
  

 

  
 

Brasília, 03 de maio de 2012  
 
Exmo. Dr.  
Aloysio Mercadante 
Ministro da Educação 
 
 A Psicologia brasileira, aqui representada pelo FENPB – Fórum de Entidades 
Nacionais da Psicologia Brasileira, vem mui respeitosamente apresentar considerações, 
propostas e perspectivas que objetivam contribuir para a constante melhoria da 
Educação nacional e das condições de existência na sociedade brasileira, solicitando o 
apoio de V.Exa. e deste Ministério para lutas coletivas que consideramos relevantes 
para o avanço do Estado democrático. 
 O FENPB congrega, atualmente, 22 entidades nacionais. Representa, portanto, 
um amplo coletivo que expressa muitas possibilidades de atuação da Psicologia no 
campo social e educacional. Dentre as entidades ali reunidas, algumas tem se 
dedicado, mais especificamente, ao campo da Educação, a saber: o Conselho Federal 
de Psicologia, a ANPEPP – Associação Nacional de Pesquisa em Psicologia, a ABEP – 
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a ABRAPEE – Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional. O FENPB compõe também o conjunto de entidades 
que formam a ULAPSI – União Latinoamericana de Psicologia, que busca o 
desenvolvimento de relações fraternas entre as nações da América Latina, na direção 
da produção de conhecimentos que melhor expressem a realidade de nossos países e 
da construção de uma América Latina mais autônoma, igualitária e democrática.  
 Seus princípios norteadores revelam profundos compromissos com a qualidade 
da formação em Psicologia e articulação com as demandas e problemas que a 
sociedade brasileira enfrenta, e aqui se destacam a busca de uma educação 
emancipadora e igualitária e de uma sociedade cada vez mais democrática e justa. São 
eles: compromisso com a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira; busca 
de qualificação técnica no exercício profissional, na formação e na pesquisa; 
construção de um diálogo fraterno que vise a intervenções na Psicologia que possam 
ser consensuais e conjuntas; fortalecimento dos vínculos entre ciência e profissão.  
 
 



  

 

  
 

 Muitas têm sido, ao longo dos últimos anos, as direção aqui apontada:  
• Os Congressos da Psicologia: Ciência e Profissão, que colocam em destaque o 

diálogo entre os conhecimentos produzidos no campo da ciência e as formas e 
contextos de atuação dos psicólogos;  

• a criação da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que tem como tarefa 
congregar esforços na direção de uma melhor qualificação profissional, bem 
como promover a articulação entre pesquisa e profissão; a ABEP tem ainda as 
tarefa de contribuir para a melhoria dos mecanismos de avaliação dos cursos 
de Psicologia, e de congregar esforços para aprovação da inclusão da Psicologia 
como disciplina no Ensino Médio regular; 

• a criação da Biblioteca Virtual da Psicologia (BVS-PSI) no Brasil e apoio ao 
desenvolvimento da BVS na América Latina, que sem dúvida têm promovido 
maior acessibilidade e socialização do conhecimento produzido na área; 

• a promoção de constantes reflexões sobre a formação em Psicologia e suas 
diretrizes, e mais recentemente a promoção de seminários e encontros, por 
meio da ABEP e do Sistema Conselhos, para a implantação das novas diretrizes, 
que contemplam a formação de professores de Psicologia; 

• a realização de ações e acompanhamento das políticas de interesse da 
sociedade, em que a Psicologia pode apresentar suas contribuições; 

• a realização de campanhas que apontam para necessidades sociais e 
contribuições para melhoria das condições educacionais e de existência: contra 
a maioridade penal, contra a homofobia, contra a medicalização da sociedade e 
da escola, pela volta da Psicologia no Ensino Médio, entre outras; 

• a criação do CREPOP – Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas 
Públicas; 

• a realização da 2ª Mostra de Psicologia, que marca os 50 anos da profissão no 
Brasil, que ocorrerá em setembro de 2012, em São Paulo, com a expectativa da 
presença de 30.000 participantes.  

 A partir de nossos princípios, das constantes reflexões e debates que se 
engendram no interior do FENPB e da profissão, bem como com diferentes instituições 
e atores sociais, da nossa produção científica e nossas experiências profissionais, 



  

 

  
 

apresentamos a seguir um conjunto de pontos que acreditamos pertinentes, como 
contribuições à melhoria da educação brasileira: 
 

1. De que Psicologia falamos 
A Psicologia brasileira tem sua história marcada pelo início da modernidade 

ocidental europeia e, portanto, surge comprometida com as demandas que se 
apresentavam para a ciência daquele tempo e lugar. Se seu ingresso no Brasil está 
marcado pela busca de objetividade, neutralidade e padronização, seja dos 
indivíduos na vida social, seja dos sujeitos na escola, o cotidiano, as demandas da 
realidade concreta, as teorias e reflexões críticas vão nos conduzir a outros 
caminhos, na lida com os dilemas e os sofrimentos psíquicos humanos, na 
perspectiva de compreensão das subjetividades constituídas na cultura e na 
história social, a partir da perspectiva das diferenças e não mais de um modelo de 
homem abstrato e ideal. Essa compreensão nos leva, inevitavelmente, a assumir 
nosso papel na construção de nossa sociedade e no enfrentamento de seus 
problemas, já que não mais podemos imaginar uma Psicologia que se aliene de 
considerar as muitas formas de produção de sofrimento que nossa organização 
social engendra. 

Nessa perspectiva, participamos ativamente nos anos 70 da luta 
antimanicomial, nos 80 estivemos presentes nos movimentos pela 
redemocratização do país e, no contexto educacional, lutamos e produzimos 
conhecimentos que buscavam superar a rotulação que se processava nas escolas e 
que justificava as mais perversas formas de exclusão; nos 90, coerentes com 
nossos princípios e conhecimentos, aceitamos e defendemos o desafio da inclusão, 
olhando-o criticamente, na direção de uma verdadeira universalização da 
educação; nos anos 2000, por meio de nossas diretrizes curriculares, tomamos o 
SUS como política orientadora da formação, assumirmos bandeiras e princípios 
como o ECA, a luta contra distintas formas de discriminação e preconceitos, 
produzindo, por meio do Conselho Federal, documentos de referência e 
orientações para a prática do psicólogo; assumimos os direitos humanos como eixo 
da formação e atuação, envolvemo-nos com a luta pela democratização da 
comunicação e, no campo educacional, buscamos dois importantes avanços: a 
garantia da presença do psicólogo na escola e a volta da Psicologia na formação da 



  

 

  
 

juventude. Na atualidade, enfrentamos a luta contra a medicalização da sociedade 
e da escola e contra a homofobia e distintas formas de preconceito e violência. 
 Paralelamente, buscamos fortalecer a formação e a pesquisa em Psicologia, 
acreditando na importância da formação profissional sólida, que possibilite atuar d 
forma ética e compatível com o compromisso social da Psicologia, e considerando 
a importância da produção de conhecimentos não colonizados, que apontem para 
compreensões contextualizadas e históricas das subjetividades e dinâmicas sociais 
e humanas de nossa sociedade. 
 É, portanto, de uma Psicologia que não se aparta das questões sociais, políticas, 
culturais de seu espaçotempo, mas que se insere nessa dinâmica e se coloca 
eticamente em favor do sujeito e de uma sociedade que promova relações e 
condições de existência igualitárias, para indivíduos e grupos sociais/culturais, 
marcadas pela democracia e justiça. 
Psicologia e Educação Básica 
A história da Psicologia no Brasil está marcada por sua intensa vinculação com o 

campo da Educação e com as demandas da escola. Superando as perspectivas 
individualizantes de nosso passado, a Psicologia educacional e escolar assume o 
compromisso com a democratização e universalização da escola como espaço de 
formação humana, promoção da aprendizagem de todos e socialização do 
conhecimento, na direção de educação crítica e emancipadora, que contemple as 
distintas formas de ser sujeito e as possibilidades de convivência e experiências 
compartilhadas e respeitosas, entre todos os atores da escola. 
 Nessa direção, destaca-se nossa atuação na formação de professores, tanto na 
formação inicial, nos cursos de licenciatura, quanto na formação continuada, campo 
em que temos produzido interessantes conhecimentos e práticas relevantes. 
 Podemos também destacar nossas contribuições para o campo da alfabetização 
e da educação matemática, em que nossos conhecimentos e pesquisas têm apontado 
para a superação de visões, que imputam ao indivíduo a culpa pelo fracasso escolar, 
apontando para a importância da atenção às diferenças e à necessidade de 
metodologias ativas e inseridas no contexto cultural dos alunos. 
 É cada vez mais frequente, também, a busca da escola pelos conhecimentos e 
intervenções da Psicologia, no enfrentamento das questões da violência, que marcam 



  

 

  
 

tão profundamente as queixas escolares da atualidade. Superando a mera rotulação 
dos sujeitos envolvidos nessas questões, evitando a produção de estereótipos via 
construção de “tipos ideais”, apontamos para uma compreensão contextualizada tanto 
da dinâmica escolar, quanto da dinâmica social e cultural em que o fenômeno se 
insere, na busca de soluções coletivas, que ultrapassem a visão comportamental do 
problema e apontem para uma abordagem ética e promotora de compreensão e 
princípios. 
 O campo da educação sexual consiste em grande área de contribuição da 
Psicologia, na direção da superação de uma visão biologizante de homem e de 
sexualidade; temos tratado as questões da sexualidade a partir da perspectiva das 
identidades, da constituição de gêneros, do enfrentamento das diferenças no espaço 
escolar e dos preconceitos. Aqui se destaca nossa atuação na defesa da política 
“Escolas sem homofobia”, na medida em que reconhecemos o direito humano de cada 
sujeito de viver sua identidade de gênero e sexual, qualquer que seja ela, livre de 
preconceitos e rótulos; a vivência cotidiana da discriminação é causadora de 
sofrimento psíquico e, portanto, objeto de nossa prática profissional. 
 Temos também atuado, no campo da escola e das políticas educativas, no 
desvelamento dos preconceitos e práticas racistas que incidem sobre certos grupos 
sociais, na promoção de atitudes reflexivas, que buscam superar os conhecidos 
mecanismos de negação e ocultação do racismo. Aqui tem sido relevante nossa 
atuação na formação continuada de professores. 
Atuação do Psicólogo na Educação Básica 
A partir da década de 1990, entidades da Psicologia, a saber, ABRAPEE, CFP e ABEP 
estão trabalhando na construção de um modelo de atuação institucional para o 
psicólogo no campo da educação e que leve em conta uma postura ético-política 
frente aos desafios educacionais, tendo como práticas, ações que 
• considerem a realidade da escola brasileira, articulando com setores da saúde, 
do trabalho, dos movimentos sociais, da assistência social e do poder judiciário, 
• compreendam os fatores que produzem e causam sofrimento em educandos e 
educadores, 
• analisem o campo de relações sócio-político-pedagógicas para melhoria das 
condições do processo educacional, 



  

 

  
 

• comprometam-se com as funções sociais da escola de acesso aos bens culturais 
constituídos e a promoção de autonomia dos indivíduos, 
• elaborem metodologias de trabalhos multidisciplinares, valorizando e 
potencializando a produção de saberes dos diferentes espaços educacionais, 
• atuem na direção da ampliação da qualidade do processo educacional, através 
de práticas coletivas que potencializem  pessoas e grupos da comunidade escolar, 
• compartilhem a prática e o conhecimento desenvolvido pela Psicologia, 
socializando saberes e ampliando as possibilidades de atuação. 
O Sistema Conselhos de Psicologia, composto pelo Conselho Federal de Psicologia e 
seus 20 Conselhos Regionais, realizou em 2008/2009 o Ano Temático da Educação, em 
que participaram 5.000 psicólogos de todo país e que construíram o documento 
intitulado, Seminário Nacional Educação. Psicologia: Profissão na Construção da 
Educação para Todos (http://www.crprj.org.br/publicacoes/relatorios/seminario-
educacao.pdf) e a Carta de Brasília – Psicologia: Profissão na Construção da Educação 
Para Todos (2009).  A partir desse documento, elaboramos as Contribuições da 
Psicologia para a CONAE – 2010, Conferência Nacional de Educação, disponível no 
endereço 
(http://www.pol.org.br/pol/export/sites/default/pol/publicacoes/publicacoesDocume
ntos/cartilha-CONAE-web_x2x.pdf), da qual participamos com dois delegados pelo 
estado de São Paulo. Essas discussões culminaram, neste momento, com a elaboração 
das Referências Técnicas e Éticas para a atuação do Psicólogo na Educação Básica, 
realizado pelo Centro de Referências em Psicologia e Políticas Públicas – CREPOP do 
Sistema Conselhos de Psicologia, que se encontra em fase de Consulta Pública.    
Na direção de consolidar nossas práticas no contexto educacional, defendemos hoje o 
Substitutivo ao Projeto de Lei PL 3688/2000, que trata da inserção do Psicólogo e do 
assistente social no sistema educativo público. Esse projeto encontra-se em tramitação 
na Câmara dos Deputados, após ter sido aprovado no Senado, recebendo parecer 
favorável na Comissão de Seguridade Social e Família, estando neste momento na 
Comissão de Educação e Cultura. 

Psicologia no Ensino Médio 
A LDB de 1996, que representou um momento importante no processo de 

redemocratização da sociedade, trouxe de volta ao currículo do Ensino Médio as 



  

 

  
 

disciplinas de Ciências Humanas, em particular a Sociologia e a Filosofia. A Psicologia, 
embora reconhecida nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
como conteúdo transversal importante, não constou das disciplinas apontadas para 
compor o currículo.  
 A parte as questões políticas e negociações do momento, consideramos que 
essa é uma  ausência que deve e pode ser sanada e, por essa razão, desde 2007  
Circula no congresso o PL 105, de autoria da Deputada Luiza Erundina, que 
defendemos e que tem a ABEP como articuladora. 
 A Psicologia já foi componente curricular da formação da juventude brasileira, 
figura como conhecimento desde 1934, na proposta de criação do Colégio Pedro II no 
Rio de Janeiro. Nos cursos de formação de professores na modalidade magistério 
sempre esteve presente, assim como nos cursos técnicos e profissionalizantes de nível 
médio, e hoje compõe o currículo de muitas áreas, como enfermagem, gestão de 
pessoas, nutrição, estética e outros. 

No nível médio regular, acumulamos experiências relevantes nos estados do 
Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Paraíba e São Paulo, e deixamos de 
figurar nas propostas curriculares a partir da LDB de 1972, chamada LDB da ditadura. 
De fato, esta política foi marcada pelo ensino tecnicista e por uma opção de formação 
forjada na alienação e no medo. 

Com o processo de democratização da sociedade, o estado de São Paulo 
organizou, em 1986, uma interessante proposta para o ensino da Psicologia no Nível 
Médio, construída em colaboração entre a CENP, o Conselho Regional de Psicologia de 
São Paulo e o Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. Nessa proposta, apontava-se para 
uma Psicologia emancipadora, voltada às demandas e dilemas da sociedade daquele 
momento. A proposta chegou a ser implantada, vigorou até meados dos anos noventa, 
quando a disciplina de Psicologia passou a integrar o núcleo diversificado do currículo. 
Em 2007, por ato da então secretária de educação do estado de São Paulo, deixou 
definitivamente o  currículo do Ensino Médio. 

Em todo o país, atendendo a uma perversa lógica de encolhimento dos 
currículos e do tempo dos  alunos na escola, da minimização das experiências de 
aprendizagem e possibilidades de ampliação do conhecimento e enriquecimento 
cultural, em um movimento constante de enfraquecimento do ensino médio público, a 
Psicologia deixaria de figurar entre os conhecimentos disponíveis aos jovens brasileiros 



  

 

  
 

e, se em algum momento foi tratada como conteúdo transversal, foi a partir de uma 
visão superficial da Psicologia e, muitas vezes, na perspectiva do senso comum. 

Nós, psicólogos, acreditamos e sabemos que a Psicologia tem muito a 
contribuir para formação da juventude. Possuímos consistentes aportes teóricos e 
relevantes novos conhecimentos nas temáticas da identidade, das questões de gênero 
e sexualidade, do preconceito e das discriminações, das relações interpessoais, das 
culturas “marginais” (as dos grupos jovens, por exemplo), do campo do trabalho, suas 
possibilidades de escolha e inserção, bem como seus entraves e atravessamentos, das 
questões relativas à cultura da violência e às representações sociais que a 
acompanham, das questões ligadas ao corpo e à estética, às novas sociabilidades e 
formas de comunicação, entre outros. Também produzimos relevantes conhecimentos 
e material acerca de estratégias de aprendizagem e de estudo, que certamente se 
mostram relevantes no contexto do ensino médio. 

No ano temático da Educação, organizado pelo Conselho Federal e Sistema 
Conselhos no período 2008/2009, tivemos a oportunidade de discutir a temática do 
ensino de Psicologia no  Nível  Médio, ratificar nossa posição e encaminhar  discussões 
que visem o adensamento da proposta. 

Com o objetivo de operacionalizar e conferir maior agilidade aos estudos e 
ações voltadas ao ensino da Psicologia no Nível Médio, o FENPB criou o GT Ensino 
Médio, composto por representantes da ABEP, Conselho Federal, ABRAPEE e CONDEP, 
que vem trabalhando na direção de construir referenciais nacionais para a Psicologia 
voltada à educação da juventude, que contemplem a riqueza da área e a diversidade 
do país.  

Consideramos, portanto, que os conteúdos da Psicologia têm relevante 
potencial formador, e devem ser trabalhados por aqueles que têm formação na área. 
Não pode a Psicologia manter-se como conteúdo transversal em um currículo que, a 
parte alguns avanços em sua organização formal, mantém-se disciplinar na concepção 
de seus atores e em suas práticas. Não estamos aqui fazendo a defesa da 
disciplinaridade, mas da garantia da presença da Psicologia como conteúdo de  
aprendizagem e do direito da juventude a esse conhecimento. 

Reforçam nossa posição as recém-aprovadas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação em Psicologia, com a inclusão da Licenciatura como  
oferta obrigatória nos currículos de Psicologia. 



  

 

  
 

Nessa direção, a ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - tem 
como uma de suas ações nucleares a defesa do PL 105, que trata da inclusão da 
disciplina Psicologia no Nível Médio, bem como a articulação com as entidades 
nacionais, e com as escolas e atores escolares, em torno dessa proposta.  

O PL 105 encontra-se nesse momento na Comissão de Educação da Câmara 
Federal, aguardando nomeação de parecerista. Esperamos que ele seja também de 
interesse do Ministério da Educação, face ao potencial formador da Psicologia para a 
juventude. 
Medicalização da Aprendizagem e do Comportamento  

É com grande surpresa e preocupação que assistimos, a partir do ano 2000, o 
retorno das explicações organicistas, centradas em distúrbios e transtornos, para 
dificuldades de crianças na escolarização. Temáticas tão populares nos anos 1950-1960 
retornam com roupagem nova. O avanço das explicações organicistas para a 
compreensão do não aprender de crianças e adolescentes retoma os velhos verbetes 
tão questionados por setores da Psicologia, Educação e Medicina, a saber, dislexia, 
disortografia, disgrafia, dislalia, transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, 
sem hiperatividade e hiperatividade. O retorno das concepções organicistas também 
inclui diagnósticos neurológicos e, portanto, a possibilidade de medicalização das 
crianças e adolescentes que recebam tais diagnósticos.  
 
A utilização do metilfenidato em larga escala no Brasil 

Os dados sobre utilização de metilfenidato, droga controlada, tarja preta, e que 
pode provocar reações adversas, frequentes e graves, como consta em qualquer livro 
de farmacologia e na própria bula do produto, ministrada a crianças e adolescentes 
por médicos de várias especialidades com a finalidade de melhorar os sintomas de 
TDAH (distúrbio que não raramente está acoplado aos diagnósticos de dislexia), teve 
um aumento de venda de 71.000 caixas em 2000 para 2.000.000 de caixas em 2010 
(dados do IDUM – Instituto de Defesa de Usuários de Medicamentos). Segundo dados 
da ANVISA, atualmente, o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de 
metilfenidato, situação que nos preocupa sobremaneira. Na cidade de São Paulo, por 
exemplo, dados recentes da Secretaria Municipal de Saúde (2011), informam que em 
2009 foram comprados 110.300 comprimidos da droga; esse número cresceu para 



  

 

  
 

180.000 comprimidos em 2010 e até maio deste ano foram comprados  150.000 
comprimidos.    

Portanto, dificuldades de leitura e escrita não mais tem conduzido ao 
questionamento da escola, do método, das condições de aprendizagem e de 
escolarização. Mas sim, busca na criança, em áreas de seu cérebro, em seu 
comportamento manifesto, das causas das dificuldades de leitura, escrita, cálculo e 
acompanhamento dos conteúdos escolares. A criança com dificuldades em leitura e 
escrita é diagnosticada, e em seguida a medicada.  E, o que é mais perverso nesse 
processo, sob o nosso ponto de vista, é que os defensores das explicações organicistas 
apresentam a patologização da criança que não aprende ou não se comporta na 
escola, como um direito. Utilizam, para o processo de aprendizagem a mesma lógica 
que se faz presente para. Os defensores das explicações organicistas no campo da 
educação afirmam que é um direito da família saber qual o problema da criança e, 
mais do que isso, que cabe ao Estado brasileiro arcar com as despesas do diagnóstico, 
do tratamento e da medicação. Esse argumento vem ganhando os espaços legislativos 
de grande parte de cidades e estados brasileiros, por meio de inúmeros projetos de lei 
que visam criar serviços, seja nas Secretarias de Educação, seja nas Secretaria de 
Saúde, para atender as crianças com problemas escolares. Como exemplo, podemos 
dizer que só no Congresso Nacional tramitam oito projetos de lei com várias bandeiras 
políticas. Além dos projetos legislativos, atualmente constituiu-se um grupo assessor 
no Ministério da Educação, na área da Educação Especial, que estuda a inserção dos 
transtornos e demais distúrbios como passíveis de atendimento na área da Educação 
Especial por meio do Plano Nacional de Educação Especial.  

Queremos chamar a atenção para a gravidade desse momento histórico, ainda, 
por sabermos que todo este processo acontece em um momento em que a qualidade 
da escola pública e privada oferecida às crianças e adolescentes brasileiros não atingiu 
os índices mínimos desejados pelas políticas públicas.   

Em função dessas questões, no momento, articula-se no país e na América 
Latina, o movimento contra a medicalização da vida e da educação, organizado no 
Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, constituído desde novembro 
de 2010, por 27 entidades, destacando-se a ABRAPEE – Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia, o CFP - Conselho Federal de Psicologia, a Confederação Nacional de 
Trabalhadores da Educação – CNTE, a ABEP – Associação Brasileira de Ensino de 
Psicologia e a ANPEPP - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Psicologia, dentre outros setores da sociedade civil. Mais recentemente, este fórum 



  

 

  
 

vem se articulando com um grupo de profissionais argentinos, do Fórumadd sobre 
Patologización Del Infancia e Adolescencia, com ações conjuntas desde 2011 e com 
articulação recente com o Nin@sur. A relevância e a urgência de ações para o 
enfrentamento desse acelerado avanço da medicalização fez com que o Conselho 
Federal de Psicologia lançasse uma Campanha Não à Medicalização da Vida, a ser 
realizada nacionalmente com todos os 20 Conselhos Regionais do país, cuja primeira 
etapa destaca o processo de Medicalização que acontece na Escola. 

 
Psicologia e Ensino Superior 
A profissão de Psicólogo foi  regulamentada no Brasil em 1962, pelo decreto nº 

4119 . Em sua formulação original, a formação previa três terminalidades para os curso  
– bacharelado, que formava o pesquisador, licenciatura, que formava o professor de 
Psicologia para o nível médio e formação do psicólogo, que habilitava para atuação 
profissional nas áreas clínica, escolar e das organizações. A formação era orientada por 
um currículo mínimo, que contemplava conteúdos básicos da Psicologia, conteúdos 
aplicados das 3 áreas, conteúdos da licenciatura, metodologia de pesquisa e  estágios, 
assim como os de áreas  afins, como sociologia, fisiologia e outros. 
 Nessa formulação, que orientou os currículos até 2004, evidenciava-se uma 
forte prevalência da área clínica, entendida em geral como clínica de consultório, como 
demonstraram diversas  pesquisas do campo do currículo  em Psicologia e estudos da 
Comissão de Especialistas do CNE – Conselho Nacional de Educação. De fato, 
experiências curriculares em distintas regiões do país já apontavam para a necessidade 
de superação da divisão da Psicologia somente nos 3 campos de atuação e da 
prevalência da perspectiva clínica individual. Buscava-se, nessas iniciativas, romper 
com o modelo médico de atuação, na perspectiva de uma formação voltada ao sujeito 
constituído social e historicamente e de uma Psicologia integrada, voltada aos distintos 
campos e espaços sociais, que mirasse à promoção e formação humanas, não somente 
à remediação das questões psicológicas. 
 Em 2004 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
Psicologia, engendradas sobre um palco de disputas políticas e de concepções distintas 
de formação, em um longo processo de negociação e entendimento. Nas diretrizes 
aprovadas, constata-se: a opção por uma formação generalista, que ultrapassasse as 
perspectivas especializadas e a prevalência  da clínica individual; a adoção do SUS 



  

 

  
 

como política orientadora dos currículos; a organização da diversidade da produção 
científica e das demandas regionais a partir de ênfases curriculares a serem escolhidas 
autonomamente pelos programas de formação. A pesquisa passou a se constituir 
como eixo, e a formação a se dar nas modalidades formação de psicólogo e 
licenciatura, que forma o professor de Psicologia. 
 Embora com avanços significativos, a construção dos modelos curriculares 
apontou para uma prevalência da clínica a partir da elaboração das ênfases, questão a 
sobre a qual nos debruçamos atualmente, tanto a ABEP quanto a ABREPEE e a 
Comissão de Educação do CFP,  na busca de novos avanços para a formação em 
Psicologia. 
 Em 2011, o CNE aprovou nova formulação para as diretrizes da Psicologia, que 
não altera os princípios e o formato anterior, mas inclui a Licenciatura como 
componente complementar à formação do Psicólogo, oferecido obrigatoriamente pela 
instituição de ensino. A aprovação dessas mudanças veio atender a uma demanda 
apontada pela própria Psicologia, por meio de suas entidades, visando não somente a 
consolidação  do projeto de reinserção da Psicologia do Ensino Médio, mas também a 
manutenção da Psicologia nos cursos técnicos de nível médio.  
 A ABEP tem acompanhado o processo de discussão das instituições para a 
implantação das novas diretrizes e, em parceira com o Sistema Conselhos, tem 
organizado discussões e oficinas por todo o país para esclarecer sobre os aspectos 
legais e promover reflexões e ensaios curriculares para consolidação dos novos 
currículos. Em março deste ano, a ABEP organizou em São Paulo, com apoio do CFP, do 
CRP 06 e do FENPB, um grande seminário nacional para discutir a implantação da 
Licenciatura, que contou com a presença de mais de 200 participantes, em sua maioria 
coordenadores de curso de Psicologia, e foi transmitido on-line, com mais de 140 
pontos de acesso. 
 O evento mostrou que, se ainda há dúvidas operacionais, há um legítimo 
interesse das coordenações de curso em implantar a licenciatura. Apontou ainda uma 
necessidade recorrentemente relatada, por parte dos coordenadores, de contar com o 
apoio da ABEP, no sentido de fortalecê-los no diálogo com as instituições, cujas 
mantenedoras ou administração nem sempre reconhecem a importância da normativa 
e sua inevitabilidade, como força de lei. 



  

 

  
 

 Essa última consideração nos remete a uma necessária reflexão: nos últimos 20 
anos, o ensino superior brasileiro foi marcado por uma grande ampliação, que se 
caracterizou basicamente pela expansão  da iniciativa privada. No caso da Psicologia, 
foram abertos diversos cursos em todo o  território brasileiro, em instituições privadas, 
que hoje respondem por aproximadamente 80% dos cursos de Psicologia do país. 
Parte dessas instituições são organizações de pequeno porte, parte são organizações 
consolidadas por uma sólida tradição em ensino e pesquisa no país, e grande parte são 
grandes empresas de ensino superior que crescem no Brasil. 
 Embora reconheçamos dificuldades nas instituições públicas e nas privadas 
mais tradicionais, notadamente no que toca às restritas possibilidades de expansão, 
sabemos que é nelas que se encontram os cursos de melhor qualidade, porque são 
instituições que se alimentam da pesquisa, e organizam seu quadro docente a partir de 
regimes de trabalho que contemplam a totalidade das ações  do professor-
pesquisador, em planos de carreira que valorizam a produção acadêmica. 
 No entanto, a grande maioria dos cursos  de Psicologia encontra-se hoje em 
instituições que privilegiam apenas o ensino, cujo quadro docente trabalha em 
condições que não permitem sequer a boa organização das  atividades de ensino, e 
muito menos a produção científica. Nelas, valoriza-se muito pouco a titulação, e 
frequentemente professores mais titulados são substituídos pelos de menor titulação. 
 A pesquisa em Psicologia fica assim restrita a alguns polos de formação, e 
muitos de seus avanços passam longe da formação na graduação,  o que tem-se 
constituído em ponto de constante reflexão de nossas entidades, em especial a 
ANPEPP e a ABEP. 

Dessas constatações resulta uma grande preocupação do FENPB atualmente: os 
processos de autorização, credenciamento e recredenciamento de cursos, ou seja, os 
processos avaliativos dos cursos de Psicologia. 
 O FENPB tem historicamente apoiado processos avaliativos instituídos nas 
política educacionais, em especial a formulação do SINAES. Nossos estudos têm 
mostrado, no entanto, que cada vez mais a proposta do SINAES esta sendo reduzida à 
avaliação individual dos alunos formandos – ENADE, e essa remotamente é suficiente 
para expressar a qualidade dos cursos oferecidos. 
 Pesquisas acadêmicas, bem como denúncias públicas, declarações de docentes 
e discentes, dão conta das formas perversas como a legislação tem sido driblada, por 



  

 

  
 

meio do treinamento dos alunos para responder ao ENADE, da retenção dos alunos 
menos promissores, para que não sejam submetidos ao exame, de pressão sobre os 
professores para que declarem regime de trabalho em período integral, quando isso 
não ocorre, entre outros. A supressão da avaliação in loco no caso de 
recredenciamento, para os cursos com CPC igual ou superior a 3,0, e mesmo para a 
autorização de cursos, em instituições bem avaliadas, tem sido também apontada 
como indicador da queda da capacidade avaliativa do sistema, bem como a redução da 
exigência do percentual de doutores e mestres no quadro docente. Sabemos que há 
regiões no país com poucos professores titulados, mas o rebaixamento geral da 
exigência  tem resultado em demissões dos professores mais titulados, nas instituições 
privadas dos grandes centros.  
 Na perspectiva do enfrentamento desses problemas, urge reposicionar as 
possibilidades avaliadoras do sistema, ampliar as referências para análise, fortalecer os 
mecanismos de avaliação in loco e tornar mais eficazes as referências fornecidas pelas 
entidades representativas da profissão e da formação, em especial o CFP e a ABEP. A 
parceria entre o MEC  e as entidades da Psicologia certamente resultará em 
fortalecimento da profissão e aprimoramento da formação. 

1. Representação da Psicologia no CNE 
Muitas das reflexões e propostas aqui apresentadas implicam uma maior inserção 

e participação das entidades da Psicologia nas instâncias reguladoras e definidoras de 
políticas da educação, em especial o Conselho Nacional de Educação.  
 O FENPB, por ser o fórum que congrega democraticamente 22 Entidades da 
Psicologia brasileira, é certamente a instância privilegiada para indicar seus 
representantes no CNE, não apenas pela amplitude de entidades que o compõem, em 
que os distintos campos da Psicologia se acham contemplados, mas pela presença 
atuante da ABRAPEE e da ABEP, que se vinculam diretamente ao campo da Educação. 
 A ABRAPEE, desde sua criação no início dos anos 90, tem tratado das questões 
escolares, sobretudo na Educação Básica, em interface com o campo da Educação e 
das  políticas para a Educação do país. O corpo de conhecimentos e as experiências 
práticas construídos no campo educacional permitem hoje que tenhamos uma 
compreensão profunda das imbricações entre as questões do sujeito na  escola e as 
configurações institucionais, as políticas e a cultura mais ampla. A ABRAPEE, por meio 
de sua revista, seus encontros setoriais, seus eventos nacionais e sua interlocução com 



  

 

  
 

as demais entidades da Psicologia e  da Educação, certamente tem potencial 
catalisador para representar a Psicologia no campo político. 
 A mesma configuração podemos encontrar na ABEP, que congrega os  esforços 
para discutir a formação na graduação e na pós-graduação em Psicologia, bem como o 
ensino de Psicologia em outros cursos e no nível médio. Criada em 1999, a ABEP tem 
as discussões sobre as  diretrizes e as configurações curriculares, sobre os processos de 
avaliação de curso, sobre a realidade da formação em Psicologia no Brasil. 
 Realiza também intenso diálogo com as instituições formadoras, por meio de 
seus docentes e coordenadores de Curso, o que nos vai fornecendo as referências para 
compreender as dificuldades e buscar caminhos de superação coletivos e orientados 
pela qualidade e pelo compromisso.  
 Também é profícuo o diálogo com a ANPEPP, na direção da consolidação de um 
projeto de formação que implique a pesquisa como elemento central  da formação. 
 Acresce-se a isso a produção recente voltada à juventude e ao ensino no Nível 
Médio, entendida como necessária a partir de nossa proposta de inserção nessa etapa 
da escolaridade. 
 Como entidade da Psicologia, a ABEP organiza uma revista semestral com as 
produções no campo do ensino e pesquisa em Psicologia, realiza encontros regionais e 
nacionais, em parceira com o sistema conselhos, para discussões sobre as diretrizes, os 
estágios, a formação na pós-graduação, bem como outras demandas da formação, e 
portanto pode bem contribuir para  a representação da  Psicologia no CNE  e a 
formulação  de políticas no campo  educacional. 

Face ao exposto, defendemos e solicitamos o apoio do Ministério da Educação 
para as seguintes ações que consideramos estratégicas, neste momento, para o 
avanço de  nossas lutas coletivas, no campo da Psicologia na sua interface com a 
Educação, a saber:   
No âmbito do Ensino Superior 

a) a manutenção do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, 
tal qual foi inicialmente proposta, como mecanismo de avaliação de cursos;  

b) a participação efetiva das entidades da Psicologia nos processos avaliativos no 
âmbito do Ensino Superior; 



  

 

  
 

c) o aprimoramento dos mecanismos de Autorização, Credenciamento e 
Recredenciamento de cursos de Psicologia. 

No âmbito do Ensino Básico 
a) a aprovação urgente do PL 3688/2000, que dispõe sobre prestação de serviços 

de psicologia e de assistência social nas escolas públicas de educação básica 
(texto substitutivo do Senador Flavio Arns PT/PR) 

b) a aprovação do PL 105/2007, que trata da inserção da disciplina Psicologia no 
currículo do Ensino Médio; 

c) o enfrentamento da questão da medicalização, como política do MEC, 
articulada com outras áreas ministeriais; 

d) a retomada dos programas de enfrentamento da homofobia nas escolas; 
 

No âmbito da Representação, consideramos imprescindível e democrático que o 
Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira seja indicado para compor o 
Conselho Nacional de Educação, instância em que muito contribuiremos para a 
Educação brasileira. 
Por fim reafirmamos que todas as iniciativas e ações do Ministério da Educação que 
resultarem em melhoria da qualidade da Educação Básica, do Ensino Superior e das 
condições de inserção da Psicologia no campo da Educação contarão com nosso total 
apoio e colaboração. 
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