia econômica e cultural
para nossos países.
A Declaração de Cajamarca coloca em evidência nossas realidades comuns: a
dependência cultural e econômica dos modelos impostos pelas políticas hegemônicas
transnacionais globalizadas, os obstáculos do mundo do trabalho, que resultam em
empobrecimento e falta de perspectivas, em especial para as juventudes de nossos países, os
desencontros e obstáculos ao diálogo e funcionalidade das relações familiares e comunitárias,
a violência que se instala como prática e como cultura, a falência de uma educação que se
funda e perpetua em modelos descontextualizados e apartados da realidade social.
Compreende-se que tais elementos contextuais e históricos estão na base dos sofrimentos
humanos, físicos e psicológicos, e constituem obstáculos à nossa formação humana e ao
exercício de nossa pela cidadania.
No diálogo com a profissão, identificamos uma barreira na relação formaçãoprofissão, de tal modo que, por um lado, a formação realiza-se parametrizada pela tradição,
pelas teorias consideradas clássicas (em modelos europeu e estadounidense), sem que com
elas se ultrapasse o nível da reprodução de discursos e se alcance ações que articulem o
conhecimento adquirido e a realidade social concreta. Por outro lado, as práticas profissionais,
diversas tanto quanto é diverso o campo de atuação da Psicologia, acaba por constituir-se em
práticas que reproduzem o teórico e tentam adequar a realidade aos modelos aprendidos ou,
quando esses não atendem aos chamados da realidade, constitui-se em exercícios de ensaio e
erro que não logram tornar-se novos conhecimentos a serviço de novos paradigmas
científicos.
Tem sido um desafio, portanto, romper a barreira do silêncio e construir estratégias
comuns, entre a formação e a profissão. O GT Formação do CFP-Conselho Federal de
Psicologia, a elaboração de seu documento, bem como da Carta de Serviços, são iniciativas
importantes desse caminho.
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No conjunto de nossas atuações e iniciativas, encontra-se o desafio da construção de
uma outra Psicologia, que não negue sua história, seus conhecimentos tradicionais
consolidados, mas que se atreva a elaborar novos conhecimentos, a admitir outros parâmetros,
a consolidar-se como ciência que se anima pela vida, que se orienta por nossas realidades e
que se volta para os dilemas da América Latina.
Nesta perspectiva, é fundamental promover o encontro entre psicólogas/os,
professoras/es, pesquisadoras/es, estudantes brasileiras/os e latino-americanas/os, para que
possamos pensar juntos essa Psicologia do compromisso.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA LA FORMACIÓN Y LA ENSEÑANZA
DE LA PSICOLOGÍA –ALFEPSI. APORTES PARA UNA PSICOLOGÍA CON
COMPROMISO SOCIAL.
Edgar Barrero, ALFEPSI, Cátedra Libre Martín Barò, Colômbia*
Contato: edgar_barrero@yahoo.es
Palavras-chave: Formação. América Latina. Compromisso Social.

Alfepsi es una organización joven con aspiraciones grandes para el futuro de nuestra
psicología en América Latina: 1) Formar psicólogas y psicólogos comprometidos con la
transformación de la realidad latinoamericana, 2) Aportar desde la psicología elementos
críticos para una praxis en defensa de los derechos humanos y la paz en el continente
latinoamericano, 3) Promover y socializar la construcción de conocimiento para una buena
salud psicológica en América Latina, 4) Buscar la unidad y la integración de la psicología
desde una perspectiva de respeto por la autonomía de los pueblos, 5) contribuir con la
visibilización de los pensadores y pensadoras de la psicología de América Latina a través del
Alfepsi editorial.
La entidad fue creada en 2011 en Cajamarca, Peru, en una reunión integrada por
instituciones, docentes e investigadores formadores en psicología, provenientes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay.
En este histórico encuentro, fueran establecidas las bases que orientan las acciones de
la entidad, expresas en la Declaración de Cajamarca: contribuir a la formación de psicólogas y
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psicólogos sensibles a la historia y a las culturas de los pueblos de América Latina que
realicen producción científica y desarrollen prácticas profesionales que promuevan la
independencia, la libertad, el florecimiento y el bienestar de las personas, las familias, los
grupos, las comunidades, las instituciones y las organizaciones, dentro de un clima de
diálogo, equidad, justicia y paz.
En la declaración, están manifiestas los grandes temas que animaron y orientan la
organización de las acciones de la ALFEPSI: la preocupación por el deterioro de la vida social
y económica y, por tanto, de la salud psicológica en los países de América Latina, debido a
más de 500 años de dependencia y colonialismo, con base en modelos impuestos con
enfoques ajenos a nuestra realidad; la creciente violencia social asociada al aumento del
negocio del narcotráfico y de la drogadicción, el incremento notorio en las tasas de suicidio y
depresión particularmente entre los jóvenes, así como la expansión de enfermedades
terminales y degenerativas y de padecimientos vinculados a estados continuos de estrés y
tensión emocional.
Esos fenómenos no se compreenden como explicados por la ótica exclusiva de lo
indivíduo, sino que por su estrecha vinculación com los condicionantes de um mundo del
trabajo cada vez más restritivo, con una desatención y redución drástica de las posibilidades
de infancia, con los obstáculos de la vida familiar y colectiva, con los enfoques obsoletos que
se imponen a los procesos educativos desde la óptica limitada de los centros de poder
mundial, con el paradigma neoliberal que se impone a América Latina y al mundo, que mira a
la elevación del consumo y de las tasas de ganancia y productividad al menor costo posible,
sin importar la afectación y la depredación de los recursos naturales y de la vida emocional de
los seres humanos.
Frente a esos fenómenos, ALFEPSI se propone el reto de fomentar las formación de
psicólogos capaces de reflexión crítica y de producir conocimientos, metodologías y técnicas
originales, que den respuesta a las necesidades de nuestros pueblos, a partir de una actitud de
intercambio y aprendizaje recíproco con los conocimientos que hayan generado psicólogos de
todo el planeta.
Como afirma la Declaración de Cajamarca, “la formación y la enseñanza de la psicología
debe generar psicólogas y psicólogos capacitados para el diálogo científico y profesional entre
los diversos enfoques, evitando el dogmatismo, mediante el aprendizaje cooperativo y
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creador, sustentado éticamente: de tal manera que se aproveche y potencie el trabajo de
docentes y estudiantes para beneficio de quienes reciben los servicios psicológicos y del
crecimiento científico y profesional de la psicología latinoamericana”.
A partir de su creación, la entidad realizó tres congresos de alcance latinoamericano,
buscando fomentar la reflexión y la producción de conocimientos articulados entre nuestros
países. Bajo esta perspectiva, realiza en sus congresos el Encuentro de Decanos, Directores y
Coordinadores de Curso de Psicología, donde se discuten los caminos institucionales para la
construcción de una Psicología para la América Latina, bien como organiza un base de datos
sobre los investigadores latinoamericanos de la Psicología y sus temáticas de investigación.
Una relevante iniciativa de ALFEPSI fui la creación de su selo Editorial, que objetiva dar
visibilidad a los conocimientos a respecto de la formación en Psicología para América Latina,
bien como fomentar a la creación de una comunidad de conocimientos a respecto de nuestras
experiencias de formación.
Somos responsables por la publicación de la Revista Integración Académica en
Psicología, bien como por la publicación del Libro El Che en la Psicología Latinoamericana,
que se encuentra publicado en español en versión física y digital, y que está siendo traducido
para publicación en Portugués.
Hemos participado activamente de los eventos de importancia para la Psicología
Latinoamericana, con destaque para los Congresos de ULAPSI, con la proposición de mesas y
temáticas relativas a la formación y la producción de conocimientos.
Otra iniciativa de nuestra Asociación fue la proposición, en nuestros Congresos, de
homenajes a psicólogos que se destacan en nuestros países por su contribución a la formación
y la ciencia psicológica, bien como la medalla ALFEPSI para Instituciones que se destacan
por la construcción de una Psicología comprometida con América Latina.
El trabajo que nos proponemos es grande, nos desafía a construir una Psicología
emancipada, descolonizada y atenta a nuestras realidades, a nuestra diversidad e a nuestras
culturas. Nos compromete con los pueblos, con el contrapoder, con la transformación social.
Eso no se alcanza sin la participación activa de los actores de la Psicología – psicólogos,
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estudiantes, profesores, coordinadores, y nos invita a ampliar nuestros espacios de diálogo y
construcción colectiva.

A ABEP E SEU PAPEL NA CONSTRUÇÃO DA PSICOLOGIA BRASILEIRA:
DIÁLOGO E MEDIAÇÃO
Ângela Soligo, ABEP,Unicamp, Brasil*
Contato: angelasoligo@gmail.com
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Nos últimos 20 anos a Psicologia, por meio de suas entidades representativas, vem
participando e tomando posições nos grandes debates nacionais, na defesa dos direitos
humanos e na construção de uma sociedade mais justa e humana para todos.
No plano acadêmico, a intensa e diversificada produção de conhecimentos mira, ao
mesmo tempo, o adensamento de nossos referenciais teóricos e a produção de saberes que
respondam aos dilemas humanos de nosso espaço/tempo.
A formação em Psicologia, que vem sendo amplamente discutida e problematizada ao
longo dos anos, certamente é uma questão central para o processo de construção de uma
Psicologia sólida, que contribua para as transformações pessoais e sociais, para a promoção
de um estado de justiça, para o bem-estar social e o respeito às diferenças.
A ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia foi criada em 1999, a partir
de iniciativa do FENPB – Fórum das Entidades da Psicologia Brasileira, que avaliava à época
que, embora todas as entidades falassem sobre formação, a partir dos recortes teóricos ou de
atuação que representavam, não havia uma entidade responsável por tratar da formação de
forma mais ampla e articulada. Sentia-se a necessidade de ampliar e aprofundar a
aproximação entre os atores da formação e os da profissão, de modo a permitir um diálogo
mais constante e profícuo. Era importante, também, que tivéssemos uma entidade nacional
que falasse em nome da formação, que nos representasse nos diálogos com aqueles que
constroem as políticas para a formação na área e para a Educação, Saúde, Assistência Social e
Trabalho, na medida em que tais políticas incidem sobre a vida, a saúde e a formação de nossa
gente.
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A ABEP nasceu, portanto, com a tarefa de realizar a mediação entre as instituições
formadoras e seus atores – professores, estudantes, coordenadores, entre esses e o Sistema
Conselhos e as demais entidades da Psicologia, entre a formação em Psicologia e os
articuladores das políticas nacionais.
Desde sua criação, as equipes gestoras da entidade são formadas por representantes de
distintos Estados brasileiros, que atuam colaborativa e organicamente. A ABEP conta com 14
Núcleos Regionais distribuídos pelos Estados brasileiros, que atuam como articuladores das
questões da formação e da profissão em suas áreas de abrangência, levando as questões
nacionalmente pautadas e trazendo para a sede as discussões e aspectos próprios de suas
regiões.
Organizamos também Grupos de Trabalho, que pautam questões importantes para o
campo da formação, como o GT Psicologia no Ensino Médio, o GT Psicologia nos Outros
Cursos, o GT Psicologia e Tecnologias e o GT Psicologia e Relações Raciais.
Uma das características importantes da entidade é a presença e participação dos
estudantes na condição de associados, tendo garantida institucionalmente sua representação
como membro da diretoria. Acreditamos que não se pode falar de formação apartando o
estudante desse diálogo.
Ao longo dos anos, desde sua criação, a ABEP tem pautado questões nacionais de
relevância para a Psicologia e, na atualidade, atua no sentido de consolidar a implantação das
novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Psicologia, na medida em que
estas trazem de volta a formação em licenciatura, e com ela conteúdos relativos ao campo de
educação, que julgamos pertinentes e indispensáveis à formação do psicólogo - as novas
diretrizes reforçam nossa luta pela psicologia no ensino médio e por sua manutenção nos
cursos profissionalizantes; aprofundar a discussão sobre formas de operacionalizar a
implantação das novas diretrizes, tanto no que se refere à organização dos currículos como às
condições dos estágios obrigatórios; manter e ampliar a luta pela psicologia no ensino médio;
problematizar as modulações curriculares em Psicologia em curso no país, na direção da
consolidação de projetos que reforcem a valorização da profissão, apontando as múltiplas
possibilidades de inserção do psicólogo na vida social e no mundo do trabalho e, nesta
direção, analisar e avaliar a implantação das ênfases curriculares e as possibilidades do fazer
psi que representam; aprofundar as reflexões sobre o ensino de Psicologia em outros cursos de
bacharelado e licenciatura do país, visando ao compartilhamento de conhecimentos e
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experiências, que reforcem a importância do olhar psicológico nos diversos campos do saber,
a partir de uma Psicologia que se reconstrói e desenvolve continuamente; discutir as políticas
atuais de formação à distância, na busca de princípios consensuais e limites para o ensino de
graduação, bem como de parâmetros para outras experiências de formação; acompanhar os
processos de avaliação dos cursos de Psicologia pelas instâncias oficiais, contribuindo para
seu aperfeiçoamento; dar continuidade às discussões sobre a interlocução entre a formação e a
atuação do psicólogo em políticas públicas (educação, SUS, SUAS, segurança pública,
emergências e desastres, etc.); incentivar o desenvolvimento da formação para o trabalho
transdisciplinar e intersetorial; discutir as condições para a realização de pesquisas no ensino
superior, e construir interlocução com os órgãos públicos competentes; construir condições de
monitoramento das condições da formação do psicólogo e das condições de trabalho dos
docentes; articular as ações e produções brasileiras no campo da formação, aos movimentos e
entidades latino-americanas, na direção da construção de uma Psicologia descolonizada, que
produza conhecimentos parametrizados por nossas culturas e nossos povos; manifestar
publicamente a postura da Psicologia em questões de interesse dos nossos povos, que visem
ao respeito à pessoa humana, à justiça igualitária e à construção do bem comum.
Essas, certamente, são tarefas árduas, constantes e que demandam não apenas
organização da equipe gestora da entidade, mas intensa participação de psicólogas/os
professoras/es e estudantes de psicologia, bem como diálogo permanente com as entidades,
em especial no interior do FENPB e com as instituições formadoras.
Nessa perspectiva, a ABEP tem proposto atividades, mesas redondas, simpósios em
todos os Congressos nacionais e internacionais de interesse da Psicologia, de modo a
fomentar os diálogos em torno da formação. Destacamos nossa participação como membros
da ALFEPSI – Associação Latinoamericana para a Formação e Ensino de Psicologia e da
ULAPSI – União Latimoamericana de Entidades de Psicologia, e nossa presença nos eventos
promovidos por essas duas entidades.
Também organizamos, nesses eventos, o Fórum de Coordenadores de Curso de
Psicologia ou o Fórum ABEP, no sentido de estreitarmos diálogos e promover a escuta dos
atores da formação, que nos demandam e apontam nossos caminhos de atuação.
Merece destaque a pesquisa em desenvolvimento organizada por Roberta Azzi e
Sérgio Luna, respectivamente da Unicamp e PUC-SP, em articulação com a ABEP, que
investiga a formação em Psicologia nos Cursos de Pós-graduação do país.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Uma importante iniciativa da ABEP tem sido a lista Coordenadores de Curso, uma
lista de e-mails por meio da qual mantemos diálogos constantes com os gestores dos Cursos
de Psicologia de todo o país; esses diálogos têm sido fundamentais para a construção de
referências de qualidade para os Cursos de Psicologia, bem como de perspectivas
comprometidas com nossa realidade. Estamos desenvolvendo, também, uma lista docentes de
Psicologia e uma lista estudantes de Psicologia, bem como temos estreitado relações com a
entidade estudantil, a CONEP.
Somos responsáveis pela Revista Psicologia, Ensino e Formação, que se encontra em
processo de reorganização, e pela publicação do livro Psicologia e Educação.
Criamos o Prêmio Sílvia Lane, que faz justa homenagem a uma professora e
pesquisadora pioneira na construção de uma Psicologia comprometida com a realidade social,
e que premia os Trabalhos de Conclusão de Curso e Relatórios de Estágio de estudantes de
Psicologia de todo o país.
Em suma, temos colaborado na construção de uma Psicologia pautada no
reconhecimento da importância do conhecimento científico e da formação sólida, referenciada
não apenas na tradição da Psicologia, mas na produção acadêmica e nas realidades de nossos
povos latino-americanos, pautada no compromisso com a transformação social e com a
construção do bem comum.

CONTRIBUIÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA À DISCUSSÃO
SOBRE A FORMAÇÃO DA (O) PSICÓLOGA(O).
Ângela Maria Pires Caniato, Coordenadora do
GT de Formação do CFP151, Pós-graduação em Psicologia, UEM, Brasil
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Discute-se de modo sumarizado, a trajetória empreendida pelo CFP com relação à
formação do psicólogo brasileiro, cuja proposta está expressa no Plano Estratégico de 2012,
amplamente debatido quando de sua elaboração.
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Integraram o GT Formação do Conselho Federal de Psicologia a atual e a ex-presidente da ABEP – respectivamente, Profª
Drª Angela Soligo e Mônica Gianfaldoni – e os Convidados Ad Hoc, indicados pela Plenária do CFP, -Profª Drª Raquel
Guzzo, a Profª Drª Marilia Ancona Lopes e a Profª Drª Carmen Velanga e eu “conselheira convidada” Profª Drª Angela
Maria Pires Caniato
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A preocupação com a formação já houvera sido uma das teses do VII Congresso
Nacional de Psicologia (CNP) de 2010 -“Psicologia e Compromisso com a Promoção de
Direitos. Um Projeto Ético-Político para a Profissão” (Caderno de Deliberações, CFP.
Brasília, 03 a 06 de junho de 2010, p.45) em que fica explícito o compromisso de
“Fazer gestões nos diversos órgãos envolvidos com a formação de psicólogos,
a fim de realizar seminário nacional para discussão de formação profissional.
Implementar o debate com profissionais e acadêmicos (as) em temas que
contemplem a realidade atual.
.............
Promover a discussão, juntamente com a ABEP, sindicatos, coordenadores de
curso de graduação, supervisores e responsáveis técnicos ...” (p.45)
Não é fácil delimitar o âmbito e limites da iniciativa/cooperação entre as instituições
científicas e acadêmicas e a regulação das atividades ético-politicas do profissional da
Psicologia, quando se institui como valor a preservação e compromisso com o ser humano e o
respeito às especificidades e diferenças institucionais.
Quem atua no meio científico convive com uma diversidade grande de teorias e
práticas que expressam visões antagônicas de homem e, em que são postulados os ideais de
“neutralidade” da ciência, quando se entende que todas as teorias psicológicas estão
atravessadas pelo determinismo histórico. Muitas delas respondem a interesses sociais, ética e
politicamente preservadores do “status quo” econômico, muitas vezes antagônicos aos ideais
de felicidade e preservação da vida dos seres humanos. Por outro lado, qual a função do CFP
nesse compromisso ético com a preservação da dimensão humana de homens e mulheres que
vivem em sociedade, de suas exigências de sobrevivência e da recuperação de seu papel de
agente da cultura? Como delimitar as trocas possíveis e os limites de intercâmbio entre essas
distintas instituições é tarefa complexa e nem sempre é fácil.
A contingência imediata da formação do profissional na Psicologia e do pesquisador
da ciência psicológica não está diretamente vinculada ao Conselho Federal de Psicologia. São
outras instâncias da sociedade as responsáveis por essa questão, tais como as redes e os
centros universitários e as associações cientificas e profissionais, tais como a ABEP (
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia) e a ANPPEP (Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia). Isso não exime o CFP de estar atento e preocupado
em cooperar diretamente com a formação do psicólogo, mesmo porque é sua condição ser
uma autarquia pública que regula eticamente a prática profissional do psicólogo, sob o
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compromisso político com os indivíduos-cidadãos. Assim, interage em um contato próximo
com o profissional da Psicologia e por meio dele tem o dever de preservar a dignidade
humana. É, então, nesse diálogo que emergem as preocupações com a formação do psicólogo
e tais preocupações integram o arcabouço político e o compromisso ético de sua função
regulatória. Assim, nos serviços prestados por esse profissional, se impõe a relevância do
atendimento às necessidades e demandas psicossociais da população.
O Grupo de Trabalho sobre Formação do Psicólogo, integrado ao Plano Estratégico do
Conselho Federal de Psicologia para 2012 – “Construção de referências para a formação
científica, política e ética da Psicologia em diversas áreas”, teve como preocupação básica a
procura do aperfeiçoamento político no diálogo entre a ciência e a formação de psicólogos e
psicólogas. Durante os encontros do GT Formação dos Psicólogos no ano de 2012 emergiu
como fundamental a produção de um documento que apontasse os a preocupação de
incentivar as inquietações/indagações sobre a formação e atuação dos psicólogos que
estivessem fundados em uma leitura crítica da forma contemporânea de inserção dos
indivíduos no cotidiano da vida em sociedade. Emergiu como prioritária a busca de respostas
para as inquietações dos psicólogos com relação às verdadeiras demandas psicossociais das
comunidades.
O CFP está consciente da defasagem ético-política na formação no que tange à
questão teórica e técnica na formação do psicólogo: urge a necessidade de adequação às novas
demandas sociais. É seu dever apresentar questionamentos sobre a atual prática dos
psicólogos e psicólogas, além de fornecer indicadores para uma atuação mais crítica e
politicamente engajada. Em função desse posicionamento e dos limites em que se situam as
obrigações do CFP na questão da formação, entendemos que para que possa haver a
sensibilização da categoria dos psicólogos para as questões da formação-demandas
psicossociais, torna-se imprescindível a mediatização das instituições do tipo ABEP e
ANPPEP .
As articulações do CFP com as entidades de formação do psicólogo brasileiro – os
Cursos de Graduação e as Pós Graduação em Psicologia - que formam os professores e os
pesquisadores do ensino superior -, poderiam ser mais próximas; porém os Conselhos de
Psicologia não tem acesso fácil a essas instituições acadêmicas - as Universidades.
Um dos elementos a ser destacado refere-se à questão do currículo de formação
profissional. O currículo acadêmico é importante, mas anterior a ele está um projeto ético-
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político de formação para a área. Um currículo tem a dimensão política pré-definida que está
por dentro da visão de homem que atravessa as teorizações. Encobertas ou não, de
conhecimento ou não dos profissionais da Academia, ela se presentifica e dá sustentação às
praticas desenvolvidas pelas Universidades nas salas de aula, em estágios e em pesquisas. Por
isso, um dos grandes problemas na formação do psicólogo brasileiro é, antes de mais nada, a
ausência de um projeto ético-político para a profissão, que dê conta das contradições que
existem entre o que se produz na pós-graduação, o que se implementa na graduação e o que
se desenvolve na prática profissional.
Há um abismo entre teoria e prática, há uma ausência de diálogo e uma cristalização
das teorias ensinadas, as quais não se relacionam com as questões reais vividas pelo
profissional da Psicologia em seus locais de trabalho, seja na clínica, na escola, nas
instituições judiciais ou no mundo do trabalho. Há a ausência de uma discussão política que
aprofunde a resposta às questões para que e para quem a Psicologia existe no Brasil, embora
cada vez mais cresça o número de Cursos de Psicologia oferecidos no país.
O currículo e o projeto político-pedagógico, do qual é consequência, são elementos
importantes para a formação profissional dos estudantes que escolhem a Psicologia. No
entanto, a despeito do movimento da categoria dos psicólogos por uma articulação entre a
formação e a realidade psicossocial que está expressa em muitos Currículos de Cursos de
Psicologia, ainda são bastante contraditórias e antagônicas as propostas de efetivação de um
projeto pedagógico comprometido com a vida dos homens.
Outro marcador importante nessa questão são as diferentes posições sociais e políticas
entre psicólogos e formadores de psicólogos em relação ao que significa, o que tem sido,
historicamente, a Psicologia em relação à realidade social e econômica que vivemos. A
Psicologia como ciência e profissão tem um compromisso com um determinado tipo de
sociabilidade, com uma determinada política. Por isso, falamos que a Psicologia tem um
compromisso social; a Psicologia não pode seguir os ditames do neo-liberalismo que oprime o
indivíduo-cidadão; não pode ser elitista- a Psicologia Clínica não é só aquela que se atualiza
em certos consultórios privados - a saúde e a doença psíquica se manifestam em todos os
âmbitos da vida do indivíduos.
Os psicólogos que hoje formam professores/pesquisadores de Psicologia na pósgraduação ou profissionais de Psicologia na graduação - poderiam estar sensibilizados para
uma análise crítica de determinados conteúdos programáticos, no que eles atendem ou não o
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que os indivíduos estão buscando junto aos serviços de Psicologia. Está havendo ou não uma
resposta às verdadeiras demandas de atendimento psicológico? Se não há uma prévia leitura
desse mundo contemporâneo e dessa sociedade, não sabemos o que precisa ser desenvolvido
ou mudado, não sabemos nem qual teoria pode, de fato, sustentar práticas conformistas ou
transformadoras.
Precisamos reconhecer que a Psicologia é uma ferramenta com um poder ideológico
muito forte. Enquanto não discutirmos o componente ideológico de um currículo,
permanecemos com belíssimas diretrizes curriculares sem que os estudantes formados possam
efetivamente transformar a realidade pelos serviços profissionais que desenvolvem, ainda sem
contar os altos índices de desemprego ou sub- emprego da categoria.
Pode-se destacar alguns pontos que se constituem num entrave para uma formação
crítica na Psicologia. O primeiro entrave é exatamente a dificuldade que estudantes e seus
professores têm de fazer uma análise de conjuntura em que fiquem evidenciadas as principais
injunções do contexto social, político, histórico no qual está sendo construída e colocada em
prática determinada teoria psicológica, seja ela qual for. Fazer uma análise conjuntural é
fundamental para a tomada de decisões profissionais de caráter ético-política.
O segundo ponto é que a nossa formação, quer dizer, a formação dos psicólogos
brasileiros nos cursos de Psicologia hoje, não relaciona a intervenção às suas consequências.
Aqui está em questão ser-tecnicista, pois aprende-se a fazer sem avaliar a consequência dessa
ação.
O terceiro ponto que é muito relacionado a isso, é a questão da posição profissional em
relação às demandas da profissão que nem sempre são coerentes com uma postura ética. Por
exemplo, os problemas do diagnóstico psicológico. É importante identificar a especificidade
da demanda subjetiva e ser seletivo na escolha do instrumento de avaliação. Não se pode
tomar decisões profissionais sem bases científicas sólidas e postura ética consistente.
O quarto ponto é a relação da pesquisa com essa formação e essa prática: os
profissionais da Psicologia nem sempre estão atentos aos elementos de conhecimento que
consolidaram a sua formação e sua aplicabilidade no momento correto. Cada vez mais a
sociedade busca o trabalho do psicólogo - que vem construindo um estatuto de
respeitabilidade dentro da nossa sociedade-, embora, também, em muitas áreas a ingenuidade
do psicólogo venha sendo explorada para encobrir ações perversas de outros profissionais
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hierarquicamente superiores. Torna-se imprescindível garantir uma autoridade profissional ao
psicólogo, que só conseguirá resgatar.
Por último, as políticas educacionais servem a uma agenda neoliberal que define as
demandas do capitalismo periférico para os países como o Brasil. Este é um mecanismo
global de manutenção desta lógica econômica: por exemplo, a pontuação de produtividade no
Lattes marca o cotidiano dos profissionais-pesquisadores. O produtivismo na ciência é um
exemplo do quanto o modelo neoliberal na ciência e na formação do profissional estão
impregnados pelo quantitativo da acumulação capitalista. As faculdades de Psicologia estão
proliferando e respondem a essa lógica de mercado: uma tomada de posição se impõetrabalhamos segundo essa agenda ou deveremos tentar tomar outro rumo?

Não há dúvida que estamos ainda distantes de um questionamento político mais
consistente posto que nos escondemos isolados e silenciados em nossos espaços, nossos
guetos. O máximo que conseguimos é identificar alguns poucos de nós que atuam numa sob
uma crítica psicossocial, ainda que isolados, numa resistência precária. Entendemos que o que
foi discutido aqui são apenas algumas questões emblemáticas que podem vir a ser
aprofundadas/ discutidas/analisadas para se constituir numa estrutura consistente que aponte
para mudanças na prática do psicólogo.
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