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APRESENTAÇÃO 

 

 

Acompanhar e fazer parte do curso de Psicologia da PUC Minas em São Gabriel é estar, 

frequentemente, desafiado, pois o curso não para!  Assim todos – alunos(as), 

professores(as) e coordenação – estão em constante aprimoramento e sistematização da 

construção da Psicologia, além dos egressos que levam à sociedade suas contribuições.  

 

Ser um curso exitoso é o que se repete desde a sua criação em 2000. Êxito esse que 

pode ser constatado de modo muito objetivo pelos vários prêmios nacionais e locais 

recebidos por alunos(as) e professores(as), pela nota alcançada no ENADE, pela busca 

das empresas pelos estagiários do curso, pela aprovação de egressos em concursos 

públicos e  inserção profissional em espaços diversos. 

 

Esse resultado positivo é fruto de muito trabalho, de uma atenção antecipada dos que 

conduzem o curso e de uma maneira peculiar de antever processos, permitindo que as 

demandas e exigências da Universidade, do MEC e do mercado sejam incluídas na 

formação dos graduandos.  

 

Aqui tenho a honra de apresentar o “Caderno de Ênfases”, fruto da produção de muitos. 

Os que o sistematizam são porta-voz dos que contribuíram em sua produção cotidiana 

no trabalho de formar profissionais da Psicologia. Essa publicação é um ótimo exemplo 

do modo de organização e funcionamento do Curso de Psicologia da PUC Minas em 

São Gabriel. As ênfases foram incluídas nas diretrizes para os cursos de Psicologia em 

2004 e reafirmadas em 2011. Em meio a esse processo conduzido pelo 

CRP/ABEP/MEC, o curso de São Gabriel começa a se reinventar e ao “olhar” para seu 

Projeto Pedagógico, reescreve-o e delimita nova perspectiva para as ênfases, aposta no 

desenvolvimento de Competências e Habilidades transversais para uma formação que 

respeita o caminho já trilhado pela Psicologia na PUC Minas, mas inova e se atualiza.  

 

Um pouco dessa história está registrada nesse “Caderno...”. Convido vocês a 

percorrerem os apontamentos de professores(as) que participaram da idealização e 

implantação das ênfases, além dos registros das alunas e ex-alunas que vivenciaram a 

experiência, contribuindo também em sua construção. As ênfases “Gestão, processos de 

subjetivação e instituições” e “Cuidado, Processos psicossociais e Saúde” proporcionam 

uma qualidade na formação, permitindo a inserção profissional em vários campos de 

trabalho, além da atenção à pesquisa. Habilidades e competências de “Gestão” e 

“Cuidado” – sem intencionar limitar as ênfases – são perceptíveis nas experiências 

consolidadas na formação e atuação profissional dos egressos. Os profissionais são 

capazes de atuar, de forma transversal, atentos ao que na prática se coloca como cuidado 

e/ou como gestão, nas várias áreas tradicionais e emergentes: clínica, políticas públicas, 

RH, trabalho, saúde, educação, social, hospitalar, jurídica, dentre outras. Tenham todos 

uma prazerosa leitura! 

 

Profª Betânia Diniz Gonçalves 

(Diretora da FAPSI PUC Minas 2015 a 2017/ 2018 a 2020) 
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Notas introdutórias sobre as ênfases do curso de Psicologia  

da PUC Minas São Gabriel 

Mara Marçal Sales
1
 

 

1. Introdução: 

 

Em 2009, o curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, unidade São Gabriel, promoveu uma mudança em seu projeto pedagógico. Esta 

modificação teve como eixo mais destacado a adoção de um modelo renovado de 

ênfases, as quais foram nomeadas como “Gestão, Processos de Subjetivação e 

Instituições” e “Cuidado, Processos Psicossociais e Saúde”.  Ambas as ênfases 

permanecem vigentes até o momento e a organização de cada uma delas abarca estágios 

e disciplinas específicas (os “Seminários Temáticos de Integração” e os “Temas 

Contemporâneos de Ênfase”), integrando o último ano da formação em Psicologia.  

Dado o ineditismo do modelo em questão, essas ênfases constituem-se o foco do 

texto aqui apresentado. Intenta-se colaborar para sua caracterização e demarcação. 

Contudo, antes de tratar sobre cada uma delas especificamente, alguns conceitos 

preliminares fazem-se necessários. 

 O primeiro diz respeito à delimitação concernente às ênfases. Induzidos pela 

busca de sínteses, há o risco de reduzir o conteúdo de cada uma delas aos âmbitos da 

“gestão” e do “cuidado”. E, de fato, no cotidiano, os corpos discente e docente 

comumente referem-se às ênfases fazendo uso apenas de menções a estes termos. 

No entanto, a “gestão” e o “cuidado” são sempre referidos no Projeto 

Pedagógico em articulação com dois outros campos. Isso significa dizer que a gestão é 

apreendida em associação aos “processos de subjetivação” e às “instituições”; e o 

cuidado aos “processos psicossociais” e à “saúde.” Essa consideração talvez pareça 

banal, mas entende-se que o destaque é importante, pois é exatamente no êxito dessas 

articulações que reside o diferencial e as potencialidades desta proposta pedagógica. 

                                                           
1
 A redação deste texto foi feita pela professora Mara Marçal Sales a partir das discussões que 

subsidiaram a implantação das ênfases no curso de Psicologia da unidade São Gabriel no ano de 2009. 

Participaram diretamente destas discussões os professores Cássia Beatriz Batista, João Leite Ferreira Neto 

e Valéria Freire de Andrade.  
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Feita esta ressalva, é relevante também observar que a “gestão” e o “cuidado” 

constituem-se, inegavelmente, como noções que cumprem uma função balizadora (ou 

aglutinadora) no currículo. Em outras palavras, há o empenho em se comprometer com 

o desafio de lhes reconhecer a importância, mas lhes remetendo às articulações já 

referidas. Ou, mais diretamente, tais noções devem sempre ser contextualizadas – 

esforço que guia o presente texto. 

Outra consideração necessária refere-se ao fato de a adoção das ênfases aqui 

aludidas não representar uma ruptura abrupta em relação a práticas formativas típicas do 

campo da Psicologia. Ao contrário, as linhas de continuidade são perceptíveis, embora a 

inovação esteja também presente. Com esta observação chama-se a atenção para a ideia 

de que a reflexão sobre as ênfases conduz frequentemente a reconhecer, no bojo da 

proposta, temas, ações e perspectivas que já são adotados ou que, para alguns, poderiam 

ser tomados como pontos já incorporados às práticas formativas em Psicologia. Essa 

constatação, no entendimento deste texto, não deprecia o aporte da modificação 

operada, mas contribui para uma necessária relativização: esta (e qualquer outra) 

trajetória curricular será sempre tributária da história e singularidade do campo 

científico ao qual se filia, bem como expressará tanto os contextos e conjunturas em que 

se insere quanto as contribuições dos atores envolvidos em seu ordenamento. Por isso, 

esse modelo curricular há que ser entendido como um reflexo de práticas já 

consagradas, mas também como uma abertura a novas expressões e perspectivas. 

Uma terceira observação relaciona-se ao caráter inegavelmente articulado das 

duas ênfases.  

A interpenetração dessas duas faces da formação apresenta-se no fragmento 

abaixo. Nele, o autor enfoca as injunções que vinculam “gestão” e “cuidado” ao âmbito 

da saúde. Trata-se de um excerto muito profícuo e que pode, conforme a perspectiva 

aqui adotada, ser uma referência que contribua também para a atuação no campo geral 

da Psicologia: 

 
Devemos ficar atentos, então, neste tipo de processo, a pelo menos duas 

questões básicas: a de que todo profissional de Saúde, independentemente do 

papel que desempenha como produtor de atos de Saúde, é sempre um 

operador do cuidado, isto é, sempre atua clinicamente, e como tal deveria ser 

capacitado, pelo menos, para atuar no terreno específico das tecnologias 

leves, modos de produzir acolhimento, responsabilizações e vínculos; e, ao 

ser identificado como o responsável pelo projeto terapêutico, estará sempre 

sendo um operador do cuidado, ao mesmo tempo que um administrador das 

relações com os vários núcleos de saberes profissionais que atuam nesta 
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intervenção, ocupando um papel de mediador na gestão dos processos 

multiprofissionais e disciplinares que permitem agir em saúde, diante do caso 

concreto apresentado, o que nos obriga a pensá-lo como um agente 

institucional que tenha de ter poder burocrático-administrativo na 

organização. Vive, desse modo, a tensão de fazer este papel sempre em um 

sentido duo: como um clínico, por travar relações intercessoras com o 

usuário, produtoras de processos de acolhimento, responsabilizações e 

vínculos; e como um gerente do processo, por cuidar, através da 

administração, de toda uma rede necessária para a realização do projeto 

terapêutico (...) (MERHY, 1998, p.10 ). 

 

Entende-se que as noções de “gestão” e de “cuidado” encontram no autor uma 

exemplificação convergente às premissas subsumidas nas ênfases do curso de 

Psicologia: a citação logra dar concretude ao duplo vínculo que percorre as diferentes 

práticas profissionais.  

Essa observação ganha relevância, pois convoca a formação a não tomar as 

ênfases como propostas enredadas em si mesmas: as potencialidades desse modelo 

curricular assentam-se exatamente no reconhecimento da articulação precípua entre os 

âmbitos da gestão e do cuidado. 

A atuação no campo da Psicologia conta com habilidades e competências 

atinentes às duas ênfases. Mesmo escolhendo cursar uma delas apenas, faz-se necessário 

que o aluno divise a importância de ambas. 

 Por fim, é importante destacar que a reflexão aqui apresentada  sobre as ênfases 

adotadas pelo curso de Psicologia relaciona-se com a articulação de perspectivas e de  

referências teóricas bastante diversificadas. Desse modo, o presente texto busca dialogar 

com fontes plurais, tendo como foco último, como já apontado, contribuir para o 

balizamento progressivo dos conteúdos e das práticas concernentes ao novo modelo 

formativo. Outros olhares são possíveis e bem-vindos! 

Passa-se, a seguir, a caracterizar brevemente cada uma das ênfases. 

 

2. Gestão, processos de subjetivação e instituições: apontamentos 

 

Há cerca de vinte anos, o uso do termo “gestão” tornou-se mais comum. No 

contexto brasileiro, essa palavra substitui, frequentemente, “administração”
2
. Tal troca 

expressa para alguns, como Ferreira (1997), a simples equivalência entre as duas 

                                                           
2
 Dentre as inúmeras definições que o termo “administração” suscita, há a de Chiavenato (2002, p. 127), 

segundo a qual a “administração constitui a maneira de fazer com que as coisas sejam feitas da melhor 

forma possível, através dos recursos disponíveis, a fim de atingir os objetivos. A administração envolve a 

coordenação de recursos humanos e materiais para o alcance de objetivos”.  
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expressões, tomadas como sinônimas. Outros autores, como Drucker (1984), fornecem, 

contudo, argumentos que sustentariam a diferenciação. Em primeiro lugar, o autor 

vislumbra nessa alteração a influência da literatura produzida em língua inglesa a qual 

privilegia management (gestão) em detrimento de administration (administração). Um 

segundo elemento é o fato de o termo “gestão” ter sido, historicamente, utilizado de 

forma mais frequente para fazer menção ao setor privado, enquanto que “administração” 

referia-se ao setor público
3
. Um último argumento alude ao escopo mais abrangente que 

o termo “gestão” comportaria: seria um campo mais aberto à interseção de saberes 

provenientes de outras áreas, como a sociologia, a psicologia e até mesmo a biologia; a 

“administração”, por seu turno, manter-se-ia muito vinculada a princípios tradicionais 

(como a previsão, a organização, a coordenação, o comando e o controle). 

Para os objetivos aqui traçados, o ponto principal, contudo, é o fato de a palavra 

“gestão” obter ampla divulgação atualmente – fenômeno correlato à disseminação de 

suas práticas.  De fato, o vocábulo desdobra-se em diferentes campos de aplicação, em 

convergência subsumida às especificidades de cada um deles.  Assim, tem-se a “gestão 

hospitalar”, a “gestão educacional”, a “gestão financeira”, a “gestão no terceiro setor”, a 

“gestão da produção”, a “gestão pública”, a “gestão de pessoas”, dentre outras 

incontáveis possibilidades de articulação
4
. 

Cumpre notar que à extensão das práticas da gestão tem correspondido uma 

impressionante proliferação de cursos, em especial nas pós-graduações latu sensu,  os 

quais buscam habilitar os interessados nas dinâmicas concernentes a esse tema. O 

crescimento dessa oferta não é, certamente, gratuito, uma vez que expressa o 

fortalecimento de uma lógica gerencial que se faz cada vez mais presente na sociedade.  

Trata-se do que Gaulejac (2007) identifica como a sociedade gerencial, aquela 

cujo centro é ocupado pela perspectiva econômica. Para o autor, preliminarmente, a 

gestão pode ser tomada “como um conjunto de técnicas, destinadas a racionalizar e 

otimizar o funcionamento das organizações” (GAULEJAC, 2007, p. 35). Mas, na 

atualidade, o autor vislumbra um papel bem mais abrangente para o campo da gestão, 

considerando-o como uma “ideologia que legitima uma abordagem instrumental, 

utilitarista e contábil das relações entre o homem e a sociedade” (p. 27). Para ele, todas 

as esferas da vivência sofrem uma espécie de contaminação por este princípio e o ápice 

                                                           
3
 Mas esse uso, na atualidade, está indiferenciado. 

4
 É interessante notar, contudo, que campos menos instrumentais como a “gestão democrática” ou a 

“gestão participativa” não têm obtido visibilidade correspondente. 
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deste processo é o reiterado convite para que os indivíduos desenvolvam a gestão de si, 

ou seja, o manejo da própria vida com vistas à “rentabilização do humano” 

(GAULEJAC, 2007, p. 177). 

Tradicionalmente, a aproximação entre a Psicologia e o campo da gestão é 

reconhecida na interface da chamada Psicologia Organizacional e do Trabalho. É esse o 

campo da Psicologia que vem se ocupando de processos que, concorrendo para o 

incremento produtivo, dizem respeito à presença das pessoas no trabalho.  

Ora, tendo apresentado as diretrizes gerais que caracterizam o campo da gestão 

na atualidade e também o seu laço mais estreito no âmbito da psicologia, faz-se 

necessário agora indicar o quê, no escopo das ênfases adotadas no curso de Psicologia 

da PUC Minas, unidade São Gabriel, é chamado de gestão.  

Para fazê-lo, é preciso partir de duas negativas: 

- primeiro: a gestão aludida no novo currículo não se confunde com a lógica 

fomentadora do produtivismo e do empreendedorismo exacerbados, tal como descrito 

por Gaulejac (2007); 

- segundo: tampouco a gestão resume-se às práticas já desenvolvidas pela 

Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Em outras palavras, por mais que a denominação convide à sobreposição de 

sentidos, a noção de gestão aqui encampada distingue-se dos usos mais rotineiros. Essa 

proposição busca abarcar e potencializar elementos presentes nas trajetórias formativas 

da Psicologia, dando relevo a habilidades que, embora presentes no cotidiano das 

práticas de trabalho, obtêm, em geral, pequena atenção das propostas curriculares.  

Em linhas gerais, a noção de gestão aqui enfatizada vincula-se à potencialização 

de habilidades concernentes à articulação institucional, a mediação entre atores sociais e 

institucionais diferenciados, à atuação em equipes multiprofissionais, bem como à lida 

com formas distintas de exercício do poder. 

A ênfase “Gestão, Processos de Subjetivação e Instituições” mostra-se, assim, 

direcionada para uma atuação em instituições, mas também com instituições. 

Cumpre notar que a proposição da ênfase “Gestão, Processos de Subjetivação e 

Instituições” não se apoia em um campo específico da Psicologia, como é expediente 

costumeiro na organização curricular baseada em ênfases. Pelo contrário, vincula-se a 

perspectivas abrangentes, nutrindo-se de conteúdos vários. Por isso, o sentido angariado 

pelo termo “gestão” é amplo e se refere a habilidades de diagnóstico relativas aos 
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contextos e coletivos de trabalho, ao acionamento de recursos institucionais diversos, à 

prospecção de oportunidades de aplicação da Psicologia, à busca de introdução de 

práticas psicológicas em convergência para a promoção da autonomia e, também, à 

ideia de gerenciamento da própria vida. 

Outro ponto a ser destacado, e já aqui apontado, é o fato de que a ênfase vincula 

a “gestão” a “instituições”, bem como aos “processos de subjetivação”.  

Conforme Ferreira Neto (2004), os processos de subjetivação permitem refletir 

sobre a questão da subjetividade ao largo da lógica dualista, a qual, comumente, 

estabelece relações causais diretas entre a experiência social  e a experiência subjetiva. 

Toma-se, assim, a subjetividade “mais como processo que como estrutura” (FERREIRA 

NETO, 2004, p. 115). Ou de forma mais direta: 

 (...) subjetividade entendida como emergência de processos, 

não determinados pelo social, mas em conexão com os 

processos sociais, culturais, econômicos, tecnológicos, 

midiáticos, ecológicos, urbanos, que participam de sua 

constituição e de seu funcionamento. A noção de causalidade dá 

lugar à de concomitância, (...) (FERREIRA NETO, 2002, p. 

115) 

 

Deve-se notar que a ênfase em questão busca vincular os processos de 

subjetivação também ao âmbito das instituições. Trata-se de uma referência integradora 

e que enreda polos que angariam grande atenção por parte da Psicologia – mas 

frequentemente de forma isolada. Menos do que a mera análise de estruturas e eventuais 

fenômenos organizacionais, essa articulação coloca em foco a presença em si dos 

sujeitos nas instituições. E isso, necessariamente, encaminha para os processos que 

envolvem o que estes sujeitos têm de mais singular – a subjetividade – e a gestão disso.  

 

a. As competências da ênfase ―Gestão, Processos de Subjetivação e 

Instituições‖ 

 

Recorre-se agora, com vistas a maior clareza quanto à noção de gestão, às 

competências previstas no Projeto Pedagógico para a ênfase “Gestão, Processos de 

Subjetivação e Instituições” (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS, 2009). Quando possível, as competências serão agrupadas por similaridades. 
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Na coluna da direita apresentam-se alguns comentários que visam a  articular os 

sentidos gerais das proposições: 

 

COMPETÊNCIAS A SEREM 

DESENVOLVIDAS 
OBSERVAÇÕES 

- Identificar as novas formas de organização 

das diversas instituições e organizações no 

mundo contemporâneo, ser capaz de avaliar 

seus efeitos e intervir, levando em consideração 

as posições e funções de cada membro no seu 

contexto; 

 

- Interpretar a realidade social e o ambiente 

interno das organizações a partir de análises 

sistêmica, multidisciplinar e política dos 

sistemas de poder, da cultura e do clima 

organizacionais; 

 

- O desenvolvimento do campo de atuação da 

Psicologia volta-se, em grande medida, para a 

inserção em instituições. Provas disso são o 

crescimento do terceiro setor e o incrementos 

de políticas públicas. Para além das empresas, 

escolas e hospitais – campos já tradicionais de 

exercício – há possibilidades em áreas novas e 

promissoras. Contudo, a prática profissional 

em instituições deve estar atenta ao 

conhecimento da cultura organizacional, seus 

pressupostos organizativos e aos métodos de 

trabalho, ou seja, faz parte da atuação do 

psicólogo a prospecção das condicionantes 

institucionais que impactam necessariamente 

na realização de qualquer proposta de 

trabalho.
5
 Por isso, o convite inicial realizado 

pela ênfase é o de lançar um olhar para as 

estruturas institucionais.  

- Compreender os grupos no contexto do 

trabalho e o papel do psicólogo na formação, 

no desenvolvimento e na resolução de crises e 

conflitos nas situações de trabalho; 

 

- A atenção aos grupos de trabalho, às 

hierarquias e fenômenos intersubjetivos 

presentes em campos de atuação em que se 

compartilham (e/ou disputam) tarefas, 

projetos, recursos e espaços é também função 

correlata à atuação da Psicologia
6
. Deve-se 

notar, inclusive, que a focalização em grupos 

vincula-se a expectativas contemporâneas de 

atuação inter e  transdisciplinar.  

- Gerenciar e supervisionar programas de 

intervenção de processos e problemas 

psicológicos e psicossociais, em diferentes 

contextos. 

- A necessidade de preparação também para a 

assunção de funções gerenciais é aqui um 

tema indispensável – conforme indicado por 

essa quarta competência. 

- Compreender as visões contemporâneas das 

práticas de trabalho e das práticas de cuidado. 

 

A articulação constitutiva das dimensões da 

gestão e do cuidado e também as múltiplas 

acepções que tais noções comportam são 

compreendidas nesse último item. Dessa 

forma, a redação é convidativa a que se 

busque os múltiplos sentidos e campos de 

aplicação da gestão e do cuidado.  

                                                           
5
 Elementos desses conteúdos acham-se frequentemente dispersos em disciplinas como “Psicologia 

Institucional”, “Psicologia e Educação” e “Psicologia, Trabalho e Organizações”, por exemplo.  
6
 Esses conteúdos podem ser encontrados em disciplinas como “Teorias e Processos Grupais” e 

“Psicologia Organizacional”. 
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COMPETÊNCIAS A SEREM 

DESENVOLVIDAS 
OBSERVAÇÕES 

- Planejar possíveis formas de intervenção 

psicológica, em diferentes contextos 

institucionais; 

- Formular estratégias para a humanização, o 

desenvolvimento e a mudança organizacionais,  

partindo-se das intervenções no ambiente social 

da instituição; 

- Analisar os fenômenos psicológicos 

decorrentes de características da vida urbana e 

estruturar modos de intervenção, os quais 

devem possibilitar posicionamentos face ao 

enfrentamento dos conflitos e dos processos de 

desumanização, produzidos na sociedade 

contemporânea; 

- Realizar intervenções psicossociais com 

grupos, instituições e comunidades, visando ao 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade 

da gestão coletiva dos objetivos comuns de 

seus integrantes. 

 

- O agrupamento de competências, ao lado 

indicado, refere-se tanto ao desenvolvimento 

de intervenções em diferentes campos, quanto 

à prospecção de possibilidades de atuação. 

 Essas competências encaminham para uma 

compreensão alargada dos sujeitos/públicos 

atendidos, bem como para o reconhecimento 

do caráter complexo e conflituoso presente 

em contextos sociais diversos – elementos 

que convocam a Psicologia a rever 

constantemente seus pressupostos e práticas. 

Entretanto, também nos apontam a 

necessidade de atenção aos modos de 

subjetivação emergentes ante a vivência em 

tantas e tão variadas instituições em que a 

vida social realiza-se (bem como frente à 

complexidade que marca o contexto 

contemporâneo).  

 

 

Registre-se, ainda, que, conforme previsto pelo projeto pedagógico do curso de 

Psicologia da unidade São Gabriel (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS, 2009), as competências acima referidas desdobram-se na expectativa 

de desenvolvimento das seguintes habilidades: 

 

 Desenvolver as práticas psicológicas com permanente atitude investigativa, 

possibilitando a construção de novos modos de intervenção; 

 Selecionar estratégias adequadas de ação, visando a atender, em cada situação, 

interesses interpessoais e institucionais; 

 Planejar atividades e programas, nos diversos âmbitos de intervenção do 

psicólogo nas organizações sociais, levando em conta as dimensões social, 

histórica e política em que emergem os processos psicológicos; 

 Elaborar e redigir relatórios, sínteses e textos de divulgação na área de 

Psicologia, sendo essas elaborações de natureza científica ou técnica; 

 Implementar novas formas de enfrentamento das demandas sociais. 
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3. Cuidado, Processos psicossociais e Saúde: apontamentos 

 

Historicamente, a articulação entre cuidado e saúde foi empreendida nos cursos 

e nas propostas de formação em Psicologia mediante a proposição da clínica liberal 

tradicional - cujo foco habitual era a atenção ao indivíduo. Esse modelo constituía-se  

como síntese desejável e como caminho de atuação mais prestigiado. 

A conformação dessa forma de atuação em Psicologia tem sido objeto de revisões, 

questionamentos e inflexões variadas. Na atualidade, é inegável que a inserção dos 

psicólogos alcança searas múltiplas, o que denota a extensão da atuação para além das 

fronteiras tradicionais. E denota também as modificações amplas  pelas quais a clínica – 

em suas diferentes faces – passa, na atualidade, e que significam, muitas vezes, o 

acolhimento de práticas diferenciadas, em contextos diversos.  

De fato, no âmbito das ciências humanas, a própria noção de clínica vem 

despertando o debate. A título de exemplo, tem-se a problematização operada pela 

psicossociologia, campo que compreende a clínica como uma prática-reflexão na 

relação com os sujeitos e destes com seu contexto social e histórico, num processo de 

construção de sentidos com os atores envolvidos (BARUS-MICHEL, 2004). A partir da 

mesma abordagem teórica, Levy (2001) propõe um posicionamento clínico diante do 

sujeito, dos grupos, das instituições e da dinâmica das relações. E Araújo (2004) aponta 

as contribuições de Barus-Michel ao retratar a dimensão clínica:  

A dimensão “clínica” dessa disciplina pode parecer estranha ao leitor que a 

reduza a uma cena entre quatro paredes, a relação dual entre paciente e um 

terapeuta ou analista. Afinal, de que trata essa clínica? Ela está presente num 

conjunto de intervenções centradas na escuta de um sujeito especialmente 

situado, aquele do título: o “sujeito social”, que emerge quando uma 

formação coletiva ou um grupo é capaz, segundo a autora [Barus-Michel], de 

nomear um “nós”, interrogando-se sobre o sentido de sua práxis,de seus 

projetos, seus sonhos e desejos, seus fracassos e conflitos, seus riscos de 

dissolução. (ARAÚJO, 2004).
7
  

 

Tais apontamentos de autores da psicossociologia, como se verá abaixo, 

aproximam-se, em grande medida, da lógica que guiou a configuração da ênfase 

“Cuidado, processos psicossociais e saúde”.  Há que se reconhecer, então, que também 

o campo clínico é um espaço em transmutação.  

                                                           
7
 Grifo do autor. 
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Deve-se apontar, contudo, que a escolha do termo aglutinador “cuidado” para 

denominação da segunda ênfase do curso perfila-se a uma opção por dar cores fortes à 

pluralidade como marca do campo de atuação da Psicologia. 

Em lugar de uma ênfase em “clínica” – movimento tão cristalizado nas práticas 

formativas do campo da Psicologia, mas que, não obstante as transformações já 

referidas, pode ainda ensejar uma leitura restrita das possibilidades de atuação – o curso 

forja uma perspectiva singular, que convida a um entendimento ampliado do escopo de 

atuação da Psicologia. 

Mas a que exatamente se faz referência quando se fala em cuidado? 

O entendimento dos conteúdos que a noção de “cuidado” pode comportar exige, 

também aqui, um exercício de aproximação, visto tratar-se de uma denominação 

propositalmente ampla, com contornos fugidios. 

Inicialmente, uma visita ao dicionário apresenta os sentidos variados que o 

termo pode assumir: 

1. Atenção especial ou precaução; cautela; prudência
 
; 2. Responsabilidade, 

encargo, incumbência; 3. Zelo, desvelo, dedicação; 4.  Inquietação, 

preocupação; 5. Bem-feito, bem-acabado (serviço cuidado); aprimorado; 

caprichado; impecável; 6. Em que se pensou muito (resposta cuidada); 

meditado; ponderado; refletido; 7. Que se previu (resultado cuidado); 

calculado; esperado (CUIDADO, 2011).  

 

Nota-se que o léxico faz prevalecer os sentidos de teor positivo, os quais  

reforçam o âmbito do esmero, da dedicação, da vinculação a um sujeito ou a um projeto. 

Trata-se de um lastro que merece destaque, especialmente em um campo como o da 

Psicologia. 

Entretanto, é em um trecho oriundo da reflexão sobre a saúde que se encontra 

uma noção de cuidado convergente à perspectiva do projeto político-pedagógico 

adotado pelo curso de Psicologia. Trata-se do excerto de Ayres (2003): 

 

Trataremos aqui do cuidado como um constructo filosófico, uma categoria 

com a qual se quer designar simultaneamente, uma compreensão filosófica e 

uma atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde adquirem nas 

diversas situações em que se reclama uma ação terapêutica, isto é, uma 

interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o 

alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes especificamente 

voltados para essa finalidade. (AYRES, 2003, p. 74) 

 

Essa definição é aqui entendida como um ponto de partida, desde que 

enfatizadas algumas precauções: 1) substituir a ideia de “ações de saúde” por ações 
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profissionais; 2) enfatizar que essa prática não se restringe a uma ação dual; 3) ressaltar 

que se trata de uma ação técnica (não apenas humanitária) que exige uma implicação 

subjetiva por parte do profissional; 4) salientar as exigências éticas presentes em 

qualquer âmbito ou modelo de atuação. 

A noção de cuidado não aponta uma seara específica de atuação, não preconiza 

uma vertente teórica e tampouco apregoa técnicas. Todavia, deve-se acrescentar, tal 

ponto de vista, delimita vetores importantes ao sublinhar o sentido último do fazer 

psicológico: aliviar o sofrimento ou alcançar o bem-estar.
8
 Trata-se de uma demarcação 

necessariamente ampla, que congrega possibilidades inúmeras para a atuação. 

Isso posto, é possível apontar o cuidado como componente sempre presente na 

ação psi, seja na educação, nas políticas públicas, no trabalho, na avaliação, na 

comunidade, no consultório, no hospital, entre outros.  

Por seu turno, a observância aos processos psicossociais – convite que o título da 

ênfase já apresenta – constitui-se como uma articulação necessária e abrangente, a qual 

parte do reconhecimento da complexidade de cenários em que a atuação da Psicologia 

apresenta-se.  

Já o campo da saúde – terceiro ponto balizador da ênfase em destaque – mostra 

contornos bastante específicos que, em algumas circunstâncias, não apresentarão 

convergência a temas suscitados pelos dois outros balizadores (por exemplo, uma 

reflexão sobre a educação pode passar ao largo de questões sobre a saúde, mas 

certamente encontrará mediação seja pelo cuidado, seja pelos processos psicossociais). 

Com isso, quer-se chamar a atenção para o estatuto diferenciado que os referidos 

balizadores possuem – muito embora, como já aqui enfatizado, a composição das 

ênfases  mencionadas pressuponha a valorização das articulações propostas na 

formulação de ambas.  

                                                           

8
 É importante esclarecer que não se trata de uma visão ingênua, de um bem-estar entendido como mera 

forma de tamponar conflitos ou ainda como expectativa por uma felicidade estática, absoluta e 

apaziguadora. Dessa forma, deve-se destacar que as diferentes psicologias, em seus distintos campos e 

modos de atuação, apropriam-se desses nortes de maneiras muito diferenciadas. Para além, faz-se 

necessário apontar que a indicação da promoção do bem-estar como um ordenador geral de atuação pode 

não se constituir como um ordenador para algumas perspectivas teóricas. Conforme afirmam Sarno e 

Fernandes (2004), no tocante à psicanálise, por exemplo,  “(...) o analista orienta-se por uma ética 

segundo a qual não é possível estabelecer o que é o bem para o outro, pois o que o caracteriza o humano é 

ser marcado por uma falta estrutural que o constitui enquanto sujeito desejante, e para quem a plenitude 

do bem estar mostra-se da ordem do impossível”. 
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Por fim, deve-se notar que o cuidado tem sido usado na saúde pública como 

outro par da noção de gestão, os dois compondo a rede de atenção à saúde. Tal 

perspectiva, como já indicado neste texto, traz potencialidades para o delineamento do 

processo formativo no campo da Psicologia (e, ao mesmo tempo, ratifica a opção pela 

denominação cuidado). Nenhum destes âmbitos pode ser descartado na prática 

profissional, já que a desconexão entre eles é limitadora e artificial.  

 

b. As competências da ênfase ―Cuidado, Processos psicossociais e Saúde‖ 

Como já realizado para a primeira ênfase, apresenta-se abaixo as competências 

previstas no Projeto Pedagógico para a ênfase “Cuidado, Processos psicossociais e 

Saúde” (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2009). 

Busca-se, mais uma vez, indicar alguns pontos (coluna da direita) que podem contribuir 

para o delineamento da ênfase em questão. Quando possível, as competências foram 

agrupadas por similaridades.  

Deve-se notar que algumas das competências listadas mostram grande 

proximidade com as proposições da ênfase “Gestão, processos de subjetivação e 

instituições”. Esse fato remete à necessidade de compreender as conexões intrínsecas 

que ligam uma ênfase a outra (e que foram já aludidas). 

COMPETÊNCIAS A SEREM 

DESENVOLVIDAS 
OBSERVAÇÕES 

- Atuar profissionalmente nos diferentes níveis 

de intervenção clínica e psicossocial, em 

caráter diagnóstico, preventivo ou terapêutico; 

 

- Realizar atendimento em psicoterapia 

individual, de casal e de família, em 

consultórios e outras instituições de saúde; 

 

- Realizar atendimento psicológico em 

situações de crise e em situações de urgência; 

 

-Planejar e realizar projetos de 

acompanhamento e de intervenção clínica junto 

a famílias, crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, nos setores da justiça, da saúde e da 

educação; 

 

- Atuar para a reinserção social de sujeitos com 

problemas relativos ao estabelecimento do laço 

social, assistindo pacientes e familiares; 

As competências elencadas nesta coluna 

dizem respeito aos modelos mais tradicionais 

de atuação da Psicologia. Deve-se notar, 

contudo, a preocupação expressa em 

descrever a diversidade potencial relativa aos 

públicos-alvo, aos locais de exercício e às 

interfaces possíveis. Dessa forma, as 

competências aqui agrupadas constituem-se 

como um chamamento para a ampliação do 

escopo formativo de modo tal que a dimensão 

do cuidado possa ser identificada em 

diferentes possibilidades de atuação. 
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COMPETÊNCIAS A SEREM 

DESENVOLVIDAS 
OBSERVAÇÕES 

- Analisar as demandas dos diversos setores da 

contemporaneidade, as quais sejam dirigidas à 

Psicologia; 

 

A competência em destaque apresenta 

profunda vinculação com a lógica acima 

referida. Há pontos, contudo, que merecem 

atenção. O primeiro diz respeito às esperadas 

alterações que todo e qualquer exercício 

profissional vivencia no decorrer do tempo: 

os ofícios são construtos históricos e, 

portanto, passíveis de transformações em 

diferentes níveis. A Psicologia não foge a essa 

regra e será sempre impactada pela 

emergência de novos processos sociais. 

Entretanto, a proposição de analisar as 

demandas dirigidas à Psicologia traz em si 

uma atitude de cautela: a prospecção de novas 

formas e espaços de atuação exige a análise 

sobre a conformação assumida pela sociedade 

em si. E, mais ainda, exige a habilidade de 

refinar, dentre as diferentes demandas que 

podem ser dirigidas à Psicologia, aquelas que 

se concatenam aos princípios éticos 

concernentes à esfera de atuação neste campo. 

 

 

- Atuar criticamente, articulando ações clínicas 

e sociais em diferentes contextos de atuação; 

 

A competência ao lado sinaliza para as 

injunções que marcam a atuação em 

Psicologia e que requerem dos profissionais 

uma constante atenção à complexidade 

constitutiva de seu fazer. 

- Atuar em equipes multiprofissionais, 

desenvolvendo diálogo multidisciplinar e 

construindo projetos comuns de trabalho; 

 

 O cuidado é apresentado nessa competência 

como uma ação também tributária da pertença 

a coletivos de trabalho e que, portanto, exige 

e propicia a constituição de lógicas de atuação 

compartilhadas. 

- Gerenciar e supervisionar programas de 

intervenção em processos e problemas 

psicológicos, em diferentes contextos. 

- A competência evidenciada indica a 

necessidade de preparação também para a 

assunção de funções gerenciais. 

 

Mais uma vez, registre-se que, em consonância ao projeto pedagógico adotado 

pelo curso de Psicologia da unidade São Gabriel (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2009), as competências acima referidas desdobram-

se na expectativa de desenvolvimento das seguintes habilidades: 

 Desenvolver as práticas psicológicas com permanente atitude investigativa, 

possibilitando a construção de novos modos de intervenção; 
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 Promover, em caráter permanente, a investigação e a pesquisa clínica e social; 

 Planejar intervenções em diferentes contextos, segundo a orientação de um 

referencial teórico-clínico; 

 Elaborar e redigir relatórios, sínteses e textos de divulgação em Psicologia, de 

natureza científica ou técnica; 

 Planejar programas de intervenção em processos e problemas psicossociais em 

diferentes contextos. 
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Seminário Temático de Integração:  

experiências de leitura e problematização da realidade social 

 

 

Carlos Eduardo Carrusca Vieira 

 

1. Introdução 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre as 

potencialidades do Seminário Temático de Integração (STI), disciplina que, ao lado dos 

Estágios de Ênfase, integra as Ênfases Curriculares do Curso de Psicologia da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) – Unidade São Gabriel. 

Inicialmente, caracterizamos a proposta das ênfases curriculares do Curso de Psicologia 

e o papel do Seminário Temático de Integração. Na sequência, apresentamos os 

pressupostos didático-pedagógicos em que nos inspiramos para a condução dessa 

disciplina, na ênfase de Gestão, Processos de Subjetivação e Instituições (GPSI), e 

refletimos sobre uma experiência em particular vivenciada junto a alunos do último ano 

do curso. Ao final, concluímos com indicações das potencialidades e dos limites do STI. 

 

2. Histórico e características do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da PUC 

Minas – Unidade São Gabriel 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da PUC Minas – Unidade São 

Gabriel foi gestado em um processo de trabalho coletivo que demandou uma avaliação 

crítica do projeto anterior, em paralelo à análise do cotidiano do curso, de suas práticas 

pedagógicas, do desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão, e da 

contemporaneidade. Esse processo de trabalho exigiu a mobilização de um conjunto de 

competências teóricas e pedagógicas por parte do corpo docente, com vistas a 

consolidar a nova feição da proposta, objetivada no Projeto Pedagógico de 2009 e 

atualizada em dezembro de 2017.  

 

Além da revisão do itinerário formativo proposto aos estudantes no âmbito das 

diferentes áreas do curso de Psicologia, o novo Projeto Pedagógico distinguiu-se por ser 

uma proposta “cujo norte maior é a transversalidade”, traduzida por uma articulação 

relevante entre o estágio e o ensino. No âmbito dessa proposta, as práticas de estágio 
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não se reduzem à mera aplicação ou ilustração da teoria, elas são reconhecidas como 

espaços destinados à produção do conhecimento. Destarte, o objetivo é propiciar na 

formação “uma associação entre práticas e conceitos, rompendo com um modelo de 

curso no qual a teoria garante a fundamentação da prática e esta se torna espaço de 

ilustração da primeira, sem promover verdadeira produção de conhecimento” 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2009, p. 16-17). 

 

A transversalidade e o caráter inovador desse currículo apresentam-se também 

na configuração da proposta das duas ênfases do curso, que atendem às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação em Psicologia (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E DA CULTURA, 2011): 1) Cuidado, processos psicossociais e saúde; 2) 

Gestão, processos de subjetivação e instituições.  

Em flagrante ruptura com os modelos de ênfase em que as áreas e seus saberes 

permanecem quase incomunicáveis, condenados a um monólogo restrito aos seus temas, 

conflitos e dilemas, a proposta apresentada no Projeto Pedagógico do Curso de 

Psicologia – Unidade São Gabriel é outra. Com respeito à dinâmica e à complexidade 

postas pelas distintas práticas e campos de trabalho do psicólogo na contemporaneidade, 

ela implica 

 
[...] trabalhar com ênfases que sejam transversais em relação às diversas 

práticas e áreas de atuação do psicólogo. A ideia é que cada ênfase apareça 

em maior ou menor proporção em cada disciplina e prática de estágio. Busca-

se romper com as segmentações presentes na Psicologia e apostar em uma 

formação, na graduação, de cunho generalista e integrado. [...] Além de 

propiciar uma formação plural essa integração evitará, é o que se pretende, 

antagonismos pouco produtivos. Entendemos que os novos campos de 

trabalho têm demandado uma amplitude de ações que vão desde o 

atendimento da clientela, passando pela organização do processo de trabalho, 

pelos contatos interinstitucionais, planejamento, até a pesquisa, a criação de 

processos de avaliação e trabalho em equipe, dentre outras (PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2009, p. 20). 

 

Cada uma das duas ênfases referidas se particulariza pela preponderância do 

diálogo que estabelece com seu eixo básico (Cuidado ou Gestão), mas ambas são 

convocadas e desafiadas a colocar em interlocução seus elementos definitórios, que são, 

respectivamente, os “processos psicossociais e saúde”, no eixo “Cuidado”, e os 

“processos de subjetivação e instituições”, no eixo “Gestão”. 
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No percurso formativo, a disciplina “Seminário Temático de Integração” e os 

estágios de ênfase conferem peculiaridades a cada uma das ênfases do currículo. 

Reconhecer o feitio da proposta do Seminário Temático de Integração é, então, 

condição para compreender a proposta pedagógica das ênfases, que se iniciam no 9º 

período do curso e são concluídas no 10º período. 

 

3. O feitio da proposta do Seminário Temático de Integração (STI) 

 

O Seminário Temático de Integração pretende se desvencilhar de um modelo 

pedagógico centrado no saber docente. Sua proposta é revitalizar o espaço da sala de 

aula, potencializando a transformação das relações entre professores e alunos, entre os 

alunos e seus pares, e entre seus saberes e suas vivências. Os estudantes têm a 

oportunidade de repensar o seu percurso formativo e perceber que sua formação não é 

produzida apenas por um conjunto de eventos fortuitos ou passados, mas decorre de 

circunstâncias, atos e compromissos negociados na trajetória discente. Mais ainda, no 

Seminário Temático de Integração, intenta-se viabilizar novas “relações com os 

saberes”, capazes de mobilizar subjetivamente os estudantes (CHARLOT, 2000). Para 

isso, consideramos que, para que alguém se mobilize, é necessário que a situação 

apresente um significado, ou seja, que faça sentido para o estudante. Fazem sentido “um 

ato, um acontecimento, uma situação que se inscrevam nesse nó de desejos que o sujeito 

é” (CHARLOT, 2000, p. 57). 

No STI, a missão do docente é viabilizar a problematização das experiências 

formativas e facilitar a construção, a organização e a síntese do conhecimento por parte 

dos alunos. A disciplina deve ser estruturada de modo integrado às experiências 

vivenciadas pelos estudantes no decorrer de sua formação, nos campos de estágio e nas 

práticas de extensão, pesquisa e ensino. Na definição apresentada no Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Psicologia (2009, p. 22), os Seminários Temáticos de 

Integração (CPPS e GPSI) 

 
[...] são um conjunto de atividades para conhecimento, reflexão e articulação 

de práticas com conceitos teóricos trabalhados no curso. Terão como cerne 

discussões sobre modos de se compreender um problema ou situação, de 

questioná-lo e concebê-lo, de forma a ampliar as leituras e possibilidades de 

intervenção na realidade.  

 

Embora, evidentemente, cada professor seja filiado a uma perspectiva teórico-

metodológica, os Seminários Temáticos de Integração não se destinam às aulas 
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expositivas. Noutra direção, importa “a trajetória construída pelos alunos ao longo do 

curso” (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2009, p. 

22). A ideia central é “trabalhar de modo indutivo, isto é, construir a base da discussão a 

partir das práticas, colaborando com os alunos na construção das articulações teóricas” 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2009, p. 31), 

evitando, sobretudo, “tomar as teorias e conceitos como ponto de partida e as práticas 

como ilustração ou exemplo do teórico, como se trabalha em didáticas mais 

tradicionais” (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 

2009, p. 22). 

A ementa e os objetivos dos Seminários Temáticos de Integração, por sua vez, 

expressam a pretensão das ênfases presente no Projeto Pedagógico. 

 

3.1. Ementa, objetivos e delineamento da proposta do Seminário Temático de 

Integração – Ênfase em Gestão, Processos de Subjetivação e Instituições (GPSI) 

 

Uma vez caracterizada a proposta do Seminário Temático de Integração, 

apresentamos a ementa e os objetivos propostos para essa disciplina, na ênfase em 

Gestão, Processos de Subjetivação e Instituições (GPSI): 

 
Ementa: Reflexão a partir da articulação de práticas com conceitos teóricos. 

Análise dos e discussão sobre os diversos modos de se compreender um problema 

ou situação, de forma a ampliar a crítica e as possibilidades de intervir na realidade. 

Discussões temáticas sobre gestão, processos de subjetivação e instituições. 

 

Objetivo geral: Promover, junto aos estudantes, reflexões atinentes aos eixos 

organizadores da ênfase “Gestão, Processos de Subjetivação e Instituições” (GPSI), 

articuladas às experiências formativas vividas no Curso de Psicologia da PUC Minas. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Assegurar o respeito à transversalidade das temáticas e à pluralidade teórico-

metodológica no processo de ensino-aprendizagem. 

 Propiciar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à análise e à 

intervenção em distintos contextos de atuação. 

 Favorecer a efetiva integração das experiências discentes às reflexões, visando à 

construção de reflexões cada vez mais sistemáticas e consistentes. 
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3.2. Dos fundamentos da Metodologia de Ensino 

 

          O delineamento da proposta para cada turma que cursa o Seminário Temático de 

Integração é construído mediante uma reflexão conjunta com os alunos. Essa 

flexibilidade na organização das temáticas a serem debatidas – assim a entendemos – é 

uma das exigências didáticas do Seminário Temático de Integração.  

          Nossa abordagem do processo de ensino-aprendizagem é inspirada na perspectiva 

sociocultural (SANTOS, 2005), razão pela qual nos baseamos nos seguintes 

pressupostos e objetivos:  

 

 Os objetivos educacionais são definidos a partir das necessidades concretas do contexto 

histórico-social dos sujeitos; 

 Busca consciência crítica; 

 O diálogo e os grupos são fundamentais para o aprendizado; 

 Os temas geradores para o ensino devem ser extraídos da prática de vida dos educandos 

(SANTOS, 2005, p. 27). 

          No que concerne à metodologia de ensino, a abordagem da problematização 

(BERBEL, 1998) tem nos auxiliado a encontrar balizas para a condução do Seminário 

Temático de Integração. Essa abordagem propõe, em resumo, cinco etapas, segundo 

Berbel (1998): 

 

1. Observação da realidade: tomando por base um tema ou unidade de estudo, os 

alunos são orientados a estabelecer um contato mais atento com a realidade, de 

modo a registrar, de maneira sistemática, suas percepções sobre um fenômeno 

específico ou tema. Essas observações deverão gerar problemas que serão 

utilizados como referência para as etapas seguintes. 

2. Pontos-chave: os alunos devem ser levados a refletir sobre as causas do 

problema em questão, considerando sempre sua complexidade. Com base nisso, 

eles são incentivados a buscar uma síntese, isto é, a elaborar os “pontos 

essenciais que deverão ser estudados sobre o problema, para compreendê-lo 

mais profundamente e encontrar formas de interferir na realidade para solucioná-

lo ou desencadear passos nessa direção” (BERBEL, 1998, p. 143). 
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3. Teorização: Consiste na etapa da “investigação propriamente dita” (BERBEL, 

1998, p. 143). Nessa fase, os alunos devem buscar as informações que 

necessitam para elucidar o problema em análise, podendo recorrer à pesquisa 

bibliográfica, de campo (qualitativa ou quantitativa) ou documental. O resultado 

será composto por conclusões que viabilizarão o desenvolvimento da etapa 

seguinte.  

4. Hipóteses de solução: Com base na etapa anterior e no conhecimento 

aprofundado do fenômeno estudado, os alunos poderão elaborar hipóteses de 

solução do problema. 

5. Aplicação à realidade (prática): Trata-se de uma etapa que transpassa o 

“exercício intelectual”. A realidade é, ao mesmo tempo, o “ponto de partida” e 

“o ponto de chegada” da reflexão e da ação (BERBEL, 1998). 

 

         O objetivo central do método da problematização é que o aluno possa “tomar 

consciência de seu mundo e atuar intencionalmente para transformá-lo, sempre para 

melhor, em um mundo e uma sociedade que permitam uma vida mais digna” (BERBEL, 

1998, p. 144), em um ciclo que poderíamos ilustrar conforme a figura adiante: 

 
Figura 1 – Ciclo da Abordagem da Problematização 

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em Berbel (1998) 
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4. Relato de experiência com o Seminário Temático de Integração III – Ênfase em 

Gestão, Processos de Subjetivação e Instituições (GPSI) 

 

         Optamos por apresentar neste texto uma reflexão sobre uma experiência vivida, 

dentre outras, nos Seminários Temáticos de Integração, na ênfase em “Gestão, 

Processos de Subjetivação e Instituições”. A escolha por essa experiência justifica-se 

pelo intenso diálogo produzido junto ao corpo discente sobre fenômenos importantes 

vividos pelo país entre os anos de 2003 e 2017, sobretudo em função do momento atual 

experimentado nos cenários político, econômico e social, marcados pelo retrocesso em 

relação a direitos conquistados pela população brasileira. 

 

4.1. Mídia, política e ―pós-verdade‖: o apelo ao afetivo e o aliciamento ideológico 

 

Os acontecimentos vividos por nosso país nos últimos anos evidenciaram não 

apenas graves problemas éticos, mas também uma constelação de fenômenos que 

reclama análise. A formação de quadrilhas, a “lavagem de dinheiro” e a corrupção 

materializada nos crimes contra a administração pública (peculato, corrupções ativa e 

passiva, concussão, dentre outros), eivada pela promiscuidade nas relações entre as 

esferas pública e privada, constituem realidades complexas, cuja compreensão exige 

uma análise histórica, cultural, política e jurídica
9
. 

A análise que efetuamos junto aos alunos tratou de uma realidade que veio a 

lume de forma marcante durante a crise político-econômica enfrentada pelo país, 

especialmente após o início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. 

Referimo-nos à participação ativa dos meios de comunicação (mídias televisiva e 

impressa) e, certamente, das redes sociais na produção de “verdades” sobre o cenário 

político-econômico e no aliciamento ideológico de parcela significativa da população 

brasileira. As grandes emissoras de televisão, bem como as mídias impressa e digital 

demonstraram, ao lado das redes sociais, de modo inequívoco, seu poder e influência 

sobre as relações sociais na contemporaneidade. Conduzimos os encontros com os 

alunos de modo a identificar as estratégias discursivas utilizadas no material midiático 

referente à crise política disseminado pelas grandes emissoras de televisão, analisando 

também os interesses políticos em jogo. 

                                                           
9
 Remetemos o leitor às obras A Elite do Atraso: da escravidão à Lava Jato, de Jessé Souza (2017), e Por 

que gritamos golpe? – Para entender o impeachment e a crise política no Brasil, organizada por Ivana 

Jinkings, Kim Doria e Murilo Cleto (2016).  
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4.2. O processo de estudo das estratégias discursivo-ideológicas dos meios de 

comunicação 

 

Inspirados no método da problematização (BERBEL, 1998), definimos as 

temáticas a serem tratadas na disciplina em dois encontros com os alunos e, em seguida, 

passamos à construção do estudo temático e às reflexões coletivas, como detalhamos a 

seguir. 

 

4.2.1. Observação e identificação de pontos-chave 

 

Inicialmente, os alunos foram convidados a expor suas inquietações e 

impressões sobre o papel desempenhado pelos meios de comunicação. “Influência”, 

“manipulação”, “domínio” e “perversão” foram os termos utilizados com frequência por 

eles para expressarem suas percepções. Mediante uma reflexão sobre o que foi 

partilhado, selecionamos um problema a ser estudado: Quais são as estratégias 

utilizadas pelos meios de comunicação para capturar ideologicamente seu público? 

Essa pergunta adveio da observação sistemática da turma acerca da influência da mídia 

na construção social de fatos ligados à corrupção no país e às reformas trabalhista, 

previdenciária e do ensino médio, por exemplo. Tratava-se, portanto, de uma análise 

psicológica dos discursos midiáticos.  

Na sequência, a busca por respostas conduziu-nos para o estudo teórico dos 

meios de comunicação, da produção do material midiático e das estratégias discursivas 

empregadas na difusão jornalística. O acesso à literatura científica (pesquisa 

bibliográfica), assim como a materiais audiovisuais (pesquisa documental) contribuiu 

para o desenvolvimento dessa etapa, cujos resultados são apresentados adiante de forma 

sintética. 

 

4.2.2. Fase de teorização: análise psicológica dos discursos midiáticos 

 

Verificamos que os meios de comunicação e, em particular, as grandes 

emissoras de televisão operam como “dispositivos pedagógicos” (FISCHER, 2002) e 

agenciam processos de subjetivação, mirando sempre a “mente” e o “coração” de seus 

telespectadores. A “verdade sobre os fatos” constitui-se como objeto de uma acirrada e, 

frequentemente, truculenta disputa política, ainda que essa mesma disputa seja 

disfarçada sob o pretexto da “necessidade de informar o cidadão”, de levar ao 

telespectador a “realidade”, ou “a notícia”, produzida de forma “isenta” e “responsável”. 



32 

 

De fato, nos meios de comunicação e, atualmente, com intensidade, nas redes 

sociais, as mensagens propagam-se com velocidade e alcance surpreendentes, 

atravessando o tempo e o espaço. Não se pode subestimar o potencial das mídias 

contemporâneas na propagação de discursos, representações e saberes que podem 

repercutir nas interações sociais. Nesse sentido, importa ressaltar que os discursos 

midiáticos, ao abordarem grupos, pessoas ou situações, não prescindem da comparação, 

sendo possível notar que a mídia emite juízos, valora costumes e condena hábitos, o que 

demonstra não haver qualquer neutralidade em seus discursos. Tal fato ganha 

importância na medida em que “o ser humano orienta seus atos para as coisas em 

função do que estas significam para ele” (TRAVERSO-YEPEZ, 1999, p. 45). 

Mais do que uma simples fonte de lazer e entretenimento, a mídia constitui-se em um 

dispositivo pedagógico, o que equivale a dizer que consiste, conforme Fischer (2002, p. 

155), em 

[...] um aparato discursivo (já que nele se produzem saberes, discursos) e ao mesmo tempo 

não discursivo (uma vez que está em jogo nesse aparato uma complexa trama de práticas, 

de produzir, veicular e consumir TV, rádio, revistas, jornais, numa determinada sociedade e 

num certo cenário social e político), a partir do qual haveria uma incitação ao discurso 

sobre “si mesmo”, à revelação permanente de si; tais práticas vêm acompanhadas de uma 

produção e veiculação de saberes sobre os próprios sujeitos e seus modos confessados e 

aprendidos de ser e estar na cultura em que vivem. 

 

Conceber a mídia como um “dispositivo pedagógico” implica reconhecer o 

papel relevante que ela desempenha nos processos de subjetivação. Como afirma 

Fischer (2002, p. 153), os meios de comunicação não constituem apenas  

 
[...] uma das fontes básicas de informação e lazer: trata-se bem mais de um lugar 

extremamente poderoso no que tange à produção e à circulação de uma série de valores, 

concepções, representações – relacionadas a um aprendizado cotidiano sobre quem nós 

somos, o que devemos fazer com nosso corpo, como devemos educar nossos filhos, de que 

modo deve ser feita nossa alimentação diária, como devem ser vistos por nós, os negros, as 

mulheres, pessoas das camadas populares, portadores de deficiências, grupos religiosos, 

partidos políticos e assim por diante. Em suma: torna-se impossível fechar os olhos e negar-

se a ver que os espaços da mídia constituem-se também como lugares de formação – ao 

lado da escola, da família, das instituições religiosas. 

 

Os meios de comunicação se especializaram ao longo do tempo e passaram a 

utilizar, cada vez mais, sofisticadas formas de “comunicação sensorial 

multidimensional” (MORAN, 1994). Desse modo, a eficácia da televisão, em particular, 

deve-se, segundo Moran (1994, p. 44), à  

 
[...] capacidade de articulação, de superposição e de combinação de linguagens totalmente 

diferentes – imagens, fala, música, escrita com uma narrativa fluída, uma lógica pouco 
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delimitada, gêneros, conteúdo e ética pouco precisos, o que lhe permite alto grau de 

entropia, de interferências por parte de concessionários, produtores e consumidores.  

 

Na televisão, a envolvente teia afetivo-ideológica, construída mediante uma 

“combinação de linguagens e mensagens” (MORAN, 1994), caracteriza-se também 

como elemento de uma estratégia discursiva que ara o espírito do telespectador para 

semear as “verdades” midiáticas. 

Entendemos que o vínculo do material produzido pela grande impressa com 

interesses políticos e econômicos de segmentos e grupos específicos não é uma 

novidade, embora os ardis utilizados na elaboração das pautas e do material jornalístico 

nos impressionem. Esse fato nos levou a incorporar em nosso estudo a análise das 

estratégias discursivas, definidas como “meios retóricos destinados a alcançar a 

persuasão buscada” (MONTERO, 1993, p. 9). 

A esse propósito, a psicóloga social Maritza Montero (1993) oferece importantes 

contribuições. A autora identifica pelo menos oito estratégias discursivo-ideológicas 

utilizadas com frequência em diferentes contextos sociais e que serviram à análise que 

propusemos aos estudantes. São elas: 

1. Processo de contágio ou contaminação: estratégia que se realiza por meio da 

justaposição de ideias que apresentam um nexo evidente, que, contudo, não é 

explicitamente mencionado, ou que se efetua pela justaposição de argumentos e 

aspectos negativos ou positivos sobre um fato, um fenômeno ou uma pessoa. 

Pode consistir, por exemplo, na menção a uma série de personagens ou fatos e 

na ação seguinte de avaliá-los, de forma positiva ou negativa, mas omitindo um 

deles, excluindo-lhe, portanto, de uma avaliação explícita, mas não de uma 

avaliação implícita. Essa estratégia induz a ilações e conexões entre temas e 

personagens que ficam impregnados pelos argumentos precedentes ou 

subsequentes. 

2. Admissão ou não da responsabilidade sobre o discurso: supõe unir ou separar 

do argumento, sob o critério de autoridade, se a fonte ou o emissor responsável 

tem algum prestígio social. Ocorre, ainda, quando se busca insuflar vida própria 

a dados que passam a falar por si próprios, que “demostram, revelam, 

manifestam...” (MONTERO, 1993, p. 15). 
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3. Soma algébrica: construção de argumentos que contêm em si elementos 

contrários que anulam elementos precedentes. O caráter positivo de algo é 

contrastado, por exemplo, por outro elemento, contrário, de valor negativo, que 

resulta em aspecto avaliado como negativo. 

4. Procedimentos de seleção, adaptação e assimilação: destinados a naturalizar e 

a familiarizar o interlocutor com aquilo que, de fato, pode ser antinatural, alheio 

a uma categoria de pessoas, grupo ou sociedade. Constrói-se, assim, uma forma 

de sentido comum destinada a não ser questionada, nem perturbada com dúvidas 

ou críticas, como se se tratasse de algo natural e estabelecido. 

5. Trivialização ou banalização de ideias, fatos ou fenômenos: podem ser 

extraordinários, negativos, positivos e ainda contrários aos interesses das 

pessoas que emitem os discursos ou a quem eles se dirigem. 

6. Mitificação: atribuições exageradas de características positivas a determinados 

fenômenos ou personagens, de maneira acrítica, para suplantar os aspectos 

negativos que surjam. 

7. Ritualização ou expressões estereotipadas: usadas nos discursos com o 

objetivo de ratificar ou sublinhar aspectos positivos ou negativos de um fato que 

se quer qualificar ou desqualificar. Utiliza-se o argumento com aparente 

naturalidade, mas revestindo-o de forma que soe familiar ou conhecido. 

8. Lógica da contradição: supõe a aceitação ou a inclusão no discurso de 

elementos dissonantes, mas que respondem a uma explicação vinda de ideias 

hegemônicas. 

Cientes de que a ideologia corresponde a formações ideais e discursivas que 

servem à interpretação e à compreensão da realidade, bem como à interferência na vida 

social, tomamos, ainda, as estratégias discursivas ideológicas da mídia como uma 

“forma de ocultação e distorção, destinada a manter a hegemonia de determinados 

interesses, que se manifesta por meio da linguagem” (MONTERO, 1993, p. 6)
10

. 

                                                           
10

 Importa dizer que, a nosso ver, a ideologia designa “o conjunto das ideias que os homens lançam mão 

para interferirem nos conflitos sociais da vida cotidiana” (LESSA, 2001, p. 98). Ela deve, portanto, ser 

situada e compreendida no campo das posições teleológicas secundárias, isto é, daquelas que “não 

operam a transformação material da natureza” (LESSA, 2001, p. 96). Tendo a função social específica de 
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Sob o véu da imparcialidade – que não existe em discurso algum –, o 

agenciamento político-ideológico operado pelos meios de comunicação conduziu a uma 

polarização maniqueísta da sociedade, especialmente no que concerne à crise política. O 

mundo político foi apresentado, a princípio, como uma esfera dividida entre o “bem”, os 

“justos”, os “puros”, os “honestos” e o “mal”, os “injustos”, os “sujos”, os “corruptos”, 

bem como entre a “direita” e a “esquerda”, deixando-se de lado, intencionalmente, o 

mercado. 

Essa visão, embora superficial, serviu de alento para reduzir as dificuldades de 

compreensão de muitos sobre os complexos problemas presentes no cenário político-

econômico. É como se a visão polarizada e maniqueísta houvesse permitido acomodar, 

confortavelmente, na mente de muitos brasileiros o caos que lhes foi apresentado por 

uma conjuntura marcada por disputas que, certamente, ultrapassam as fronteiras 

nacionais. O corolário disso foi, no entanto, a insistência na absoluta ignorância, a 

recusa ao aprofundamento das reflexões e a disseminação do ódio, como observamos 

nas redes sociais e nos conflitos havidos em manifestações sociais, por exemplo.  

A impregnação da mídia pelos interesses de certos grupos econômicos ficou 

bastante evidente nos últimos anos. Esse fato foi lucidamente explanado por Souza 

(2015, p. 172): 

 
À medida que o poderio econômico foi dominando a mídia, presenciamos uma incestuosa 

relação no universo da comunicação de massa: parte do jornalismo subjugado às 

conveniências do grande capital, conformado com os interesses econômicos dos grandes 

oligopólios midiáticos, que determinam o que deve ser pautado, como, quando, de qual 

forma, recorte e viés, assim como o que deve ser publicado (melhor dizendo, publicizado – 

dado que parte do jornalismo virou ora mercadoria, ora produto de entretenimento). Assim, 

o noticiário dos grandes veículos de comunicação transforma-se em espetáculo, muitas 

vezes grotesco, a ser vendido de forma sensacionalista para o deleite do telespectador-

consumidor. 

 

No “tribunal” midiático, o princípio do contraditório, que possibilita ao acusado 

a autodefesa, é dissimulado. Nos “escândalos políticos”, observamos, por exemplo, que 

a mídia “fala” no lugar dos réus, suplantando-os, mesmo quando aparentemente lhes 

oferece a palavra, submetida, evidentemente, aos vieses, ângulos e recortes 

determinados pelos interesses políticos. Há que se notar aí que o material levado ao 

                                                                                                                                                                          
“mediar os conflitos sociais, quaisquer que sejam eles” (LESSA, 2001, p. 96), ela não deve ser concebida 

a priori como uma “falsificação do real” (LESSA, 2001, p. 98). Tal constatação permite superar o “mito 

da ciência neutra”, pois, “se a ideologia fosse sempre e necessariamente a falsa consciência, a 

„verdadeira‟ consciência apenas poderia ser a ciência” (LESSA, 2001, p. 98). 
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público – supostamente um “júri” – não é jamais a peça discursiva do acusado em sua 

totalidade, mas recortes seletivos que, a depender da teia discursiva em que são 

inseridos e do ângulo sob o qual são abordados, passam inclusive a significar o oposto 

do que pretendiam os indivíduos que se pronunciaram. Eis o papel e o poder das 

estratégias discursivas utilizadas no material midiático. Conquanto revista o discurso de 

formalidades, que nos passam, no fim de contas, a impressão de uma “assepsia” 

cuidadosamente executada, nota-se a superficialidade das informações, expressa pelo 

procedimento de ocultar ou evitar tratar de forma aprofundada os elementos 

contraditórios que orbitam em torno dos conflitos e pautas políticas. Constata-se, desta 

feita, como afirmou Souza (2015, p. 173), que a mídia age com desprezo pelo 

“aprofundamento das informações”, com “discricionariedade e seletividade” na 

abordagem da corrupção. Os meios de comunicação, destaca o mesmo autor, 

“denunciam veementemente qualquer tipo de censura e, paradoxalmente, aplicam a 

censura em todos os seus produtos” (SOUZA, 2015, p. 172). 

A despeito disso, a polarização maniqueísta ganhou muitos adeptos. Os afetos 

mais hostis encontraram lugar e supostas justificativas nessa espécie de “duelo”, 

marcado pela incompreensão, intolerância e ódio, comportamentos cultivados por 

análises deturpadas. É como se os complexos conflitos sociais e políticos pudessem ser 

reduzidos a uma situação simples assim: há um inimigo, inferior por “natureza” 

(vinculação a um partido político, movimento social ou orientação sexual, por 

exemplo), que precisa ser derrotado, vencido, humilhado, torturado ou, de preferência, 

morto, como defendem alguns. Os conflitos virtuais e reais ultrapassam os limites de 

qualquer razoabilidade. Encontramo-nos, pois, muitos de nós, novamente, em tempos de 

barbárie, próximos a um nazifascismo, convidados a nos portarmos como espectadores 

no Coliseu de Roma, na Antiguidade, clamando pela execução de adversários em um 

espetáculo público. A mídia, não há dúvidas, alicia ideologicamente o telespectador 

suscitando sua identificação com grupos específicos e seu autorreconhecimento. E, 

assim, como afirmado por Souza (2015, p. 180), “a partir da unificação dos medos é 

fácil acatar como fato inequívoco o discurso do ódio, da violência, da eliminação a 

qualquer custo daqueles que encarnam os males e seus seguidores”. 

Por tudo isso, nos últimos anos, passamos a observar, com frequência que 

 
[...] a intolerância, o racismo, o preconceito – principalmente de matrizes socioeconômica e 

étnico-cultural –, o fascismo disfarçado de nacionalismo são alguns dos “demônios” que 

saíram do armário (porque lá sempre estiveram) e seus adeptos (que comportam como 
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massa acéfala) querem se impor, afrontando a democracia: privilegiados que não aceitam 

uma sociedade que caminha, a passos lentos, rumo a igualdade de fato, para além da 

igualdade de direito. Grupos que querem continuar a ostentar velhos privilégios da Casa 

Grande. Apesar de escolarizados, são muito deseducados, porque negam a igualdade de 

direitos e desconhecem a história, dado que a conquista de direitos, mesmo lenta e gradual, 

é irreversível em qualquer sociedade minimamente democrática e plural (SOUZA, 2015, p. 

180). 

 

A televisão e a internet tornaram-se o palco da “pós-verdade” (post-truth), 

conceito que nos parece interessante para indicar que, em certas circunstâncias, “a 

objetividade tem menos importância na construção da opinião pública do que as crenças 

pessoais e do que o apelo às emoções” (OXFORD DICTIONARY, 2018). Estamos (ou, 

melhor, continuamos) no tempo da manipulação midiática grosseira, que conta, sempre, 

com a ignorância de seus interlocutores para tentar impor pretextos e/ou fragmentos de 

texto, vídeo ou o que quer que seja, para (des)construir a “realidade”. A lógica 

televisiva, conforme explicitada por Moran (1994), contribui, certamente para a 

operacionalização eficaz da “pós-verdade”: 

 
A televisão estabelece uma conexão aparentemente lógica entre mostrar e demonstrar, isto 

é, se mostra, está comprovando o que diz. Mostrar é igual a demonstrar, a provar, a 

comprovar. A força da imagem é tão evidente que torna-se difícil não fazer essa associação 

comprovatória (se uma imagem me impressiona, é verdadeira) (MORAN, 1994, p. 45). 

 

[...] o não mostrar equivale a não existir, a não acontecer. O que não se vê, perde existência. 

Um fato mostrado com imagem e palavra tem mais força que se somente é mostrado com 

palavra. Muitas situações importantes do cotidiano perdem força, por não terem sido 

valorizadas pela imagem-palavra televisiva (MORAN, 1994, p. 46). 

 

A mídia, em geral, isto está claro, especializou-se na arte de suscitar nos 

telespectadores ilações equivocadas, posto que baseadas em premissas falsas, discursos 

descontextualizados, cenas recortadas e incompletas, suposições com “aparência de 

verdade”, discursos de especialistas escolhidos “a dedo” (podre), sem a possibilidade de 

apresentação da controvérsia e do debate. 

Notamos que a “organização da narrativa televisiva” obedece, frequentemente, a 

uma lógica mais “intuitiva, mais conectiva” (MORAN, 1994, p. 44). A justaposição de 

imagens e sua sequência vão sugerindo ao telespectador inferências que ele chega a 

acreditar, em algum momento, que são suas próprias conclusões, e não ideias que lhe 

foram apresentadas. Como explica Moran (1994, p. 45): “Ao colocar pedaços de 

imagens ou cenas juntas, em sequência, criam-se novas relações, novos significados, 

que antes não existiam e que passam a ser considerados aceitáveis, „naturais‟, 

„normais‟“. O discurso e as estratégias discursivas da mídia não se restringem, portanto, 
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às palavras, mas consistem em uma complexa produção audiovisual que combina 

imagens, sequências, mensagens, sons, afetos e ritmos. A indução a convicções afasta a 

discussão crítica e as contradições, assim como despreza o aprofundamento das 

informações, mantendo muitos como reféns de posições, cujas consequências, embora 

lhes diga respeito, ignoram. 

 

4.2.3. Hipóteses de solução e aplicação à prática: com a palavra, as alunas 

 

A discussão de uma temática como a que referimos nos parece essencial no 

âmbito universitário e, sobretudo, em um curso de Psicologia, num momento em que 

enfrentamos não apenas a corrupção, mas decisões governamentais que atacam 

frontalmente direitos individuais e sociais consagrados, resultando em um 

desmoronamento da confiança nas instituições públicas e privadas, seguido, com 

frequência, de uma descrença arrebatadora.  

Neste tempo, a violência, o individualismo, o desrespeito e a intolerância, que, 

em verdade, encontram-se há muito tempo difundidos em nossa cultura e em nossas 

relações interpessoais, ainda que de maneira velada, são propalados, com a contribuição 

indubitável dos meios de comunicação.  

A reflexão sobre a mídia, o poder e as relações sociais tem importância no 

contexto atual, dado o exposto neste texto. Nesse tocante, os Seminários Temáticos de 

Integração constituem-se como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de 

reflexões acerca de temáticas como essa. Os Seminários, porém, como notamos, não 

tiveram impacto apenas no modo de (re)conhecer a realidade e os problemas estudados, 

mas também no modo de posicionamento dos próprios alunos, em sua atitude perante o 

mundo, o que nos parece ficar destacado em seus depoimentos sobre os vários temas 

tratados nos encontros:  

 
Trouxemos uma propaganda televisiva de 1989 que contava muitos feitos 

positivos de certo homem, exaltando-o, até se mostrar que se tratava de 

Hitler, e, em seguida, os seguintes dizeres: “é possível contar um monte de 

mentiras, dizendo somente a verdade”. A discussão que surgiu a partir dela 

(propaganda) foi sobre o poder de manipulação da informação detido pela 

mídia, já assustador na época dessa propaganda, o que nos fez pensar sobre o 

contexto atual, em como a mídia está nos apresentando essas “verdades”, 

principalmente sobre a atual crise política do país (Depoimento 1). 

 

Apesar de a proposta do seminário ter sido apresentar posicionamentos 

diferentes e buscar compreender de onde as pessoas falam, analisando suas 

comunicações, reconhecemos que nosso próprio discurso estava e é afetado 

pelo lugar que ocupamos no mundo (Depoimento 2). 
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Ao ouvir um discurso inflamado como o do Silas Malafaia [sobre gênero], 

que nos violenta pessoalmente, também nos inflamamos. Entretanto, a 

tentativa foi nos desprendermos o máximo possível de um pré-conceito sobre 

o que achamos que significa o que o pastor fala e buscar analisar como, por 

que e para quem ele fala (Depoimento 3). 

 

O debate sobre a sociabilidade contemporânea ensejou um movimento de 

reflexão e implicação pessoal no que concerne aos fenômenos narrados. Soma-se, então, 

à dimensão cognitiva do “conhecer”, a dimensão atitudinal atinente ao “viver juntos” e 

“ser”. Esse fato nos parece importante, já que o exercício profissional da psicologia 

implica, reconhecidamente, a subjetividade do profissional.  

 

4.2.4. Síntese: conclusão sobre a mídia, a política e a produção de sentidos 

 

Certamente, conquanto reconheçamos o poder midiático, não se trata de 

conceber as relações entre mídia e público como um poder exercido vertical e 

unilateralmente. Entendemos, como Montero (1993, p. 6), que “os membros de uma 

sociedade têm um papel ativo na sua produção e reprodução. São objeto e sujeitos da 

mesma e não devem ser considerados como entes passivos, mas como agentes 

dinâmicos produtores, transmissores, transformadores e opositores da ideologia”.  

Além disso, a mídia, de maneira geral, não deve ser concebida de forma maniqueísta. 

Seus produtos e discursos são contraditórios, ora retrocedem, ora avançam na 

apresentação e elucidação de conflitos socioculturais que marcam nossa sociedade. A 

prudência na recepção das mensagens midiáticas e a atitude crítica em relação aos seus 

discursos constituem, a nosso ver, uma exigência incontornável. 

Vale notar, ainda, que estamos distantes de um uso democrático dos meios de 

comunicação e de práticas que possam torná-los “o espelho fiel das contradições e 

conflitos existentes na sociedade” (SOUZA, 2015, p. 171), e espaço de interlocução, 

debate e aprofundamento. 

 

4.3. Considerações finais: potencialidades e limites do STI e seus impactos sobre as 

formações docente e discente 

 

O docente que geralmente se interessa pelo Seminário Temático de Integração 

parece ser aquele que se dispõe a transitar por temáticas vinculadas à Psicologia, mas 

que não são abordadas, em princípio, em uma disciplina específica do curso de 
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graduação. Essa disposição para enfrentar novas temáticas e dialogar com os alunos 

exige uma nova atitude pedagógica.  

O convite ao diálogo interdisciplinar ou em zonas fronteiriças entre as 

abordagens teóricas e disciplinas é necessário, posto que a complexidade inerente à 

realidade e, igualmente, aos fenômenos psicossociais nos exige uma postura atenta às 

tessituras do real. Uma atitude recalcitrante, que insista em reduzir os fenômenos aos 

conceitos, sem o diálogo necessário, pode cercear possibilidades que se apresentam nos 

encontros do STI e dificultar a aventura de se produzir saberes a respeito dos fenômenos 

que estudamos. 

No STI, atuamos mais como facilitadores de um processo de reflexão e 

construção de competências e habilidades do que como expositores de conteúdos 

relevantes da Psicologia ou defensores de uma ou outra abordagem teórica. Trata-se de 

um desafio que põe à prova o que propomos chamar de “senso de eficiência docente”, 

frequentemente ancorado em representações advindas de práticas pedagógicas que se 

baseiam na perspectiva mais tradicional do processo de ensino-aprendizagem 

(SANTOS, 2005). Nesta última, como se sabe, o processo de ensino-aprendizagem é 

centrado no docente, e o parâmetro da avaliação docente se reduz à quantidade de 

conteúdo ministrado e à capacidade do professor de seguir seu cronograma. O STI 

certamente caminha para outra direção, desvelando potencialidades para a formação 

docente. 

O processo de ensino-aprendizagem no STI é centrado nos alunos e em suas 

inquietações, marcadas, obviamente, por seu contexto social, histórico, político e 

material. As inquietações, assim como as temáticas propostas – não podemos perdê-las 

de vista – recebem as fortes ressonâncias afetivas vinculadas às histórias individuais, 

forjadas no seio de uma história sempre coletiva.  

O STI principia com a escuta dos interesses dos alunos, às vezes, explicitados, 

noutras, subentendidos em fragmentos discursivos que aparecem em discussões 

temáticas. Essa escuta deve conduzir a elaboração de um modelo particular, construído 

junto de cada turma que irá nortear a jornada acadêmica. 

Para os discentes, o STI não se configura apenas como um espaço de 

interlocução no qual se constroem reflexões e apropriam-se de ideias, mas também 

como um recurso para o autoconhecimento, como uma possibilidade de uma reflexão 

teórica que se lança ao mundo, iluminando os fenômenos psicossociais e, ao mesmo 
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tempo, o próprio observador, seu jeito de pensar, seus afetos e seu modo de agir. As 

avaliações dos alunos geralmente dão testemunho de que eles aprendem, por meio 

dessas reflexões, a voltar seu olhar para si próprios, desenvolvendo atitudes e 

comportamentos diferentes em relação aos outros, ao mundo e a si mesmos. 

Além das possibilidades, há também limites ou, melhor, riscos, quando se 

pretende ampliar a formação em um espaço de interlocução como o constituído no STI: 

 risco de que o STI e as ênfases (“Cuidado” e “Gestão”) sejam associadas por 

docentes e discentes a um espaço de interlocução que simplesmente mimetiza 

discussões comuns às áreas mais tradicionais da Psicologia (por exemplo, 

“Clínica” e “Recursos Humanos”); 

 risco de que o STI seja considerado, pelo corpo discente, como uma disciplina 

de menor importância, dadas as suas diferenças em relação à proposta 

pedagógica e, em especial, às suas formas de avaliação. Certamente, a 

“concorrência” entre o STI e as disciplinas que utilizam outros modelos de 

avaliação precisa ser enfrentada, revelando aos alunos, desde o princípio, a 

inadequação de se associar o “progresso acadêmico” unicamente às médias 

obtidas nas disciplinas, e não à capacidade de pensar o mundo e agir nele. 

De toda forma, o STI é uma aposta na possibilidade de deixar emergir a 

novidade e debates que possam “arejar” o currículo e ampliar a formação em Psicologia, 

com a marca do protagonismo do corpo discente. 
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Memória, história e projetos: um caminho possível 

Ana Maria Pires Valladão 

Betânia Diniz Gonçalves 

Júnia Moraes Lage e Silva  

Liza Fensterseifer 

Mara Marçal Sales 

Maria Cristina Andrade 

 

A necessidade de atualização das ênfases oferecidas na graduação em Psicologia 

da PUC Minas, na unidade São Gabriel, fez com que, a partir de 2007, o curso 

começasse a ser repensado. Inicialmente, o que era um estudo para mudança das ênfases 

tornou-se a construção de um novo projeto pedagógico o qual, após um árduo trabalho 

coletivo, foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da PUC Minas 

(CEPE), em 2009.  De forma mais direta, esse processo foi conduzido por um grupo de 

professores que constituiu a “comissão de ênfases”
11

 e que se dedicou a sistematizar 

toda a coleta de sugestões e avaliações sobre o curso. Não sem dissensos, mas contando 

com ampla participação, foi construído um novo projeto pedagógico, uma proposta 

voltada a atender às novas demandas sociais e profissionais. 

Finalizado o projeto, sua implementação foi confiada a outro grupo que se 

voluntariou para a tarefa: a “comissão de implantação”. Essa equipe de trabalho foi 

constituída exatamente pelas autoras do presente artigo. 

O desafio que se apresentava era o de dar concretude à proposta pedagógica 

então adotada. Conscientes da distância muitas vezes verificada entre as proposições e 

as práticas, esse grupo assumiu o papel de mobilizar docentes e discentes em uma 

construção compartilhada e cotidiana.  

Este artigo não se ocupa das especificidades  de uma tarefa sinuosa e complexa, 

como a acima referida. Antes, volta-se a elencar, de modo sucinto, dois aspectos 

relacionados à implantação dos Seminários Temáticos de Integração – disciplinas que 

foram adotadas nas ênfases e que assumiam um teor grandemente inovador. O primeiro 

aspecto refere-se às diretrizes que subsidiaram as práticas adotadas pelos Seminários; o 

                                                           
11

 Esta comissão foi formada pelos professores Betânia Diniz Gonçalves, João César de Freitas Fonseca,  

João Leite Ferreira Neto, Liza Fensterseifer e Maria Cristina Andrade.  
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segundo aspecto relaciona-se a alguns dos efeitos decorrentes do enquadramento 

metodológico adotado nos Seminários. 

 

As diretrizes dos Seminários Temáticos de Integração 

 

Inicialmente, a ementa construída de maneira coletiva, que norteou a condução 

dos Seminários foi assim descrita:  

Reflexão a partir da articulação de práticas com conceitos teóricos. Análise e 

discussão sobre os diversos modos de se compreender um problema ou 

situação, de forma a ampliar a crítica e as possibilidades de intervir na 

realidade. Discussões temáticas sobre gestão, processos de subjetivação e 

instituições (ou Discussões temáticas sobre cuidado, processos psicossociais 

e saúde). (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS, 2009, p.51) 

 

Esta ementa suscitou, à época, certos temores de que ensejaria uma prática 

demasiadamente fluida, sem contornos característicos. 

Em diálogo com o corpo docente, a comissão de implantação buscou, então, 

delinear diretrizes para a condução desta disciplina. As diretrizes mencionadas não se 

constituíam como regras rígidas, pelo contrario, ao contrário, ao sinalizar 

condicionantes metodológicos, elas intentavam exatamente oportunizar a efetivação de 

ações educativas que em muito arejavam as práticas já instituídas no curso. As diretrizes 

enfocavam sete âmbitos: 

1. O protagonismo do aluno: os Seminários Temáticos organizam-se a partir 

das experiências trazidas pelos alunos. A ocorrência de atividades centradas na 

figura do professor – notadamente as aulas expositivas – deve ser pontual; 

2. A importância de metodologias participativas: a condução dos Seminários 

pressupõe a adoção de metodologias que fomentem e que qualifiquem a 

participação, bem como que contribuam para o estabelecimento do diálogo – em 

bases respeitosas e subsidiadas pelo necessário estofo teórico. Isso significa: (i) 

a observância quanto aos cuidados éticos no transcurso das discussões e (ii) o 

fomento relativo à articulação entre teoria e prática. Se, como apontado 

anteriormente, as aulas expositivas não são o foco dos Seminários, isso não 

significa o alijamento da reflexão teórica. Ao contrário, essas reflexões devem 

ser estimuladas em todo o percurso do Seminário. Também os processos 

avaliativos devem adaptar-se à dinâmica e à especificidade da disciplina. Além 
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disso, tendo em vista a multiplicidade de experiências tratadas, e também o 

espaçamento entre os encontros, deve-se promover a continuidade e a 

articulação das discussões; 

3. A socialização das experiências: os Seminários Temáticos oportunizam 

espaços para que as experiências de aprendizagem sejam socializadas, a fim de 

que possa haver maior compartilhamento de informações entre os alunos e de 

que possam ser acionados outros pontos de vista na reflexão sobre a experiência 

educativa. Entende-se que é significativamente importante o aluno ter clareza de 

que seu processo de ensino-aprendizagem será favorecido e/ou potencializado 

pelo conhecimento das experiências de seus colegas. Essa proposição, 

certamente, coaduna-se com uma visão que questiona as hierarquias 

normalmente associadas à produção do saber.  Os Seminários são, então, 

fundamentalmente, espaços de troca, troca essa que ultrapassa o mero relato – a 

problematização da experiência constitui-se como norte necessário; 

 4. A valorização da diversidade das experiências educativas: todas as 

experiências educativas vividas pelos alunos podem tornar-se objeto de reflexão 

pelos Seminários Temáticos: estágios, pesquisas, extensões, cursos, eventos, etc. 

É exatamente esse caleidoscópio de ações que propicia riqueza ao 

desenvolvimento da disciplina. Cabe ao professor estimular a apreciação, pelos 

alunos, de experiências diferenciadas. Entretanto, por outro lado, é importante 

ficar claro que as ênfases estruturam-se a partir dos estágios. O cerne das ênfases 

encontra-se, portanto, nas práticas de estágio;  

 5. A diferenciação de papéis: a condução dos Seminários Temáticos deverá 

zelar para que não haja uma sobreposição de supervisões, especificamente no 

tocante à relação com os estágios. Os Seminários Temáticos não devem se 

ocupar do “varejo” da experiência de estágio (avaliação das intervenções dos 

alunos e/ou dos supervisores, discussão de detalhes ou de fragmentos 

descontextualizados de casos clínicos, etc.). Os Seminários Temáticos não são 

um contraponto aos estágios; eles devem propiciar a reflexão sobre aspectos 

incidentais (vinculados às respectivas ênfases). Tomar as experiências dos 

estágios como foco, não se equivale, portanto, a estipular uma duplicidade de 

supervisões; 
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 6. A diferenciação entre as ênfases: o ordenamento adotado pelo currículo 

construiu um modelo original de ênfases, as quais se organizam por um tripé 

temático: por um lado, “Gestão, processos de subjetivação e instituições” e, por 

outro, “Cuidado, processos psicossociais e saúde”. A atuação real no campo da 

Psicologia articula estes aspectos de diferentes formas. As experiências trazidas 

pelos alunos, por conseguinte, podem se apresentar matizadas por elementos “da 

outra ênfase” ou ainda podem sugerir solicitar outros enfoques. O 

reconhecimento dessa interconexão constitutiva não deve obliterar a busca por 

uma delimitação do campo do Seminário. Por certo, esse delineamento não é 

obra acabada; ao contrário, ela será revisitada constantemente com a 

contribuição das turmas e dos docentes envolvidos.  

 7. As articulações intrínsecas: a condução dos Seminários será sempre 

vinculada a uma ênfase (que lhes dará os contornos gerais). Como as ênfases 

organizam-se a partir dos estágios, pode-se inferir que os Seminários estarão 

sempre articulados aos estágios – embora não de forma exclusiva, como já 

apontado anteriormente. Para além disso, um seminário estará sempre conectado 

aos outros Seminários (seja aquele que lhe dá sequência ou que o precede dentro 

de uma mesma ênfase, sejam os da  outra ênfase). Deve-se considerar: a 

condução desse encargo deve atender a um planejamento coletivo que permita o 

encadeamento sucessivo dos dois seminários vivenciados pelo aluno durante o 

curso, bem como a organização de ações compartilhadas. A inventividade e a 

abertura ao compartilhamento por parte dos docentes são sempre bem-vindas.  

Cumpre acrescentar que a articulação entre diferentes encargos didáticos, 

modelo trazido pelo currículo, enseja riscos de sobreposição de abordagens ou, 

ao contrário, de descontinuidade de ações. Para minimizar esses efeitos, faz-se 

necessária a participação ativa dos docentes na construção de marcas 

reguladoras que balizem o funcionamento geral dos Seminários.  

 

Essas diretrizes metodológicas tornaram-se uma bússola na conformação dos 

Seminários Temáticos. E, em grande medida, esse enquadre contribuiu para realçar 

algumas das potencialidades trazidas pelos Seminários – aspectos a serem tratados a 

seguir.    



47 

 

O que trazem as práticas dos Seminários Temáticos? 

 

Dentre as integrantes da comissão de implantação, as professoras Betânia Diniz 

Gonçalves e Maria Cristina Martins Andrade tornaram-se docentes de turmas de 

Seminários Temáticos. 

As experiências ali vivenciadas sinalizam efeitos e perspectivas muito presentes 

nessas disciplinas. São exatamente esses aspectos que serão apresentados de modo 

breve. 

  Antes, porém, é preciso indicar que não se pretende aqui uma caracterização que 

se apresente como homogênea para todos os Seminários. Não há possibilidade de 

identificar uma marca única e indistinta para tais disciplinas. Esse encargo é 

extremamente impactado pela amálgama construída entre alunos e professores, pois, 

conforme explicitado nas diretrizes já apontadas, as trajetórias trazidas para as salas de 

aula constituem-se como norte básico do trabalho realizado. Contudo, isso não  é 

impedimento para elencar alguns elementos que, em especial, são muito frequentes na 

condução dessas experiências formativas. 

Um primeiro aspecto a ser destacado é apontado pela professora Betânia Diniz 

Gonçalves e se refere à articulação entre memórias, histórias e projetos. Nos Seminários 

Temáticos de Integração é possível rever o caminho percorrido pelos estudantes desde a 

finalização do ensino médio até o momento em que eles estão na Universidade. Nas 

discussões dos processos vivenciados e dos projetos em construção, os alunos 

relembram a entrada na Universidade, muitas vezes permeada por dificuldades. Para a 

maioria deles, pertencer à Psicologia da unidade São Gabriel é também compartilhar 

vivências semelhantes, como as relativas às histórias de vida no que diz respeito à 

restrição de oportunidades, a não participação familiar no mundo acadêmico e na 

educação formal, bem como o não acreditar na possibilidade de estudar na PUC. Rever 

as histórias de ingresso na Universidade e a superação de vários obstáculos para a 

efetiva integralização do curso aponta para uma abertura a novos projetos, ampliando 

perspectivas.  

A esse primeiro elemento associa-se outro: a determinação pessoal cumprindo 

importante papel para a conquista de oportunidades. Se os alunos fazem parte de uma 

geração incentivada por políticas públicas que contribuem para a ampliação do 

horizonte educacional, é inegável que eles enfrentam desafios expressivos para 
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permanecer no ensino superior e, também, para obter uma inserção profissional exitosa. 

Em outras palavras, embora não se possa desconsiderar a importância de condicionantes 

socioeconômicos, deve-se considerar que a perseverança é característica essencial para 

a construção e para a re-configuração das trajetórias acadêmica e de vida.  

Essa perseverança associa-se, de modo claro, ao crescimento pessoal e à 

profissionalização perseguidos no decorrer do curso de Psicologia. Nos Seminários é 

possível identificar o quanto o conjunto de disciplinas já cursadas acrescenta à profissão 

e à vida pessoal dos alunos. Passar pela Universidade proporciona-lhes amadurecimento 

e transformação.  Os debates nas diversas disciplinas trazem a ampliação dos pontos de 

vista, o pensamento ingênuo dá lugar ao pensamento crítico, pois já não é mais possível 

olhar o mundo sem o atravessamento da educação formal. 

Os Seminários oportunizam aos alunos também um espaço de reconhecimento 

da posse de habilidades e de competências que os tornam aptos ao trabalho. De fato, as 

discussões sobre as práticas profissionais e sobre as experiências adquiridas na 

academia constituem-se como conteúdos de expressiva presença nessas disciplinas. Os 

contrastes entre o que se pensava sobre a Psicologia e o que novas perspectivas trazem 

pela formação são constantes. E é corrente reconhecimento de que as fantasias iniciais 

deram lugar a uma representação mais fidedigna das possibilidades da Psicologia.  

Todavia, se há espaço para a consolidação de conhecimentos, também há, nos 

Seminários, espaço para a abordagem de conteúdos não tratados anteriormente. São 

temas que surgem nos interstícios de áreas tradicionais da Psicologia, nos desafios 

trazidos por áreas de caráter inovador, nas práticas de estágio que apresentam questões 

arrojadas e inesperadas. Por iniciativa dos alunos, é frequente serem pautadas temáticas 

tipicamente distintas daquelas valorizadas pela formação tradicional. 

Nesse caleidoscópio de olhares possibilitados pelo espaço dos Seminários surge 

também, com grande frequência, a discussão sobre os projetos de vida. Os Seminários, 

por estarem alocados nos períodos finais da formação, ocorrem quando o alunado já está 

às portas do mercado de trabalho, na expectativa de fazer escolhas na carreira que se 

anuncia. Nada mais plausível, então, que as esperanças e os sobressaltos da inserção 

profissional também marquem esse momento. E, para tratar acerca de projetos de vida, é 

indispensável a síntese das trajetórias já vividas, o olhar pelo que já foi trilhado. Pensar 

o futuro profissional (e pessoal) é uma composição que reúne tanto o já foi feito quanto 

o ainda por se fazer. Reúne, igualmente, o que já se foi e o que se quer ser. A potência 



49 

 

de uma disciplina como a dos Seminários Temáticos é ampliada nesse momento em que 

os alunos são convidados a se posicionarem frente ao horizonte laboral. É por ser esse 

espaço tão franqueado ao posicionamento singular e ao protagonismo discente que os 

Seminários abrem a possibilidade da expressão dos afetos que circundam o fechamento 

do ciclo vivido na Universidade. Pelo ambiente de trocas e pelo convite à autonomia, 

medos e angústias, esperanças e inventividade ganham acolhimento. Há, então, grande 

potencialidade em se alinhar o enfoque sobre as faces e as ênfases da Psicologia aos 

caminhos anunciados aos alunos. Os Seminários Temáticos, portanto, contribuem para 

uma reflexão que, no momento em que ocorre, é não somente inadiável, mas 

imprescindível. 
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Interfaces entre cuidado e gestão: relatos sobre estágios do curso de 

Psicologia da PUC Minas São Gabriel 

 

Patrícia Pinto de Paula  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

           Em 1995, o Ministério da Educação e Cultura apresentou orientações nacionais 

para a formação em cursos de graduação, tendo como referência de competências e 

habilidades norteadoras, então nomeadas de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 

No caso dos cursos de graduação em Psicologia, as instâncias oficiais como o Conselho 

Federal de Psicologia- CFP; a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia – ABEP; e 

a Federação Nacional de Psicologia- FENAPSI, bem como as Instituições de Ensino 

Superior (IES) que tenham curso de Psicologia, compõem o fórum de proposições 

quanto às diretrizes curriculares. As discussões iniciam-se nas esferas municipal e 

territorial, nos Conselhos Regionais e nos cursos das IES, seguidas do debate estadual. 

Já no âmbito nacional, contando com a participação de representantes dos fóruns 

municipais e estaduais, deliberam-se proposições a serem apresentadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, que, em conjunto com a Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, formalizam as DCN para os cursos de Psicologia no Brasil. 

Quanto à concepção de competências e habilidades, norteadoras das DCN, 

prevê-se um redirecionamento para a formação em Psicologia tendo-se em vista maior 

aproximação entre as demandas territoriais. Em 2004 foram editadas as diretrizes 

curriculares para os cursos de Psicologia, após os debates regionais e estaduais, 

seguidos da formalização na etapa nacional quando as propostas foram formuladas. 

Proposições foram apresentadas ao Conselho Nacional de Saúde e, em seguida, ao MEC 

para as devidas formalizações que geraram as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Psicologia. 

Em 2011 houve atualização das DCN dos cursos de Psicologia, resultante de 

debates acerca das divergências entre as realidades municipais e estaduais, onde se 

localizam as Instituições de Ensino Superior, e as diretrizes de âmbito nacional. Nota-se 

que as concepções sobre competências e habilidades permaneceram as mesmas, 
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incluindo-se maior explicitação quanto às ênfases para os cursos de graduação em 

Psicologia, buscando assegurar, ao mesmo tempo, a formação generalista. À época 

compreendeu-se que poderiam, devido à dimensão e à complexidade do país, fazer os 

ajustes necessários entre formação básica, generalista, e as especificidades das 

ênfases,aproximando a graduação e as demandas da sociedade onde se localizam os 

Cursos de Psicologia.  As DCN, tanto a de 2004 como a de 2011, entendem a dimensão 

de ênfase como intermediadora entre as especificidades locais, as potencialidades do 

território e das instituições de ensino, junto às diretrizes gerais de parâmetro nacional: 

 

As atividades acadêmicas devem fornecer elementos para a aquisição das competências, 

habilidades e conhecimentos básicos necessários ao exercício profissional. Assim, essas 

atividades devem, de forma sistemática e gradual, aproximar o formando do exercício 

profissional correspondente às competências previstas para a formação. (Brasil, DCN 

Psicologia. Art. 17,2004; 2011) 

 

A busca pela melhor interlocução entre a graduação e as demandas sociais é 

posta na compreensão do que seja ênfase, devendo-se contemplar competências e 

habilidades gerais. Compreende-se, assim, que as ênfase não são similares, e nem 

devem ser uma especialização, e, sim, são “(...) entendidas como um conjunto 

delimitado e articulado de competências e habilidades que configuram oportunidades de 

concentração de estudos e estágios em algum domínio da Psicologia”. (Brasil, DCN 

Psicologia. Art.10, 2004). O estágio poderá ser proposto como uma das estratégias 

pedagógicas para viabilizar a formação do graduando, em conformidade ao perfil do 

egresso do curso de Psicologia, potencializando a articulação entre graduação e 

realidade, bem como a inserção profissional do futuro psicólogo. A diretriz curricular 

sobre a articulação entre formação com os desafios e potencialidades da realidade onde 

se insere o curso de Psicologia, está bem apresentada conforme a citação a seguir. 

 

A ênfase curricular configura oportunidade de concentração e aprofundamento de 

estudos em algum domínio de atuação profissional, circunscrevendo um conjunto de 

competências, habilidades e conhecimentos que estabelece a diferenciação a ser 

imprimida na formação do Psicólogo. (Brasil, DCN Psicologia, 2004; 2011. Grifos 

nossos). 

 

No presente momento, ano de 2018, ocorre um debate sobre as DCN do curso de 

Psicologia; e os fóruns de participação oficial, CFP, ABEP, FENAPSI, elaboraram um 

documento para embasar as discussões regionais, de modo que, ao chegar à etapa final 

na assembleia nacional, existam propostas balizadas pelas mesmas concepções, ainda 
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que possa haver divergências entre elas. Em linhas gerais, o referido documento 

apresenta algumas premissas para nortear as discussões sobre as DCN: 

 

Todas essas mudanças refletem-se nas DCN publicadas em 2004 e republicadas em 

2011: ao invés de indicar disciplinas e conteúdos específicos, como fazia o Currículo 

Mínimo, a nova regulação, tomando como base o perfil da(o) profissional que se 

pretende formar, estabelece princípios e fundamentos, conhecimentos, competências e 

habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidos, articulados em torno de eixos 

estruturantes. (CFP; ABEP; FENAPSI, 2018, p. 24). 

 

 

A compreensão do fenômeno psicológico, nas atuais DCN, é ampliada e, dessa 

maneira, propõe-se a formação generalista que considere a “a reflexão crítica, 

investigativa, ética e socialmente comprometidas”(CFP; ABEP; FENAPSI, 2018, p. 25), 

e que, ao mesmo tempo volte-se para as especificidades regionais em relação às 

possibilidades de inserção profissional. A proposição de ênfases para o curso de 

Psicologia pode, nessa perspectiva, apresentar-se como uma via para fomentar a 

aproximação entre a formação e a futura inserção profissional, obtendo-se maior 

coerência quanto às demandas e às possibilidades das pessoas, grupos, organizações e 

comunidades do território da Instituição de Ensino. A citação, a seguir, retirada do texto 

de orientações para o debate sobre a atualização das DCN do curso de Psicologia, é 

emblemática: 

 

Desde as orientações da DCN de 2004, cada curso deve ofertar pelo menos duas ênfases 

curriculares e elas podem englobar uma diversidade de atuações profissionais para 

as(os) futuras(os) psicólogas(os). Diante disso, ampliou-se a autonomia das IES para 

elaborarem seus Projetos Pedagógicos de Curso de Psicologia em consonância com as 

DCN, levando em conta a experiência profissional do corpo docente, a relevância e as 

necessidades sociais da população, no contexto em que ele será inserido.  (CFP; 

ABEP; FENAPSI, 2018, p. 27). 

 

Os estágios obrigatórios formam uma proposta pedagógica que amplia a 

articulação entre a formação e as necessidades psicossociais da população a ser atendida 

pelos futuros psicólogos. As atuais DCN, que indicam 15% da carga horária total do 

curso de Psicologia deverão ser atribuídas aos estágios curriculares obrigatórios, e é 

sobre as interfaces entre estágio e ênfases que será abordado a seguir. 
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2. APONTAMENTOS SOBRE AS INTERFACES ÊNFASE E ESTÁGIO 

 

Em nota introdutória ao debate acerca das interfaces entre ênfases e estágios, 

faz-se o registro de que 2018 é tido como o ano da formação em Psicologia, quando se 

discute sobre a pertinência e os impasses ao se viabilizar ou retificar as atuais DCN.O 

documento balizador das etapas que antecederam a assembleia nacional propositiva de 

novas diretrizes para a graduação em Psicologia, destaca o estágio curricular: 

 

O estágio representa uma parte importante e imprescindível da formação profissional 

da(o) psicóloga(o), na medida em que permite a experiência concreta, sustentada e 

amparada pela orientação de profissional experiente. Por isso, sempre foi alvo de 

atenção e cuidado por parte dos órgãos reguladores da profissão e das entidades que se 

dedicam a cuidar da formação, tanto no sentido de garantir à(ao) graduanda(o) as 

condições adequadas de aprendizagem quanto no de preservar os direitos e garantir 

assistência adequada aos usuários dos serviços oferecidos pelos estágios. (CFP; 

ABEP;FENAPSI, 2018, p.27) 

 

           Tem-se, desse modo, a relevância do estágio para a formação do futuro 

profissional ao buscar uma interação sistematizada entre teoria e prática, em diferentes 

contextos permitindo um desenvolvimento plural, interdisciplinar e multiprofissional. 

Essa perspectiva ampliada permite o desenvolvimento de competências e habilidades ao 

longo da trajetória formativa do aluno na graduação em Psicologia.  

 O Estágio Supervisionado é um processo de integração entre a aprendizagem 

teórico-metodológica e a ético-prática, as quais perpassam toda a formação do alunado 

do curso de Psicologia da PUC Minas São Gabriel, onde a autora do presente artigo é 

professora e supervisora de estágios.  Considera-se conforme posto pela Lei 11.788
12

, 

de 2008, o estágio supervisionado como “Ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior (...).”(Brasil, 2008, p.4).  

 No curso de Psicologia da PUC Minas São Gabriel tem-se a oferta de estágios 

desde o 2º período até o último, o 10º. “Em cada estágio o aluno cumpre carga horária 

relativa à prática e uma hora/aula de orientação. A integralização da carga horária dos 

estágios é de 15% do curso, atingindo 723 horas-aula (603 horas-relógio).”(PPC. Psicologia 

PUC Minas São Gabriel, 2018, p.67).O estágio supervisionado é planejado e 

                                                           
12

 BRASIL. Casa Civil. Lei 11.788, de 25 de Setembro de 2008. Dispõe sobre o Estágio de Estudante. 
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acompanhado diretamente por um professor orientador, o qual deve pertencer ao corpo 

docente do curso de Psicologia e deve ser um professor psicólogo com formação 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário conforme 

prevê os artigos 3º e 9º da lei 11.788/2008. Em consonância às normas da lei 

mencionada e às DCN de 2004 e 2011, em vigor, o Projeto Pedagógico do curso de 

Psicologia da PUC Minas São Gabriel prevê como objetivos dos estágios curriculares: 

 

Os objetivos gerais do estágio são: desenvolver, de forma integrada, projetos de 

trabalho que contribuam para a formação do psicólogo e para a Psicologia; desenvolver 

no aluno atitude reflexiva e crítica em relação ao exercício de sua profissão e ao 

contexto social em que estiver inserido, atitude ética no trato com a ciência, com o 

conhecimento e com o outro, abertura para os questionamentos que o exercício da 

profissão lhe apresenta, para a busca de novos conhecimentos e de novos modos de 

atuar (educação permanente). (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS, 2018, p.62). 

 

 O Estágio Supervisionado do curso de Psicologia busca dessa forma, realizar 

uma prática profissionalizante de qualidade, vinculada a uma postura crítica diante dos 

conhecimentos teóricos, assim como a uma postura ética diante de pessoas, grupos, 

instituições onde quer que os alunos venham a desenvolver atividades como psicólogos. 

Essas ações estão em consonância com o parecer do MEC, pelo CNE/CES, número 

0062, de 19 de Fevereiro de 2004, confirmado pelas DCN de 2011: “Assegurar o 

contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que 

conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais”. (Brasil, 

CNE\CNS, 2004, p.11). 

 O curso de Psicologia da PUC Minas São Gabriel considera o estágio como 

obrigatório, o qual deve ser desenvolvido ao longo da graduação, a partir do 2º período 

até ao 10º, e deve ser entendido como um pré-requisito para aprovação e obtenção de 

diploma. Os estágios “estão divididos em estágios básicos, tendo como princípio as 

práticas investigativas no campo da Psicologia (Estágio - Práticas Investigativas I, II, III, do 

2º ao 4º períodos); estágios de nível intermediário (Estágio I, II, III, IV, V, VI, do 5º ao 8º 

períodos) e estágios profissionais (Estágio de Ênfase I, II, III, IV, no 9º e 10° períodos). 

(PPC. Curso de Psicologia PUC Minas São Gabriel, 2018, p.67. Grifos nossos.) 

A seguir serão apresentados pontos de interfaces entre as ênfases propostas pelo PPC da 

Psicologia PUC Minas São Gabriel, e os dois estágios sob a supervisão da professora autora 

do presente artigo. 
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No PPC são previstas as seguintes ênfases: 

 Gestão, processos de subjetivação e instituições: Gestão de processos de trabalho 

e subjetivação em diferentes contextos institucionais. Construção e implementação 

de diagnósticos e intervenções.  

 Cuidado, processos psicossociais e saúde: Ações de cuidado e promoção da saúde 

em diferentes contextos. Construção de estratégias de diagnóstico e intervenção 

clínica e psicossocial.  

 

O texto do PPC propõe que as duas ênfases não sejam estanques, ou seja, mesmo 

que cada uma delas tenha uma especificidade, não se perdem de vista os pontos de 

interface, de interlocução entre a ênfase de Cuidado e a de Gestão. 

 

Em linhas gerais, a ênfase “Gestão, Processos de Subjetivação e 

Instituições” vincula-se à potencialização de habilidades que dizem respeito à 

articulação institucional, a mediação entre atores sociais e institucionais 

diferenciados, à atuação em equipes multiprofissionais, bem como à lida com 

formas distintas de exercício do poder. Já a ênfase “Cuidado, Processos 

Psicossociais e Saúde” delimita vetores importantes ao sublinhar o sentido 

último do fazer psicológico - aliviar o sofrimento subjetivo ou alcançar o bem-

estar psíquico – a partir da inserção da Psicologia em diferentes espaços, como 

a educação, as políticas públicas, o trabalho, a avaliação, a comunidade, o 

consultório, o hospital etc.(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2018, p.26). 

 

A proposta das duas ênfases confere um norte à formação do aluno de graduação 

em Psicologia, entretanto pela perspectiva ampla que ambas apresentam, assegura-se 

uma articulação com determinadas frentes profissionais, apesar de elas não se 

configurarem como especialização propriamente dita. 

São oferecidos dois estágios à luz das proposições das ênfases, um voltado para 

a gestão, como Psicologia do Trabalho e Políticas Públicas de Saúde; e outro votado 

para o cuidado, como Psicologia e Políticas Públicas em Álcool e outras Drogas. O 

estágio vinculado à ênfase cuidado tem como campo de práticas um CAPS\CERSAM- 

AD (Centro de Referência em Saúde Mental – Álcool e outras Drogas), e seu fluxo dá-

se, em linhas gerais, quando a professora supervisora faz contato de apresentações dos 

alunos junto à coordenação da Unidade de Saúde Mental. Após a aproximação do 

serviço e o maior conhecimento teórico, os alunos realizam acolhimento aos pacientes 

do CERSAM-AD, e também participam das reuniões das equipes multiprofissionais, 



56 

 

para a passagem de plantão. A partir do que é escutado e conversado nessas reuniões, os 

alunos aproximam-se mais de determinados usuários e, depois dos acolhimentos, 

retornam à reunião de equipe para compartilharem informações, impressões e propostas 

em relação aos pacientes acolhidos. Essa dinâmica das práticas dos alunos estagiários, 

junto aos usuários do CERSAM-AD, e dos debates com os profissionais do serviço, é 

uma junção que revela a indissociabilidade entre gestão e cuidado. O cuidado depende 

de uma boa gestão em relação à busca por interlocuções com diferentes profissionais, de 

diferentes formações, e por compreensão acerca da saúde dos pacientes. 

Outro exemplo das interfaces entre as duas ênfases, cuidado e gestão, é visível 

nas práticas desenvolvidas no estágio Psicologia do Trabalho e Políticas Públicas de 

Saúde. Nesse estágio, a professora supervisora acompanha os alunos estagiários na 

reunião de apresentação da rede de Atenção Primária à Saúde, a qual em Belo Horizonte 

é formada por 149 Centros de Saúde (Unidade Básica de Saúde). O campo dos estágios 

é sempre articulado com as unidades presentes no mesmo território da PUC Minas. Na 

reunião de apresentação os alunos ficam sabendo das prioridades do Centro de Saúde, e 

definem junto com o gerente e o Psicólogo da unidade, a agenda de trabalhos a ser 

desenvolvida durante o semestre letivo. O que se confirma a cada semestre, é a 

articulação entre gestão e cuidado, ou seja, para se viabilizar uma boa gestão, é 

imprescindível o cuidado, inclusive o cuidado daqueles que realizam seus encargos 

junto aos usuários do Centro de Saúde, nesse caso, os trabalhadores da Unidade. 

Esses dois exemplos de estágios um em cuidado e outro em gestão, destacam o 

quanto ambas as ênfases estão imbricadas, no campo de práticas, principalmente na 

saúde pública, a qual exige do profissional um cuidado com o paciente, a família, o 

território, e por consequência, e também uma gestão cotidiana da agenda de trabalho, 

das relações entre diferentes profissionais de formações diversificadas, com 

compreensões distintas do diagnóstico ao projeto terapêutico.  

Com base no relato acima realizado, pode-se afirmar que não existe uma boa 

gestão sem um cuidado com as pessoas e com as relações de trabalho, bem como para 

se fazer um bom cuidado, é necessário desenvolver uma boa gestão quanto aos 

planejamentos de agendas, recursos e, serviço, tudo isso de acordo com as demandas do 

paciente. Essa interface entre as duas ênfases do Curso de Psicologia da PUC Minas São 

Gabriel, expõe a necessária postura ética: ao se deparar com um não saber, é preciso se 

colocar em busca de conhecimento, tendo a humildade epistemofílica para fazer 
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interlocuções que descortinem melhores possibilidades para o paciente, a família, o 

território, e também, para a equipe de profissionais envolvida. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR. RESOLUÇÃO Nº 8, DE 7 DE MAIO DE 2004. Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia. Disponível em 

<https://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces08_04.pdf>. Acesso em 30 de mar. 2018 

 

BRASIL, RESOLUÇÃO Nº 5, DE 15 DE MARÇO DE 2011. Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo 

normas para o projeto pedagógico complementar para a Formação de Professores 

de Psicologia, e outros. Disponível em <portal.mec.gov.br/docman/marco-2011-pdf/7692-

rces005-11-pdf>. Acesso em 30 de mar. 2018. 

 

Conselho Federal de Psicologia (CFP). Associação Brasileira de Ensino em Psicologia 

(ABEP). Federação Nacional de Psicologia (FENAPSI). Cartilha Ano da Formação 

em Psicologia. 2018. Disponível em <https://site.cfp.org.br/repensar-a-formacao-em-

psicologia/>. Acesso em 13 de abril 2018. 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Psicologia - Unidade São Gabriel. Belo Horizonte: PUC 

Minas, 2018. 

 

 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/23_01_2018_cartinha_ano_formacao_psicologia_a5.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/23_01_2018_cartinha_ano_formacao_psicologia_a5.pdf
https://site.cfp.org.br/repensar-a-formacao-em-psicologia/
https://site.cfp.org.br/repensar-a-formacao-em-psicologia/


58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Das linhas que se embaraçam, do caminho que se faz caminhando 
 

Bruna Coutinho Silva 

 

A formação sempre me interpela a refletir sobre percursos, encontros, 

oportunidades, sentidos, aprendizagens. Enquanto espero da vida uma fórmula pronta 

para meus anseios, recebo dela mil e uma forças distintas, caóticas, surpreendentes, mas 

que, de algum modo, vão conformando minhas experiências e meus campos singulares 

de competências.  

O termo competência, inclusive, me é caro: a primeira vez que me vi a pensar 

sobre ele mais detidamente foi na disciplina de “Gestão e Cuidado”, na qual foram 

apresentados os fundamentos das ênfases formativas do curso de Psicologia do campus 

São Gabriel. Comecei a pensar, a partir de então, numa formação superior que 

dispusesse de um currículo teórico-prático-metodológico, do qual emanaria a potência 

para o desenvolvimento de competências. 

Afinal, o que é competência? Eu de fato me questionara, pois, no meu 

entendimento, a palavra tinha a ver com saber algo ou fazer algo muito bem. Esse 

sentido ainda soava vago. No entanto, menos guiada por essa curiosidade etimológica, 

fui vivendo essa proposta na pele.  

Comecei pela ênfase de Gestão, Processos de Subjetivação e Instituições (GPSI), 

já que estava impactada pela recente experiência em pesquisa cuja metodologia era a da 

Análise Institucional, acreditando que poderia haver entre ambas alguma afinidade. E de 

fato houve, sobretudo, ao se pensar que a noção de processos de subjetivação tem 

relação com encontros: entre forças distintas, como organização sociocultural, sistema 

político, economia, afetos, Estado, na produção de subjetividades. Diante dessa breve 

conceituação, pude notar que a ênfase GPSI ocupa-se em compreender a intrínseca 

vinculação entre sujeitos e instituições, na mútua (con/trans)formação entre ambos. 

Pude observar tudo isso nos estágios que realizei, bem como nos seminários, 

apresentados nesta ênfase. Nos campos do trabalho (atendimento psicossocial a vítimas 

de violência no trabalho), das políticas públicas (acompanhamento psicossocial de 

famílias cujos filhos foram acolhidos por outras famílias, em razão de violação de 

direitos; realização de oficinas temáticas sobre violência de gênero em uma casa de 

acolhida a mulheres vítimas de violência), pude notar a força das instituições na 
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produção de violências. O trabalho, a família, o Estado, essas instituições consagradas 

pelos séculos de existência, estão interpenetradas pelas relações de poder e de 

dominação, e nelas veem-se violências de diversas ordens, vulnerabilidades, 

insegurança. Esses são alguns dos inúmeros efeitos da institucionalização, uma espécie 

de enraizamento em lógicas de se pensar e se organizar as relações humanas e os modos 

de vida, de maneira que tudo o que se encontra fora do socialmente “esperado” é 

excluído, reprimido, censurado, silenciado. 

O percurso pelas ênfases formativas não foi linear, uma vez que pude revezar na 

participação nos já mencionados estágios na ênfase de GPSI e na ênfase de Cuidado, 

Processos Psicossociais e Saúde (CPPS). Nessa última ênfase, realizei atendimentos de 

famílias, atendimentos individuais, acolhimento de sujeitos em sofrimento mental. 

Essas experiências desencadearam muitos afetos: desde a insegurança (será que consigo 

atender sozinha? será que serei capaz de compreender essa pessoa, acolhê-la e promover 

alguma diferença em sua existência?), até o encantamento pelas singularidades 

circulantes em cada encontro.  

O cuidado tem relação com promoção de saúde, sem dúvida, somado aos 

dispositivos institucionais (políticas públicas e organizações da sociedade civil) e às 

redes afetivas (família, amigos). E mais. O cuidado é a linha que costura as relações 

entre as pessoas que se dispõem a serem afetadas. Toda relação de ajuda, como as que 

pude estabelecer, especialmente na ênfase de CPPS, pressupõe o cuidado. Todavia, esse 

agenciamento pode ser ponte para a construção de competências profissionais não 

meramente técnicas, mas também posicionamentos ético-estético-políticos que fazem 

presença em cada relação e que promovem novas conexões na relação dos sujeitos 

consigo mesmos, com os outros, com a vida. 

Engana-se, então, quem considera que essas ênfases são estanques e sem 

diálogo. Claro, para o MEC, para o projeto político-pedagógico do curso estão 

perfeitamente congruentes, não tenho dúvidas. Agora, do ponto de vista da experiência, 

essas ênfases estão mais que imbricadas, elas coabitam cada experiência formativa, seja 

na sala de aula, no espaço comunitário da UBS e das associações, seja nas supervisões e 

nas discussões profícuas com os colegas e professores, seja nas conexões entre 

pensamentos, narrativas e acontecimentos que povoam o cotidiano. Elas cumprem 

certamente seus papéis de enfoque, direcionado ações a partir de perspectivas teóricas e 

orientações metodológicas. Entretanto, na perspectiva de alguém que experienciou 
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ambas as ênfases e se ocupou de pensá-las, salta aos olhos como a complexidade da 

vida humana faz-se presente em todos os momentos de formação. E não apenas isso: 

como a formação de um profissional da Psicologia tem que, necessariamente, cruzar 

esses eixos para começar a se pensar em integralidade. 

Traçadas essas linhas que correspondem aos percursos formativos realizados 

pelas ênfases, resta a mim uma questão: essa formação me permitiu desenvolver as 

competências e habilidades esperadas em um profissional de Psicologia? Com certeza 

sim. Cada experiência me afetou de forma única, ao fortalecer o que já estava em 

aprendizagem e consolidação, como a capacidade de ler e analisar crítica e 

contextualmente textos e contextos, assim como a promoção de novos modos de agir, 

pensar, sentir.  

A responsabilidade para com o outro – principalmente, para com realidades que 

envolvem sofrimentos, vulnerabilidades, limitações, fraquezas, faltas – implica 

compreender empaticamente cada situação e sujeito, escutar com entrega e atenção. De 

forma imanente, há que se interessar pelas luzes que despontam de lugares 

inimagináveis e que potencializam, empoderam, apontam saídas para o viver. Um 

exemplo me ocorre: uma mulher, cujos filhos foram acolhidos pelo Estado em razão de 

violação de direitos, nunca deixou de levar os filhos à escola e todos estavam com as 

vacinas em dia. Ela era alcoólatra, assim como o companheiro, e sofria violência 

doméstica. É muito claro notar as vulnerabilidades dessa família; é muito fácil encaixá-

los no jargão “família desestruturada”. No entanto, sempre me atentei às forças, às 

potências. O cuidado estava presente. O cuidado com a educação e a saúde dos filhos; o 

cuidado expresso pelo carinho e brilho no olhar ao se lembrar dos momentos de alegria 

entre mãe e filhos no cotidiano. Pode ser que, hoje, esse afeto apresentado a mim e às 

outras estagiárias com tanta força não tenha se fortalecido, tenha se esmorecido com o 

ressentimento da mãe pelas intervenções do Estado, ou mesmo perdido a força pela 

distância entre ela e os filhos; não acompanhamos todo o processo. Contudo, não deixa 

de ser uma potência. Nós, estagiárias, sabíamos; ela, a mãe, e seus filhos, também. 

Apostamos nisso, juntas. 

Fiz desse relato uma breve enunciação de um espectro de experiências que 

circula em minha vida a partir da formação em Psicologia. Nos locais que habitarei 

daqui em diante, essas ênfases serão linhas de composição com experiências, 

competências, sujeitos, afetos inesperados. Podem ser guias. Podem ser memória. Para 
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quem se deixa afetar e se abre ao encontro das singularidades, não há formação 

estanque, nem completa, mas sim processos de formação, caminhos de aprendizagem, 

os quais se estabelecem e se firmam, ao mesmo tempo em que se movem, se 

desestabilizam e se transformam.  
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Psicologia, ênfases e os desafios das constantes escolhas 

 

Paula Priscila Pimenta Custódio 

 

 

Introdução 

A Psicologia é uma área que se apresenta mostrando um diferencial: não existe 

uma única Psicologia, mas o que se pode chamar de Psicologias (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2001). Por esse motivo, são diversos os campos que podem dialogar entre 

si ou se apresentar de maneiras completamente distintas. Eis sua beleza. Encontra-se 

assim, um universo de possibilidades. 

É no século XIX que a Psicologia começa a se destacar como ciência, muito 

mais do que apenas uma profissão. No fim do século XIX a Psicologia liberta-se da 

Filosofia. Com novas perspectivas, essa área do conhecimento nasce com os primeiros 

laboratórios de Wundt. Mais tarde, surgem outros fatores que levam a Psicologia a se 

definir mais como ciência. O seu estudo é aprofundado, bem como suas práticas: 

 

No início do século XX, com o aparecimento das chamadas escolas 

psicológicas: Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo, Gestaltilismo e 

Psicanálise, ocorre um rompimento com o dualismo implícito na psicologia, 

então definida como a ciência do psiquismo ou dos fatos da consciência. 

(TELES, 2017, p.13). 

 

A matéria da psicologia é permeada por contradições, não havendo um objeto 

palpável ou mensurável. As teorias podem trazê-lo segundo diferentes perspectivas, 

ainda que trabalhando na mesma direção: 

 

Se dermos a palavra a um psicólogo comportamentalista, ele dirá: “O  objeto  

de  estudo  da  Psicologia  é  o  comportamento  humano”.  Se  a palavra  for  

dada  a  um  psicólogo  psicanalista,  ele  dirá:  “O  objeto  de estudo da 

Psicologia é o inconsciente”. Outros dirão que é a consciência humana, e 

outros, ainda, a personalidade. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 

22) 

 

O objeto da Psicologia não se determina por si mesmo, porque não é possível 

medir a mente, o inconsciente, ou a consciência, mas pode-se observar seus 

acontecimentos, permanências e comportamentos. Interessa dizer que se nem o objeto 
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de estudo da Psicologia é um dado unânime, a própria área em questão também não é. 

Por não ser única, ela está em constante transformação. 

Para que a Psicologia seja compreendida como ciência, é necessário definir 

alguns pontos. O primeiro deles refere-se ao objeto de estudo. Embora não haja 

consensos, pode-se indicar que o comportamento humano, a vida psíquica, a 

consciência e a inconsciência constituem-se como temas tipicamente associados à 

Psicologia. O segundo refere-se à necessidade de diferenciação frente a outras teorias, 

como a Filosofia, a Sociologia ou a Antropologia. A Psicologia, historicamente, tem 

sido associada aos campos das ciências humanas, ciências sociais e ciências da saúde.  

A concepção dos métodos de estudo é um terceiro ponto a ser destacado para a 

delimitação da psicologia. E, por fim, é preciso identificar a sustentação do 

conhecimento através da conceituação de teorias da Psicologia. (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2001) 

Este artigo pretende tratar sobre as ênfases em Psicologia adotadas pelo curso da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  

Para entender as ênfases, é importante compreender o espaço no qual o 

psicólogo pode se inserir. Pode-se pensar que onde houver gente, há espaço para a 

Psicologia, já que essa área está aberta para criar diálogos, articular pessoas e ideias:  

 

Estamos querendo dizer, com isso, que não há uma Psicologia Clínica, outra 

Escolar, e ainda outra Organizacional, mas há a Psicologia, como corpo de 

conhecimento científico, que é aplicada a processos individuais ou a relações 

entre pessoas, nas escolas, nas indústrias e nas clínicas, assim como em 

hospitais, presídios, orfanatos, ambulatórios, centros de saúde etc. (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 159).  

 

Cumpre notar que a Psicologia dialoga com outras áreas do conhecimento. Por 

ser tão ampla e múltipla, cada campo em que se insere trará contribuições de outras 

fontes:  

 

Fica claro, portanto, que a Psicologia possui um conhecimento importante 

para a compreensão da realidade e por isso é utilizada, pelos psicólogos ou 

por outros profissionais, em vários locais de trabalho, em vários campos. Mas 

os psicólogos também precisam dos conhecimentos de outras áreas da ciência 

para construir uma visão mais globalizante do fenômeno estudado. Na 

Educação, por exemplo, o psicólogo  tem necessidade dos  conhecimentos da 

Pedagogia, da Sociologia e da Filosofia. Na maioria dos locais de trabalho, os 

psicólogos não estão sozinhos. Nesses locais, o profissional 

necessita compor-se em equipes multidisciplinares, onde cada um, com seu 

conhecimento específico, procura integrar suas análises e ter, assim, uma 

compreensão globalizante do fenômeno estudado e uma prática integrada. 

(BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 2001, p. 160) 
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O Conselho Federal de Psicologia (CFP) é o órgão responsável pela 

regulamentação e gerência da prática profissional da Psicologia, o qual se pauta na ética 

e garantia de direitos sociais e humanos. Na Resolução 13/2007, é definido que a 

formação generalista da Psicologia habilita o profissional a atuar em qualquer uma das 

seguintes áreas: Psicologia Escolar/Educacional; Psicologia Organizacional e do 

Trabalho; Psicologia de Trânsito; Psicologia Jurídica; Psicologia do Esporte; Psicologia 

Clínica; Psicologia Hospitalar; Psicopedagogia; Psicomotricidade; Psicologia Social; 

Neuropsicologia. Ainda que o campo da Psicologia não esteja pronto, essas áreas de 

atuação dizem sobre o lugar que se busca tratar neste texto, sobre a perspectiva das 

ênfases aqui enfocadas: “Gestão, processos de subjetivação e instituições” e “Cuidado, 

processos psicossociais e saúde”.  

Escolher ou não escolher. Eis a questão? 

Jean-Paul Sartre, filósofo francês, dá grande ênfase ao tema da liberdade. Para o 

autor, o ser humano é um ser livre e essa liberdade situa-se no ato de escolha. A 

liberdade compele ao homem o fazer pela ação. Sempre haverá escolhas a serem feitas. 

Mesmo diante de situações nas quais se diz não escolher, eis uma escolha feita. Esse 

dilema, segundo Sartre, produz angústias de escolhas. “O homem está condenado a ser 

livre”, e a liberdade não isenta a responsabilidade.  

A vida acadêmica assemelha-se, nesse sentido, à liberdade de escolha de Sartre. 

Após a chegada à Psicologia, os alunos encontraram diversas oportunidades de 

experienciá-la. O próprio curso oferece uma fonte de opções e de caminhos a serem 

trilhados. Então, qual escolher? Para onde seguir? 

A entrada no curso é acompanhada de um imaginário, muitas vezes, de uma 

Psicologia clássica, clínica. Contudo, no decorrer dos períodos são apresentadas as 

“Psicologias”. Nessa lógica, essa área do conhecimento desloca-se de um único campo 

de atuação para se desdobrar em muitos. Apesar disso, a graduação também é um 

espaço de descobrir os desafios da escolha. Frente a tantas opções de atuação da 

psicologia, qual escolher? 
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Possibilidades de trajetória  

As Diretrizes Curriculares no curso de Psicologia da PUC Minas do São Gabriel 

definem duas ênfases que objetivam a ampliação da esfera prática do profissional, 

propondo articulações sistemáticas entre o que se aprende na sala de aula, na teoria, e o 

que se aprende com o exercício no campo de atividade. São elas “Gestão, processos de 

subjetivação e instituições”, e “Cuidado, processos psicossociais e saúde”. 

“Gestão, processos de subjetivação e instituições”- é uma ênfase que possibilita 

ao aluno a prática da gestão em sua multiplicidade e em seus diversos campos. Interessa 

também o contato com instituições, e as intervenções realizadas dentro de instituições e 

em conjunto a elas. O processo de subjetivação faz-se presente nesse diálogo, ele 

atravessa e é atravessado pelos contextos em que os sujeitos se inserem. Aqui, interessa 

o desenvolvimento e articulação desse percurso de trabalho.  

“Cuidado, processos psicossociais e saúde”- é uma ênfase que tem três focos 

principais, como mostrado no próprio nome. O cuidado no que tange à dinâmica do 

cuidar, realizada em inúmeros cenários, como a prática clínica; os processos 

psicossociais relacionados à construção de sujeitos e à sua relação com o mundo social; 

e a saúde em seus distintos espaços de atuação, como em hospitais, centros de saúde e 

demais contextos. 

A experiência com as ênfases possibilita mais que do acesso a diferentes 

vivências, mas o acesso a própria vivência em si. A junção com a atuação prática faz 

emergir questões, desejos e imaginários até então desconhecidos. A descoberta da 

prática pode, também, funcionar como uma maneira de reafirmar identificações com 

uma ou mais áreas.  

Ao longo do tempo, percebe-se que a distinção das ênfases, contudo, suscita 

discussões entre professores e alunos. Todavia o funcionamento contrastante é dado a 

nível didático, porque, na prática, pode-se encontrar em um mesmo campo 

características particulares de cada uma das ênfases. Ocorre, às vezes, a dúvida “essa 

prática é característica do cuidado ou da gestão?”. Muitas vezes, não existe resposta, ou 

responde-se a nível apenas teórico. Vê-se que o exercício de atuação faz convergir 

paradigmas que outrora se apresentaram em dissonância.  

A tentativa de vivenciar essas duas áreas fornece aos alunos a oportunidade de 

se encontrar aquilo com que mais se identificam. A pressão de escolher uma ênfase ou 

outra não se torna mais um gatilho de sofrimento na universidade. E, mais que isso, é na 
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prática que se reúnem os pontos de apoio não imaginados, quebram-se as expectativas. 

Por vezes, um estágio de “Gestão na clínica” é uma maneira surpreendente de 

exemplificar o quanto o campo cuidado pede conhecimentos de Gestão para sua 

execução.  

É observado que, alguns alunos, por desconhecimento geral do campo da 

Psicologia, acabam optando, em um primeiro momento, por estágios com ênfase em 

gestão, não por desejo ou aptidão, mas por não quererem trabalhar com a clínica. 

Também o âmbito do cuidado passa por esse movimento. Sabe-se o que não se quer, 

ainda que o desejo não esteja nítido. A marca é dada pela diferença, pelo contraexemplo 

– termo muito usado na matemática, o contraexemplo é uma exceção à regra geral, um 

caso específico e até único, podendo fornecer ressalvas a um paradigma. Às vezes, é 

apenas pela via do contraexemplo se que consegue conceber, explicar, afirmar uma 

ideia ou um fato. A experimentação possui alto valor pessoal, profissional e acadêmico. 

É pela via da tentativa e do erro que é possível descobrir práticas que apenas com a 

teoria não se tem.  

Como é possível não gostar de uma matéria teórica, mas gostar de seu campo 

correspondente de trabalho? Pode-se pensar em algumas possibilidades de resposta. O 

trabalho envolve dimensões que nem sempre a teoria é capaz de abranger, ou deseja 

suprir, como é o caso da questão sobre a individualidade. Existe algo que escapa à 

dimensão do mundo das ideias. Quando se chega ao mundo concreto, o sujeito vê-se 

inserido em um campo de atuação que exige conhecimentos múltiplos, o que inclui seu 

próprio conhecimento de vida:  

 

É o conhecimento explícito e formalizado, mas esse saber inserido na práxis 

quotidiana, na maioria das vezes implícito, estruturalmente inconsciente, e 

ideologicamente naturalizado, enquanto adequado ou não às realidades 

objetivas, enquanto humaniza ou não às pessoas, e enquanto permite ou 

impede os grupos e povos de manter o controle de sua própria existência. 

(MARTÍN-BARÓ, 1996, p.15). 

 

Não obstante, esse conhecimento de mundo, perpassado pelo que se aprende na 

teoria possibilita a construção de sentido frente ao trabalho realizado. Mais do que 

definir a escolha pela ênfase, é importante que o aluno atente-se para aquilo que ele 

reconhece como uma prática prazerosa, dotada de sentido e significado. Escolher a 

prática, o campo de estágio e vivenciá-los são situações de rico contato profissional. 

Coloca-se um pouco de lado as caixinhas deterministas sobre as áreas e atuações e se 
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amplia o olhar para o trabalho proporcionado pelos campos. Assim como é proposto por 

Freire (2001, p.40): “Na verdade, não me é possível separar o que há em mim de 

profissional do que venho sendo como homem”.  

 

Conclusão 

 Por fim, entende-se que escolha de ênfases fornece ao aluno a possibilidade de 

escolher um dos principais caminhos. Ao optar por um deles, a formação discente, que 

ainda é generalista, não termina, ao contrário, amplia-se. A ênfase fornece um caminho 

de atuação dentro da própria graduação. Ao final, será certificado o que se cumpriu na 

prática acadêmica.  

 A escolha não é um processo simples, nem tampouco deve ser negligenciada. 

Ela não aparece seguindo uma fórmula pronta a todo aluno, as diferenças fazem parte da 

construção desse processo. Não se constrói apenas a graduação, mas a própria formação 

profissional.  
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Relato de experiência: as ênfases e os estágios na Psicologia  

da PUC Minas São Gabriel 

 

Rafaella Vidal Gomes Alves Novaes 

 

Uma das perguntas mais frequentes que um aluno de Psicologia escuta é: “vai 

trabalhar na clínica ou no RH?”. Se você, assim como eu, não se informou o bastante 

sobre o curso, simplesmente irá aguardar o momento no qual escolherá um desses 

caminhos. Eis que começam as aulas, e, já no primeiro período, um universo de 

possibilidades lhe é apresentado, processo incessante ao longo da graduação. Você 

percebe que a pergunta tanto ouvida não representa mais a realidade atual da Psicologia, 

ainda que em dado período da história ela resumisse as áreas de atuação dessa ciência, 

acrescida da Educação. O que mudou então? A Psicologia passou por muitas 

transformações desde a sua regulamentação como profissão em 1962. Pormenorizar 

essas mudanças foge ao escopo deste texto, contudo, uma delas será destacada: a 

existência das ênfases nos cursos de graduação. Essa discussão será feita pela narrativa 

da minha vivência no curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC) – unidade educacional São Gabriel, entre os anos de 2013 e 2017. Cursei 

o currículo de número 8510, válido para quem ingressou no curso até o 2º semestre de 

2014. Algumas alterações podem ser percebidas entre este e o currículo agora vigente, 

8511, o que não tornam obsoletas as experiências relatadas. Os fatos serão dispostos 

cronologicamete contemplarão a minha passagem pelas ênfases e pelos estágios 

correspondentes.  

Antes de adentrar na história propriamente dita, é importante definir o que são as 

ênfases. Foi dito que a compreensão da Psicologia limitada às áreas da clínica, do 

trabalho e da escola já representou uma realidade. Na época da regulamentação dessa 

profissão, as instituições tinham como obrigação oferecer estágios supervisionados 

nessas três áreas, e a formação era dividida entre bacharel, licenciado e psicólogo, sendo 

apenas o último autorizado a exercer a atividade em todas as suas possibilidades. Os 

formados como psicólogos deveriam fazer um ano a mais de estágios, os quais eram 

compreendidos como um momento de treino da teoria, em um ambiente que seria a 

reprodução dos conhecimentos aprendidos em sala (CURY; FERREIRA NETO, 2014). 
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A grade curricular era sustentada pela lógica do currículo mínimo, o qual preconizava a 

transmissão de conteúdos formais e consolidados, não necessariamente articulados com 

o contexto social (BERNARDES, 2012). Na década de 1980, o estágio curricular 

passou a ser definido como: 

 

(...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e 

trabalho em seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral ou junto a 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. (Decreto nº 87.497, 1982). 

(CURY; FERREIRA NETO, 2014, p. 496). 

 

Percebe-se que o estágio passou a conter outras funções que extrapolam o treino 

da teoria, e toda a riqueza vivencial proporcionada por essa experiência passou a ser 

considerada. Essa alteração sinaliza outras mudanças nas concepções hegemônicas de 

educação ocorridas ao longo de debates nesse campo, os quais culminaram na 

publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em 2004, atualizadas em 2011 

com o acréscimo da regulamentação da formação de professores de Psicologia. Esse 

documento estabeleceu a criação de ênfases nos cursos de Psicologia, as quais 

compreendem determinadas habilidades e competências baseadas nas demandas 

pertencentes ao curso em geral. Cada curso deve ofertar ao menos duas ênfases e 

possibilitar a escolha do aluno entre uma ou mais. Sua organização deve ocorrer de 

modo que não configure uma especialização, mantendo o objetivo generalista que a 

graduação se propõe a cumprir. Os estágios curriculares acompanham as definições de 

competências sugeridas para cada ênfase (BRASIL, 2011). Entretanto, como a ênfase 

aparece na prática? Como ela influenciou na minha vida como estudante?  

Antes de responder a essas questões, preciso citar a minha experiência com os 

primeiros estágios do curso, bem anteriores ao contato com as ênfases. Ingressei na 

universidade no primeiro semestre de 2013 no turno matutino, portanto, estudei com a 

turma que havia entrado no segundo semestre de 2012. Os alunos já faziam estágio e me 

animei com a possibilidade de sair da sala de aula tão cedo. Nessa altura do curso, não 

há embasamento teórico suficiente para realizar intervenções em determinados 

contextos, porém, se for resgatada a concepção de estágio que vem sendo definida desde 

a década de 1980, fica clara a importância de iniciar as vivências ao invés de apenas 

ouvir falar sobre elas. Além disso, as Diretrizes propõem que os estágios sejam 

distribuídos ao longo do curso e que possuam diferentes níveis de complexidade 

(BRASIL, 2011). O primeiro estágio - Práticas Investigativas I – auxiliou-me a 
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construir uma compreensão mais ampla da Psicologia, mediante entrevistas com 

psicólogos de distintos campos de atuação. Visitei junto com alguns colegas um Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS), um quartel do Corpo de Bombeiros 

Militar e um clube esportivo, locais que podem variar conforme o interesse e a escolha 

de cada grupo de trabalho. Esse foi um momento marcante e me auxiliou no 

delineamento das primeiras preferências dentro da infinidade de caminhos 

proporcionados pela Psicologia. Os dois estágios seguintes - Práticas Investigativas II e 

III – ensinaram-me o que é fazer pesquisa. O aprendizado adquirido nessa etapa foi 

imprescindível para a escrita de minha monografia e para os demais trabalhos realizados 

no decorrer do curso. Não se esquivar de aprender as normas acadêmicas, não dividir o 

trabalho em partes fragmentadas e buscar participar da parte prática são minhas dicas 

para essa fase. A pesquisa do meu grupo tornou-se tema de apresentação no VII 

Encontro Integrado de Psicologia da PUC Minas São Gabriel e poderia ter se tornado 

um artigo, pois a Faculdade mantém a revista Pretexto – periódico voltado a dar 

publicidade à produção da graduação em Psicologia. De qualquer maneira, compreendi 

que um estágio pode se tornar uma apresentação ou um artigo, um tema de pesquisa ou 

de monografia, entre outros trabalhos. Basta identificar onde a experiência vivida terá 

um melhor aproveitamento, e sempre há maneiras de se aproveitar, basta estar atento às 

possibilidades.  

Passadas as práticas investigativas, chegou a hora de escolher os estágios 

intermediários, atualmente chamados apenas de Estágio I, II e III. Essa foi a primeira 

vez no curso que precisei escolher partindo unicamente das minhas preferências. Nas 

práticas investigativas a escolha pelo tema de pesquisa geralmente ocorre em consenso 

com o grupo, mas agora era apenas eu e o começo de uma trajetória que pertenceria 

somente a mim. Minha escolha foi pelos temas que mais me mobilizavam na época, e 

vejo que meus colegas fizeram o mesmo. A simpatia por uma ou outra área acontece 

desde o início, basta perceber a si próprio para concretizar as escolhas, lembrando que 

elas não precisam ser permanentes, pois sempre há a chance de tentar novas práticas. 

Diante disso, fiz uma entrevista com pais e mães na clínica escola. Em outro estágio, 

estudei mais detidamente alguns testes de personalidade e, no terceiro, conduzi oficinas 

e realizei acolhimentos em um serviço de saúde mental. Ainda que o nível de 

complexidade desses trabalhos tenha sido médio, considero essas experiências 

indispensáveis, pois foram as únicas que tive nas áreas citadas. Isso afeta diretamente na 
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segurança que tenho em oferecer meus serviços e em buscar colocações profissionais. 

Geralmente, busco pelas práticas com as quais tive contato, e o fato de ter diversificado 

entre as várias possibilidades ofertadas na graduação está se mostrando útil. Não 

necessariamente essa é a regra geral. Alguns colegas seguiram um caminho mais restrito 

a determinada área pela certeza do que fariam depois. Como não esse era o meu caso, 

fico feliz em ter aproveitado as opções que me foram disponibilizadas.  

No 6º período, cursei a disciplina “Gestão e Cuidado”, a qual prepara para a 

seleção da ênfase a partir do 7º período. Lembro-me de vivenciar uma fase de muita 

reflexão, já que teria de escolher em breve uma ênfase. Eu deveria optar por uma delas 

para cursar dois semestres seguidos, e os estágios dependeriam de qual eu escolheria. 

Portanto, tanto os temas das ênfases quanto os estágios que mais me interessavam 

influenciaram na minha decisão. As opções eram entre a ênfase de “Gestão, Processos 

de Subjetivação e Instituições” e “Cuidado, Processos Psicossociais e Saúde”, que no 

cotidiano são chamadas resumida e respectivamente de Gestão e Cuidado. A princípio, 

essa escolha me assustou, pois tive a impressão de que, naquele momento, estaria me 

especializando de um lado e abdicando do outro, o que é totalmente equivocado. 

Primeiramente porque a proposta da ênfase não é a de especializar, mas a de focar um 

pouco mais em um conjunto de aspectos. A forma como os conteúdos e a prática estão 

dispostos não permite uma especialização. Em segundo lugar, porque essa escolha não é 

fixa e irreversível. É possível, inclusive, cursar as duas ênfases e a mesma quantidade de 

estágios. O caminho que será trilhado depende, a princípio, das decisões a serem 

tomadas, mas também da disponibilidade de vagas nos grupos, da possibilidade de 

encaixar determinada prática na rotina, entre outros fatores. Em outras palavras, não 

adianta idealizar e programar um caminho fixo, pois não há garantias de que ele se 

realizará. Eu mesma já abdiquei de práticas que desejava devido à coincidência de 

horários com outras que me interessavam ainda mais. Em meio a essas incertezas, meu 

percurso foi se traçando, e ele começou pelo cuidado.  

Fiz o seminário de cuidado durante três semestres e os estágios na mesma 

ênfase. Meu interesse pela clínica era o mais imediato na época, e essa escolha me 

possibilitava começar a prática nesse campo. Inegavelmente, a maioria dos estágios do 

cuidado é realizada no contexto clínico, com exceção de alguns na área hospitalar, na 

educacional e na saúde pública. Passei somente pelos estágios clínicos, mas, caso não 

tivesse passado pelas outras áreas por meio da licenciatura e da participação do 
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Programa de Educação para o Trabalho (PET) Saúde, teria buscado pelas outras áreas 

também. Transitei por várias abordagens e repeti aquelas com as quais tive mais 

afinidade. A prática de escrever relatórios e de fazer supervisão clínica pode ser por 

vezes cansativa e trabalhosa, mas depois de formada é uma das coisas que mais senti 

falta. Não abandono, portanto, as anotações, dicas e referências bibliográficas 

acumuladas no decorrer dos estágios e das disciplinas. Entre essas, as discussões 

realizadas em seminários me auxiliam no sentido de diversidade de temas, já que foi 

neles que estudei uma série de assuntos que não foram tocados nos demais planos de 

ensino. 

A metodologia do seminário geralmente envolve apresentações de trabalhos em 

grupo, discussões de temas e algum tempo para aulas expositivas, variando nesse 

padrão conforme cada docente. A construção coletiva dos temas é algo comum em 

todos que participei. Esse momento é valioso, pois é a chance de pesquisar e de discutir 

assuntos que não são suficientemente abordados durante o curso. É uma oportunidade 

de avançar para além do que o currículo oferece, de ler um pouco mais sobre aquilo que 

se ouve falar em uma palestra, que uma disciplina apenas citou, ou sobre assuntos 

contemporâneos. É a hora de ser criativo, de pensar na prática almejada e começar a 

pesquisar sobre ela, de aproveitar os temas dos colegas para perceber com quais os 

alunos identificam-se mais. Os temas geralmente seguem a lógica do que cada ênfase 

propõe, mas, na prática, percebe-se que essa divisão não é tão rígida. Posso exemplificar 

com uma pesquisa feita em um dos seminários de cuidado, cujo tema era “o uso das 

redes sociais por idosos na contemporaneidade”.  Apenas pelo título pode-se apreender 

todos os conceitos dos títulos de ambas as ênfases, talvez com destaque para a saúde e 

os processos de subjetivação. Esse encadeamento entre os conceitos e, ao mesmo 

tempo, a deficiência de discussões mais aprofundadas em determinados assuntos, 

impulsionaram-me a buscar pelo seminário de gestão no último período, a fim de 

complementar questões pouco abordadas.  

O seminário de gestão teve uma organização semelhante aos anteriores, 

apontando, como esperado, com mais veemência, os tópicos sociais, as questões de 

poder, de trabalho, de gestão e de instituições. Essas discussões eram sempre permeadas 

pela noção de saúde, reforçando a indissociabilidade já citada. Acompanhando o 

seminário, realizei estágios correspondentes na Psicologia do Trabalho e nas Políticas 

Públicas. As práticas de gestão são, em sua maioria, externas, algo que nem sempre é 
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possível aos estudantes devido às diferentes rotinas de trabalho, mas que é 

extremamente satisfatório e compensatório quando se tem a oportunidade de 

experimentar. O contato com o mercado, com os profissionais e com o público gera 

uma expertise que nenhuma aula teórica irá ensinar. Ouso dizer que até mesmo os 

percursos caminhados e as mudanças na rotina a cada semestre foram válidas. São 

incontáveis os lugares de Belo Horizonte que passei a conhecer em função de estágios e 

de atividades realizadas durante a graduação. Além de tudo, esse é um exercício de 

percepção das minhas próprias limitações e potencialidades, de quebra de paradigmas e 

de levantamento de questões que somente a vivência tem a oferecer.  

Minha conclusão a respeito de todo esse processo organiza-se em alguns pontos. 

Considero uma vantagem ter passado por campos diversos dentro das possibilidades 

ofertadas. Ao mesmo tempo, arrependo-me de não ter experimentado mais situações 

diferentes por questão de preferência, porque no mercado de trabalho, principalmente 

no começo, não há espaço para tanta escolha. As oportunidades não aparecem nos 

moldes desejados e com as especificidades com que me acostumei. Tornei-me psicóloga 

e as pessoas esperam que eu saiba executar o que me é destinado como representante 

dessa classe. É óbvio que não vou de fato saber tudo, nem aceitarei todos os tipos de 

demanda, mas percebi que é bom estar aberta para novos campos e pronta para não 

parar de estudar, pois esse é o caminho para quem busca uma prática de qualidade. As 

ênfases da PUC São Gabriel são complementares e ter vivências em ambas habilitou-me 

a fazer reflexões mais complexas e com os elementos essenciais que cada uma destaca. 

Escolher uma ou outra possibilita focar em determinados assuntos mais recorrentes, mas 

transitar entre elas, sem dúvida amplia os pontos de análise.  

As limitações desse processo encontram-se, principalmente, nos estágios. A 

impossibilidade de se matricular nos estágios de maior interesse devido a coincidências 

de horários na grade curricular costuma ser incômoda, mas compreensível, pois 

relaciona-se à organização do horário dentro das disponibilidades dos docentes e da 

instituição. Já as questões de limitação de abordagem teórica, principalmente na clínica, 

talvez me incomodem mais, pois, apesar de existir variedade, a maioria dos estágios 

segue a Psicanálise. Há quem goste, mas quem não se simpatiza com essa teoria precisa 

por vezes apenas se conformar.  

O percurso narrado e outras atuações que tive no curso foram de suma 

importância para a minha formação. Nesse mercado em que o mais comum é a “vaga 
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com exigência de experiência”, o estágio, a extensão, a pesquisa e a monitoria serão 

muitas vezes as únicas do recém-formado, como foi o meu caso. A ênfase de Cuidado 

consta no meu diploma e é coerente com os meus principais interesses dentro da 

Psicologia. Não deixei, porém, compreensões da Gestão de lado, e acredito que os 

fenômenos são mais bem avaliados quando contam com uma análise complexa. 

Atualmente, consigo vislumbrar atuação em diversas áreas devido a esse percurso que 

me fortaleceu. No momento da escrita desse texto, percebo algumas deficiências que eu 

poderia ter resolvido na graduação, mas que, naquele momento não eram ainda uma 

demanda. Daqui a algum tempo, outros pontos positivos e negativos serão percebidos a 

respeito desse processo. Sei que a maneira como tudo foi vivenciado ocorreu dentro das 

possibilidades permitidas pelo contexto no qual estava inserida e valorizo isso. Busquei 

ser o melhor de mim na graduação e continuo com esse propósito como psicóloga. 

Depois que a sessão de colação de grau é declarada encerrada, um mundo novo abre-se 

e a bagagem acumulada ao longo de cinco anos irá, com toda certeza, auxiliar nas 

próximas viagens pelo conhecimento e pelo aprimoramento.   
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