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Resumo 

 

 O objetivo do presente trabalho é discutir a inserção profissional do 

psicólogo brasileiro na atualidade, considerando o papel que deve exercer e os 

desafios que enfrenta. Três importantes dimensões foram aprofundadas e 

articuladas de forma a se pensar em possíveis explicações para esse 

posicionamento profissional: a da imagem social, da atuação na área da saúde 

pública e da formação. Para tratar da imagem social, foram agrupados 

resultados de pesquisas que relacionam dados como: número de profissionais, 

sua distribuição pelo país, principais contextos de trabalho e modelos de 

atuação, forma como o próprio psicólogo se vê, expectativas da sociedade 

sobre a atuação do profissional, entre outros. Além disso, artigos do Código de 

Ética profissional, que consideram novas responsabilidades e formas de 

inserção, foram comparados às limitadas funções privativas do profissional, 

definidas pela legislação. Em seguida foi aprofundada a atuação na área da 

saúde pública, considerando-se dados históricos sobre a inserção do 

profissional, mudanças na base da organização dos próprios serviços de 

saúde, desafios que são colocados aos psicólogos e a noção predominante de 

promoção de saúde. A formação foi discutida posteriormente tratando do 

modelo profissional que é priorizado e das divergências que ele apresenta com 

relação à capacitação para o trabalho com saúde pública. Por fim, possíveis 

saídas que contribuam para a atuação mais abrangente e socialmente 

comprometida do psicólogo foram tratadas.   

 

Palavras chave: Atuação, Formação, Papel social.   
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Introdução 

 

Para Drawin (1988), o psicólogo é “obrigado a confrontar-se com a 

interrogação de sua identidade no próprio movimento de sua auto-afirmação” 

(p. 238).  

 O autor discute a irremediável dificuldade da psicologia como ciência e 

como profissão em encontrar uma identidade, com base em dados da pesquisa 

realizada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), nos anos 80, que deu 

origem ao livro Quem é o Psicólogo Brasileiro? (1988).   

 Para ele, não é a diversidade de auto-definições do universo “psi” que 

mais chamam a atenção, mas o indício, que aparece nos resultados do 

questionário da pesquisa e em sua própria estruturação, de que até mesmo 

dentro das orientações teórico-metodológicas convergentes a heterogeneidade 

se faz presente. Assim, a identidade formal dos rótulos dessas abordagens 

esconde uma grande variedade de sentidos e a compreensão do que seja 

Psicanálise, ou Fenomenologia Existencial, ou Behaviorismo, dilui-se na 

pluralidade inalcançável das vivências e das práticas.  

 De acordo com o autor, a história da psicologia nos últimos anos, nos 

quais se observou um grande movimento de organização da categoria, na 

verdade se constituiu em uma história de dissolução que vem se tornando mais 

intensa conforme foi se abandonando o ideal da Psicologia como uma ciência 

unitária, pensada assim através das influências do fisicalismo1.   

 Tais constatações abrem espaço para a reflexão acerca das definições 

teórico-metodológicas que podem se transformar em proposições 

incontestáveis e indiscutíveis e sobre a indagação que se dá com respeito a 

uma unidade na psicologia (Drawin, 1988).  

 Para Drawin (1988), o fato de que o universo pesquisado no trabalho do 

CFP se refere a uma categoria profissional já revela uma unidade aparente, a 

unidade da própria profissão de psicólogo. Afinal, refere-se ao reconhecimento 

por parte da sociedade e do Estado, legitimando uma categoria profissional.  

 

1. Doutrina segundo a qual não há outro critério de verdade além da verificação positiva e 

empírica.  
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Com base em sua institucionalização e assegurada por um 

reconhecimento geral da eficácia de suas técnicas, a Psicologia poderia, então,  

simplesmente “ser” como ciência e profissão, porém indagações sobre ela 

própria surgem o tempo todo e muitas vezes por parte dos futuros psicólogos e 

por aqueles já formados há tempos. Essas indagações, emergem na forma de 

crises que influenciam o cotidiano dos psicólogos (Drawin, 1988).  

 De acordo com o autor, não se pode previamente estabelecer uma 

especificidade comum a toda a Psicologia para depois examinar suas 

implicações político-ideológicas; e ao contrário, é o que se mostra 

irredutivelmente plural na Psicologia que pode mostrar um possível elemento 

constitutivo de sua especificidade.  

 Esse campo do saber, situando-se na intersecção de diversas disciplinas 

das Ciências Humanas, manifesta também, na própria fragmentação, a 

exigência por uma unidade concreta, necessidade de todo tipo de ciência. 

Porém, o alto grau de abstração exigido para que se chegue a uma 

universalidade e daí se constitua um saber científico, não pode, segundo 

Drawin (1988), ser alcançado pela Psicologia.   

Existem algumas disciplinas em que é possível demarcar rigorosamente 

um objeto de estudo, utilizando-se de seus conceitos e métodos para que se 

separe, mediante um corte formal, os fenômenos a serem estudados da 

complexidade dos contextos nos quais se inserem. Têm-se assim, um modelo 

de conhecimento com alto grau de abstração (Drawin, 1988).  

 Porém, o autor mostra que, no decorrer da história da Psicologia, a 

busca de diversos cientistas renomados por um modelo que apresentasse 

graus de abstração como o citado não chegou a resultados desejados. Isso 

ocorre devido ao fato de que a referida área do saber não pode se utilizar 

somente da abstração para o que pretende conhecer, uma vez que não se trata 

de um objeto fragmentável. O homem, em suas diversas dimensões, se situa 

num mundo que não apenas o envolve, mas que também o constitui, se 

construindo historicamente. Se o olhar para as relações com o contexto é 

perdido, perdem-se também partes inseparáveis do que se estuda.  

 Quando a Psicologia se fixa então, no momento da abstração, vive a 

dicotomia entre o vivido e o pensado, de forma a levantar uma barreira entre o 
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sujeito e o objeto, colocando diversos empecilhos em seu caminho (Drawin, 

1988).  

 A peculiaridade e complexidade do foco da Psicologia, que pretende 

conhecer o homem, suas relações e intervir de forma a contribuir, em última 

instância, para o seu maior desenvolvimento e satisfação, acaba gerando 

diversos questionamentos. 

O presente trabalho surgiu de indagações vivenciadas durante todo o 

decorrer da formação sobre a possível identidade do psicólogo. Muito foi 

pensado sobre seu papel profissional, principalmente no que se refere à 

dificuldade de se colocar perante situações que se distanciam um pouco mais 

da clínica particular. Além disso, emergiram questões sobre a forma como o 

psicólogo é concebido na sociedade e, principalmente, sobre a necessidade 

dos alunos de Psicologia de escolher uma abordagem teórica como forma de 

definição de seu papel profissional.  

Se a definição do que é ser psicólogo está tão atrelada à teoria e se 

existe uma infinidade de construções teóricas válidas, cada uma partindo de 

um pressuposto e de uma visão de ser humano diferente, onde se encontra a 

unidade da Psicologia?  

Sem uma noção dessa possível unidade, como o psicólogo pode se 

posicionar frente às novas situações de inserção que exigem, por sua vez, 

novos respaldos teóricos?  

A questão filosófica que se coloca pretende construir uma grande 

discussão e ampliar a visão sobre a própria psicologia, compactuando com a 

idéia de que a incerteza de posicionamento pode contribuir para uma riqueza 

reflexiva.   

Sem a pretensão de encontrar uma possível unidade, mas para refletir 

sobre o tema, três principais dimensões foram articuladas no presente trabalho: 

a imagem social do psicólogo brasileiro, sua atuação e a formação atuais. 

Pensando-se nas referidas dimensões influenciando-se mutuamente, pôde-se 

chegar a uma noção global de questões que balizam a forma de o psicólogo se 

colocar na sociedade. Além disso, no decorrer da construção do trabalho foram 

surgindo formas de se enxergar o profissional que o caracterizam com 

determinados deveres e prerrogativas que vêm antes da teoria, como por 

exemplo, a noção do psicólogo como promotor de saúde, possuindo 
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ferramentas específicas para a intervenção no processo saúde/doença. Assim, 

buscou-se enfatizar maneiras amplas de interpretação da realidade e 

intervenção, considerando um profissional socialmente comprometido.   

No que se refere à reflexão sobre a imagem social, articularam-se 

conteúdos como a Lei que regulamenta a profissão, as principais práticas do 

psicólogo, as definições do Código de Ética Profissional, dados de pesquisas 

sobre a categoria e questões relacionadas à auto-imagem do profissional.  

Já para discutir a atuação, foi eleita uma área específica: a área da 

saúde pública. A escolha foi feita primeiramente por ter despertado maior 

interesse e por tratar, de uma forma enfatizada, da questão da noção de saúde 

que se tem por trás de toda ação. Dessa forma, foi possível pensar no 

psicólogo e sua atuação em convergência ou divergência com questões 

relacionadas à promoção de saúde e qualidade de vida, discussão esta que 

pode ser estendida para outros contextos nos quais o profissional atua.   

Com relação à formação, foram discutidas as tendências a se priorizar o 

modelo clínico tradicional de atuação, a predominância do ensino de teorias 

psicológicas aprofundadas em relação a noções mais amplas e 

contextualizadas de se enxergar o homem, o preparo para o trabalho em 

equipes multidisciplinares, a falta de sensibilização para a importância de se 

conhecer os contextos, as especificidades das populações com as quais se vai 

trabalhar, etc.  

Através da articulação dessas três referidas dimensões foi possível 

chegar a alguns pressupostos básicos que podem ajudar o psicólogo a se 

posicionar frente a situações novas e desafiadoras, defendendo a idéia de que 

mesmo se o profissional não conhece profundamente as especificidades do 

contexto de trabalho, pode se sentir seguro através de noções amplas que 

fundamentam uma atuação qualificada.   

Também é citada a questão que se refere ao mercado de trabalho e ao 

espaço que é predominantemente aberto ao psicólogo, relacionados a uma 

atuação restrita que não permite o foco em transformações com o coletivo e, 

conseqüentemente, com o trabalho de promoção de saúde.  

Para a visão mais ampla possível, buscou-se com o presente trabalho 

relacionar um pouco da história do desenvolvimento da profissão no Brasil, 

com teorias vindas da Psicologia Social – que privilegiam a visão do ser 
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humano de forma relacional e contextualizada – e informações sobre os 

pressupostos básicos de funcionamento do Sistema Único de Saúde – 

mostrando a importância de se conhecer a história e as relações que definem o 

local de inserção.  

Além disso, por conta da abrangência e da possibilidade de se relativizar 

a noção da identidade do psicólogo, não foram pré-estabelecidos critérios 

demarcados que definissem hipóteses relativas a conclusões às quais se 

poderia chegar. Foi permitido um determinado grau de liberdade para que o 

próprio desenvolvimento do trabalho mostrasse possíveis saídas para a 

questão colocada, evitando também, a limitação que as noções pré-concebidas 

exercem sobre o olhar para as relações e contextos.             
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1. – O Psicólogo no Brasil: imagem social, auto-imagem e atuação 

 

Definir a profissão do psicólogo pensando em sua especificidade é uma 

tarefa que exige constante reflexão. As funções do psicólogo passam a ser 

definidas no Brasil em 1962, com a regulamentação da profissão, 

acontecimento extremamente recente na história da constituição da Psicologia. 

A lei que reconhece a profissão no país não foi atualizada desde então e define 

como função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas 

psicológicas com os objetivos de realizar: diagnóstico psicológico; orientação e 

seleção profissional; orientação psicopedagógica e solução de problemas de 

ajustamento. A não atualização dos moldes que definem a atuação mostra que, 

por mais que nesse período de um pouco mais de quarenta anos mudanças 

profundas tenham ocorrido no trabalho do profissional, sua imagem social não 

sofreu alterações de forma proporcional. Para que se mude a lei que define 

uma profissão, esta deve estar suficientemente concretizada e clara em seus 

novos moldes, tanto para a sociedade como para a própria categoria, fato que 

até o presente momento não ocorreu com a Psicologia brasileira.  

 Por outro lado, o Código de Ética profissional teve sua última atualização 

em agosto de 2005, – o terceiro da profissão no Brasil – considerando diversas 

situações em que o psicólogo pode estar inserido que antes não se 

considerava formalmente. O Código visa a valorizar princípios fundamentais 

como base que deve orientar a relação do psicólogo com a sociedade como 

um todo, considerando que esses eixos básicos atravessam todas as práticas. 

Além disso, visa a abrir espaço para discussão da categoria sobre os limites e 

intersecções com relação aos direitos individuais e coletivos; explicitar a 

diversidade do trabalho do psicólogo e sua crescente inserção em contextos 

institucionais e em equipes multiprofissionais e estimular reflexões que 

consideram o exercício da profissão como um todo e não em suas práticas 

particulares, uma vez que os dilemas éticos podem surgir em quaisquer 

contextos.  

Como está referido no próprio Código, ele tem a pretensão de ser um 

instrumento capaz de contribuir para o fortalecimento e ampliação do 

significado social da profissão, já que de alguma forma delimita para a 
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sociedade as responsabilidades e deveres do psicólogo, oferece diretrizes para 

a sua formação e baliza os julgamentos de suas ações.  

Nele estão presentes dois artigos com noções que se referem à atuação 

em conjunto com equipes multiprofissionais, delineando os limites e 

possibilidades do trabalho. Também há a noção da relação que deve ser 

estabelecida entre o profissional e a instituição com a qual está vinculado, 

explicitando que o psicólogo deve refletir sobre os valores e missões dessas 

organizações para decidir se pode ou não trabalhar em consonância com seus 

princípios. Há referência ao posicionamento do psicólogo na realização de 

estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e a 

explicitação da necessidade que o psicólogo tem de se relacionar com órgãos 

que se responsabilizem por crianças, adolescentes e interditos sem um 

responsável legal, além de muitas outras considerações.  

Essa nova formulação aponta para mudanças que já ocorreram e que 

estão por vir, porém não se sabe a profundidade e a implicação destas, 

principalmente no que diz respeito à identidade do psicólogo.   

A falta de definição estimula o exercício de reflexão da categoria, fato 

que ocorre há algum tempo com a Psicologia brasileira.  

Aos 25 anos de consolidação da profissão, alguns grupos de psicólogos 

mostraram uma disposição para a auto-análise e crítica, fato que segundo 

Pessotti (1988) mostra um bom grau de maturidade. Na década de 80 o 

Conselho Federal de Psicologia realizou uma pesquisa sobre a identidade do 

psicólogo brasileiro, – última grande pesquisa formal sobre o tema – dando 

origem ao livro Quem é o Psicólogo Brasileiro?. Através dela, foram 

esmiuçados dados referentes ao número de psicólogos atuantes, à forma como 

estão distribuídos pelos estados e capitais, ao número de mulheres em relação 

ao de homens na profissão, às áreas de atuação, às motivações que levaram 

os profissionais a escolherem a Psicologia, à imagem social do psicólogo, etc.  

De acordo com a pesquisa, até o início de 1960, a prática da psicologia 

no Brasil dependia de profissionais formados em cursos de Filosofia, 

Pedagogia e Medicina. O ensino da Psicologia era realizado como acessório e 

complementar para bacharéis de outras áreas, não havendo uma formação 

regular do curso, o que dava um caráter bastante assistemático à preparação 

do psicólogo.  
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Porém, áreas sensíveis aos possíveis efeitos da psicologia aplicada 

começaram a se preocupar com essa sistematização e um movimento de 

construção de consultórios, gabinetes, serviços, institutos e centros de diversos 

campos da psicologia aplicada começou a ocorrer da metade da década de 

cinqüenta em diante. Os meios de controle da qualificação dos responsáveis 

por esses institutos eram praticamente inexistentes e a necessidade de 

controle da formação e da prática começou a surgir, pensando-se nos 

interesses da população e na imagem da própria profissão.  

Durante a referida década diversos passos foram insistentemente dados 

no sentido de regulamentar a profissão. Esses esforços estão documentados 

nos Arquivos Brasileiros de Psicotécnica de 1959.  

Em 1958, de acordo com a pesquisa, foi escrito o Projeto de Lei nº 

3.825, oriundo do MEC, que transitou pela Câmara dos Deputados e que foi 

objeto de grandes discussões. Logo o Projeto foi substituído por um novo 

documento escrito pela Associação Brasileira de Psicólogos. Ainda assim, não 

se conseguia aprovar a lei, uma vez que ela não satisfazia às diversas 

correntes dentro da Psicologia e ao governo ao mesmo tempo.  

Mesmo sem uma legislação reguladora, a oferta de cursos e estágios 

crescia, também na tentativa de minimizar o despreparo de iniciantes na 

profissão. Contudo, no que diz respeito à formação do psicólogo, o que se 

observava era o treinamento de estudantes já graduados principalmente em 

Filosofia ou Pedagogia, em especialidades dentro da Psicologia, sobretudo nas 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os cursos possuíam 

curta duração e não ocorriam de acordo com qualquer norma oficialmente 

estabelecida, sem validade nacional assegurada.  

A Lei Estadual nº 3.862 de 26/05/57 deu origem ao curso de Psicologia 

da Universidade de São Paulo, aberto desde 1958. Enquanto isso outros 

cursos eram estritamente voltados para a psicologia aplicada principalmente na 

área do trabalho.  

Em 1957, segundo Lourenço Filho (1957), havia mais de mil pessoas 

ocupadas em atividades profissionais relacionadas à Psicologia no território 

nacional. A importância de serem formados grupos de troca de informação e 

que permitissem um mínimo de definições que balizassem a atuação 

começava a ser percebida.  
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Assim, foram criadas entidades estaduais e nacionais como a 

Associação Brasileira de Psicólogos, a Associação Brasileira de Psicotécnica, a 

Sociedade Brasileira de Psicologia, a Associação Paulista de Psicologia e a 

Associação Mineira de Psicologia, que aproximaram profissionais da área no 

sentido da construção de uma identidade.  

O cadastramento de todos os psicólogos atuantes ainda não era 

possível no país, o que só passou a ocorrer com a Lei nº 4.119, de 27 de 

agosto de 1962, que concedia o prazo de 180 dias para que os interessados se 

registrassem pelo MEC como profissionais psicólogos. Não foram 

apresentadas restrições quanto à natureza, organização ou competência das 

instituições responsáveis pela formação desses profissionais.  

Nos primeiros meses após a regulamentação da profissão, a pesquisa 

mostra que quinze pessoas solicitaram e obtiveram seus registros no MEC. 

Logo após esses primeiros meses, o registro passou a ser efetuado também 

nos Conselhos Regionais de Psicologia e a categoria veio crescendo de um 

ano para o outro.  

Por volta de 1978, a absorção dos profissionais registrados pelo MEC 

havia sido completada pelos Conselhos Regionais. Ainda assim, o número de 

profissionais com diplomas era bem superior ao número de cadastrados.  

Das quinze pessoas registradas em 1962, passou-se a 500 em 1967, 

1.133 em 1968 e em 1974 já se chegava a um total de 11.343 psicólogos. Com 

a passagem dos registros aos CRPs verificou-se que de 12.139 psicólogos 

registrados em 1978, passou-se a 60.401 em 1986. De 78 para 79, calculam-se 

3.457 novos registros e já de 85 para 86 calculam-se 7.063 novos registros. 

Em 1983 foram inscritos 6.602 novos psicólogos, porém no ano anterior 

mais do que o dobro de pessoas havia obtido graduação no país de acordo 

com fontes do MEC. O fato observado em algum grau ano após ano, mostrava 

que grande parte dos graduados em Psicologia estava realizando outras 

atividades não relacionadas à área.  

Neste ano a Psicologia ocupava o 14º lugar dentre as áreas de formação 

superior com maior número de cursos em andamento de forma regular no 

Brasil. Com seu início formal em 1962, e no espaço de somente 25 anos, o 

número de instituições que davam conta da formação era quase equivalente às 

de Medicina e superior às relacionadas à ciência e à tecnologia.  
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Em 1982, vinte anos após a regulamentação, o número de concluintes 

em Psicologia no Brasil era de 13.736, sendo menor somente que o número de 

concluintes dos cursos de Pedagogia, Direito, Administração e licenciados em 

Ciências. Com esse agressivo crescimento quantitativo de cursos, a qualidade 

não pôde ser controlada uma vez que o número de psicólogos formados com 

experiência em ensino e pesquisa era insuficiente para atender à grande 

demanda de alunos. Muitos professores acabavam iniciando sua atuação logo 

em seguida à própria formação e improvisando aulas.  

Até o final dos anos 80 somava-se um total de 58.277 psicólogos e a 

distribuição era muito desigual por todo o território nacional. Por volta de 75% 

dos profissionais trabalhavam principalmente nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais.  

Além disso, havia forte concentração de psicólogos nas capitais, de 

forma que em algumas unidades de federação como Acre e Roraima, todos os 

psicólogos registrados atuavam nas capitais. A concentração desses 

psicólogos nas capitais por todo o país chegava a 69%. 

Além desses fatores, a Psicologia no Brasil se constituía muito mais de 

profissionais mulheres do que de homens. Até o final dos anos 80 o número de 

mulheres psicólogas chegava a ser superior a 80% nos diversos CRPs. A 

pesquisa ressalta que este fenômeno não é universal e que em muitos países, 

na sua maior parte nos mais desenvolvidos, existem mais homens na 

profissão.  

Analisando cada Conselho Regional, percebia-se que a menor 

concentração de mulheres psicólogas era de 81,9% e a maior de 90,4%.  

Na Argentina, por exemplo, durante toda a década de 60, do número de 

filiados à Associação de Psicólogos de Buenos Aires, 86% eram mulheres.  

A situação faz com que surjam alguns questionamentos com relação à 

forma como o psicólogo é visto em cada país, mostrando a relativização da 

noção da psicologia de acordo com o contexto.    

Na mesma década a Psicologia ainda era uma profissão constituída por 

jovens. Constatou-se que 73% a 90% dos profissionais distribuíam-se entre 22 

e 39 anos de idade. Em alguns CRPs nenhum profissional com mais de 60 

anos foi entrevistado e a porcentagem dos profissionais acima dos 50 anos era 

pouquíssimo expressiva.  
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A pesquisa ainda oferece dados para a discussão sobre a delimitação 

das áreas de atuação do psicólogo. Bastos (1988) discute o modelo de atuação 

hegemônico – o modelo clínico – como sendo o foco principal da problemática 

do trabalho do profissional. O autor explicita que esse modelo é questionado 

como um todo, especialmente no que se refere a sua adaptação à realidade 

social brasileira.  

A área clínica não é somente aquela a que um maior número de 

profissionais se dedica, mas é a que possui um maior número de alunos 

interessados (Leme e outros, 1987, apud Bastos, 1988).  

Para Bastos (1988), o próprio conceito de área de atuação é discutível 

quanto à sua delimitação e utilidade para a Psicologia. A legislação definiu para 

o profissional duas grandes funções que consistem em ensinar Psicologia e em 

atuar em atividades privativas da profissão. Tais atividades demarcaram três 

grandes áreas de atuação, que até a época da produção da pesquisa eram 

chamadas de Clínica, Escolar e Industrial que, como mostrado pelo autor, têm 

suas origens nas definições das funções privativas do psicólogo registradas na 

legislação.  

Assim, a área clínica, mais estritamente a que se utiliza de 

procedimentos psicoterapêuticos contínuos, é decorrente da atividade privativa 

de “solução de problemas de ajustamento”, que ficou identificada com o 

trabalho psicoterápico e com atividades de psicodiagnóstico com finalidade 

terapêutica. Além disso, esse tipo de trabalho é predominantemente 

desenvolvido em consultórios particulares, o que é importante para esclarecer 

que o trabalho clínico é associado a um determinado espaço no qual acontece 

em maior freqüência.   

Já na área escolar, as raízes estão na atividade privativa de utilização de 

instrumentos psicológicos para fins de orientação psicopedagógica, o que 

culminou na predominância do trabalho junto a crianças com problemas no 

processo de aprendizagem, aplicação de testes e programas de orientação 

vocacional decorridos dos testes.  

Na área industrial se vê basicamente relação com a função privativa do 

uso de instrumentos psicológicos para avaliar o potencial de ajustamento do 

indivíduo às tarefas que seu trabalho exige e daí vem o grande foco em 

recrutamento e seleção de pessoal.  
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Atualmente se percebe uma expansão dessas atividades nas três 

diferentes áreas. Na área industrial, por exemplo, houve expansão para o 

trabalho com treinamento e desenvolvimento, pesquisas de clima 

organizacional para intervenções na organização como um todo e mesmo para 

a atuação nas áreas estratégicas das empresas, o que não impede que a 

maioria dos estagiários e jovens profissionais inicie sua vida profissional 

trabalhando com recrutamento e seleção nesses contextos.  

Contudo, esses tipos de trabalhos foram se diversificando no decorrer do 

tempo e houve uma grande ampliação do leque de atividades com as quais o 

psicólogo se envolve, o que ampliou também os objetivos e locais de inserção 

do profissional (Bastos, 1988).  

Como mostra o autor, até aí não se considerava uma área da saúde, 

que pouco tempo depois passou a ser trocada ou fundida com a área clínica. 

Aos poucos os rótulos vão se alterando: A Psicologia Escolar passa a ser 

chamada de Psicologia Educacional, a Industrial passa a ser chamada de 

Psicologia Organizacional ou do Trabalho e junto com os novos nomes, 

associavam-se conceitos mais ampliados de atuação psicológica. O que se 

observa em comum nessa ampliação da intervenção é o rompimento do olhar 

restrito para o individual, o que também rompe com a noção do psicólogo como 

aplicador de instrumentos de mensuração individual.   

Além do alargamento das áreas já existentes e da confusão entre 

algumas delas, o autor mostra que novas áreas surgem como a Psicologia 

Comunitária, cuja base se dá pelo trabalho com problemas sociais mais amplos 

e sempre com um número maior de pessoas. Áreas como a Psicologia 

Hospitalar, Institucional, do Esporte, Jurídica e do Trânsito são alguns outros 

exemplos que surgem. De qualquer forma, a fragmentação parece não ter fim e 

pode dificultar a definição de uma área de atuação ao invés de facilitar esse 

processo, uma vez que confundi-las é muito fácil (Bastos, 1988).  

O autor mostra que existem alguns critérios para a definição dessas 

áreas e um dos mais básicos e mais usados deles é o que relaciona a prática 

com os diversos locais. Assim, o profissional que está no consultório faz 

trabalho clínico, o profissional que está em uma empresa faz o trabalho 

organizacional e assim por diante. Apesar da inevitável associação que se faz 

do trabalho com o local, este critério é insuficiente, uma vez que, apesar dos 
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posicionamentos contra, exista trabalho clínico – no sentido mais restrito do 

termo – nas mais diversas instituições. 

Dessa forma se fazem necessários outros critérios para tal definição, 

como por exemplo: os objetos do trabalho, o tipo de problema com os quais 

lida, o tipo de vínculo empregatício, a relação com o cliente/paciente, os alvos 

da intervenção, os procedimentos implementados, entre outros (Bastos, 1988). 

Mesmo necessários para balizarem diferentes áreas de atuação, nenhum dos 

critérios seria suficiente para estabelecer limites precisos e talvez nem seja 

viável utilizar todos os critérios possíveis (Bastos, 1988).  

Constatada essa dificuldade na delimitação das áreas e a possibilidade 

de se abrir mão dos critérios, pode-se interpretar que existe uma identidade 

básica do profissional, independentemente da área de atuação (Bastos, 1988).  

Alguns autores como Patto (apud Bastos, 1988) e Pfrom Neto (apud 

Bastos, 1988), defendem que por mais que alguns tipos de intervenção se 

fortaleçam e se desenvolvam com as especificidades daquele contexto de 

atuação, é necessária a integração das diversidades. A unidade entre os 

psicólogos se daria assim, mais pelo objeto de intervenção do que por qualquer 

outro critério como tecnologia, metodologia, local, etc. Dessa forma, pode-se 

pensar que é satisfatória a “divisão” dos diferentes trabalhos do psicólogo 

simplesmente por atividades desempenhadas, porém, Bastos (1988) defende 

uma visão não tão extremista da forma de se ver as áreas de atuação.  

Para o autor, mesmo existindo nítidas diferenças entre psicólogos de 

áreas distintas como a clínica e a organizacional, por exemplo, é inegável a 

existência de preocupações comuns, recursos técnicos similares e, sobretudo, 

alguns requisitos pessoais básicos à sua ação, e demarca que tal consideração 

pode levar à compreensão de que o critério que deve ser usado para a 

demarcação das áreas é muito mais sociológico do que técnico.  

Para o autor, 

 

Essas áreas devem ser vistas como contextos diversos que criam círculos de 

relações, padrões de referência e avaliação do trabalho distintos; tais diferenças, 

por seu lado, se apóiam e geram valores diversificados, moldam padrões de 

relações entre profissionais e destes com a sua clientela específica. Aceito tal 

pressuposto, o conceito área de atuação pode se revelar bastante útil para 

investigar de que forma aspectos do indivíduo e do contexto de trabalho 
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interagem na determinação de padrões de conduta profissionais próprios 

(Bastos, 1988, p. 167).  

 

Assim definida, pode-se entender área de atuação como espaço do 

campo profissional cujos limites vão além dos aspectos técnicos do trabalho 

psicológico em si e englobam um conjunto de relações sociais, valores e 

papéis que se traduzem em cultura própria de cada ambiente de trabalho. 

Haveria, assim, um grupo de características pessoais como visão de mundo, 

concepção de homem, forma de lidar com as situações, etc., que levariam o 

psicólogo a se dedicar a uma determinada área (Bastos, 1988).  

Resumidamente, o conceito de área de atuação, apesar de sujeito  

à confusão, é útil para entendermos os movimentos dentro da Psicologia e 

reflete uma realidade de especificidades que existem dentro de cada 

delimitação. 

Para Bastos (1988), a questão da formação está diretamente implicada 

nessa discussão que se refere à ampliação da visão sobre a atuação. Dessa 

discussão surgem indagações relacionadas à melhor maneira de se oferecer 

uma graduação que possibilite uma preparação para situações específicas e o 

desenvolvimento de uma visão generalista ao mesmo tempo. 

Uma nova pesquisa nacional sobre a identidade do psicólogo brasileiro 

está sendo realizada atualmente por um grupo de trabalho da ANPEPP – 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia. A pesquisa 

se dá via online e visa a conhecer o que faz o psicólogo brasileiro, em que 

áreas atua, quais são os referenciais teórico-metodológicos que baseiam a 

prática, enfim, produzir um retrato da profissão no Brasil hoje de forma similar 

ao produzido pelo CFP na década de 1980.    

De acordo com Bock (1999), no que se refere à consolidação da 

identidade dos psicólogos, a década de 80 foi de extrema importância. Logo 

após um período de ditadura militar no qual a organização de grupos de 

trabalhadores de diversas áreas não tinha espaço para se articular e 

desenvolver, alguns movimentos de reorganização social e política foram 

iniciados.  

Também nessa década, principalmente depois de 1975, houve a 

abertura de muitos cursos de graduação em Psicologia em instituições 



 

 15 

particulares e dessa forma a categoria crescia e se tornava mais diversificada, 

com representantes de outras camadas sociais além da elite intelectual que 

antes tinha acesso quase restrito às universidades – cerca de 3.000 psicólogos 

eram formados por ano nessa época. Assim, novos profissionais que tinham 

maior representatividade dessa diversidade tomaram posse da organização 

dos Conselhos e do Sindicato de Psicologia (Bock, 1999).  

A autora mostra que dos anos 1980 em diante, diversos termos surgem 

para designar o que é psicológico na tentativa da definição de um objeto de 

estudo. Dentre eles: o aspecto social, a questão da cidadania, a realidade 

política, econômica, social e cultural, saúde mental e saúde relacionada às 

condições de vida, relações sociais, aspecto histórico da compreensão do 

comportamento, identidade social, entre outros.  

Um marco importante para a categoria dos psicólogos, segundo a 

autora, ocorreu em 1988 com o I Conpsic – Congresso de Psicologia –, no qual 

diversos profissionais da área apresentaram seus estudos e reflexões sobre a 

Psicologia e seu objeto de estudo. Nesse período de busca por definições 

claras para o fenômeno psicológico discussões eram feitas com base em 

críticas à falta de pesquisa, à indefinição quanto à natureza da Psicologia – se 

ela deveria ser considerada uma ciência humana ou biológica –, críticas à 

confusão entre Psicologia e práticas que possuem base epistemológica 

diferente da sua, entre outras. Acontecimentos como o Conpsic mostram a 

necessidade de busca de identidade dos psicólogos.  

Em 1989 ocorre o Congresso Unificado dos Psicólogos, evento que ficou 

marcado como expressão da heterogeneidade e diferenças de posicionamento 

existentes na categoria. Outras questões como a interdisciplinaridade, a 

formação generalista, o compromisso social da profissão e, a partir daí, a 

necessidade da reformulação da formação, a reconstrução de concepções e a 

renovação da prática também eram colocadas em pauta (Bock, 1999).  

Na área da saúde inicia-se um movimento de crítica ao modelo médico 

tradicional e com isso também a busca de um novo modelo de atuação (Bock, 

1999).  

Muitas pesquisas são feitas, diversos debates e reflexões realizados e 

no final da década pode-se perceber um consenso construído em grande parte 

da categoria de que os fatores sociais são fundamentais quando se fala em 
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fenômeno psicológico. O trabalho do psicólogo com finalidade no ajustamento 

e adaptação humana, supondo um estado de normalidade das pessoas, tão 

inquestionável no início da década, já não era consensual no seu final (Bock, 

1999).  

  Porém, de acordo com a autora, mesmo com a utilização de novos 

termos e a exploração de novas áreas, os psicólogos, nesse momento, pouco 

sabem dizer no sentido de definir o fenômeno ou fenômenos com os quais 

trabalham. No movimento de não saber exatamente o objeto de estudo da 

Psicologia abre-se espaço para reflexão sobre ela em si e sobre a atuação, e 

surge a possibilidade de se fazer uma leitura mais rica das transformações do 

conceito que define a dimensão psicológica. As incertezas permitem, nesse 

sentido, uma transparência nas mudanças do conceito, abrindo espaço para 

que, por exemplo, se perceba como a organização e participação social e 

política dos psicólogos está associada aos tipos de termos e características 

que relacionam ao fenômeno psicológico (Bock, 1999).  

Algumas das expressões mais usadas no começo da década como: 

mecanismos mentais, personalidade, configuração mental, etc., começavam a 

ser lentamente substituídos. Mais para a metade da década encontramos o 

termo saúde como importante referência para os psicólogos – noções 

relacionadas à consciência, inserção na realidade, busca, realização de 

potencialidades e promoção de saúde eram articuladas. Era evidente que o 

movimento do conceito se dava na direção de uma ampliação da noção da 

dimensão psicológica que considerasse aspectos internos e externos dos 

indivíduos, que os percebesse inseridos em contextos com as mais diversas 

relações sociais e que buscasse afastá-los de um foco com perspectiva 

exclusiva da doença (Bock, 1999).  

Dessa forma, com muita discussão e diversidade, se inicia a década de 

1990 e o psicólogo é indubitavelmente definido como profissional da saúde por 

uma grande parcela da categoria. Ele está participando de lutas sociais e de 

lutas específicas da saúde. O aumento do número de profissionais no mercado 

empurra os psicólogos para novos campos de trabalho, fato que continua 

trazendo desafios e necessidade de reformulações na formação tradicional dos 

psicólogos (Bock, 1999).   
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Assim, os cursos começam a alterar seus currículos, buscando incluir o 

ensino de fundamentos e atividades relacionados à atuação em novas áreas. 

Nesse momento surgem os estágios curriculares e neles procura-se superar o 

modelo médico de atuação, ampliando o tipo de experiência dos alunos. 

Estágios e atividades em centros de referência, instituições de educação e 

atividades preventivas em centros de saúde são alguns exemplos (Bock, 1999).  

Além disso, a idéia de cidadania começa a aparecer como uma aliada 

para a profissão. Isso mostra que a categoria está mais preocupada com a 

relação que os sujeitos estabelecem com a sociedade e com a qualidade 

dessas relações, o que pode significar também que, para os psicólogos, as 

relações sociais e condições de vida já não podiam deixar de ser consideradas 

para se falar em dimensão psicológica (Bock, 1999).  

No que diz respeito ao conceito, a diversidade de termos e aspectos do 

fenômeno psicológico era tanta que houve uma necessidade de se fazer uma 

síntese no sentido de achar algo em comum a todos os profissionais. Essa 

síntese pode ser expressa pelo termo “subjetividade”, que independentemente 

da abordagem teórica utilizada por cada psicólogo, se tornou um termo 

genérico, sempre relacionado às condições de vida, para designar o 

psicológico (Bock, 1999).  

Segundo a autora, o I Congresso Nacional de Psicologia, que aconteceu 

em 1992, colocou em evidência elementos como cidadania e a qualidade dos 

serviços prestados levando em consideração os direitos de cidadania. 

Pluralidade, os diversos saberes, políticas públicas, o posicionamento e o 

compromisso diante de fatos sociais, a contínua reflexão crítica, ética, relações 

democráticas, equipes multiprofissionais e a participação dos psicólogos, 

transformação de realidades e formação generalista são alguns dos termos que 

aparecem no texto das resoluções do Congresso.  

Outra questão importante está relacionada com a realização de 

pesquisas e publicações sobre a própria categoria no Brasil, problematizando a 

Psicologia como ciência e profissão (Bock, 1999).  

Toda a produção, discussão e busca incessante por definições da 

década de 1980 é sistematizada na década de 1990. Enquanto nos anos 80 se 

refletiu, ousou e construiu novas idéias, nos anos 90 se sistematizou a 

diversidade construída (Bock, 1999).  
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Com relação à sua auto-imagem, a preocupação de psicólogos e 

estudantes de Psicologia não é recente. Em um estudo realizado por Pereira 

na década de 1970 (apud Gonçalves e Bock, 1996), tratou-se do tema e os 

resultados apontaram que os cursos de graduação contribuíam muito pouco 

para mudanças na imagem que os alunos tinham da profissão e que os 

psicólogos não possuíam uma noção adequada de suas funções sociais, uma 

vez que elas nem chegavam a ser percebidas como sociais. A autora afirma 

em seu trabalho que as atividades dos psicólogos são responsáveis diretas 

pela imagem que se faz deles.  

 Outra pesquisa sobre o mesmo tema foi realizada por Santos nos anos 

90 (apud Gonçalves e Bock, 1996), ou seja, mais de duas décadas depois, e os 

resultados apontam para um mesmo horizonte. O professor e coordenador da 

clínica psicológica da Faculdade de Psicologia da USP – Ribeirão Preto – 

solicitou a alguns de seus alunos que desenhassem um psicólogo em uma 

situação de trabalho e depois fez uma pequena entrevista sobre o desenho. As 

observações e análises dos resultados mostram formas de se enxergar a 

Psicologia semelhantes às da pesquisa de Pereira (1972). Além disso, não 

houve mudanças significativas, em ambos os estudos, nas concepções de 

alunos do primeiro e do quinto ano, o que mostra que a formação não 

contribuiu para que os estudantes construíssem uma visão de Psicologia 

diferente daquela que trouxeram de fora do âmbito da Universidade.  

 Os desenhos da pesquisa de Santos (1994) mostram um destaque das 

situações de trabalho típicas da Psicologia clínica, em atendimento individual, 

com maior ênfase no modelo de atuação em consultório particular, de forma 

que nenhum outro tipo de atuação se fortalece – do primeiro ao quinto ano – 

para competir com a clínica. A área de pesquisa foi menos mencionada pelos 

alunos que estavam mais próximos do final de sua formação do que pelos que 

estavam em seus primeiros anos de curso. O psicólogo é visto como um 

profissional que atua de forma dual e direta com seu paciente/cliente e foi 

freqüentemente retratada a postura de investigar o outro, de dissecar sua 

intimidade e descobrir problemas para poder ajudá-lo. Além disso, também 

pôde ser observado nos desenhos um conflito dos próprios alunos com relação 

à realização de trabalhos de caráter mais social com populações carentes e o 
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trabalho no consultório, evidenciando que ajudar a população não os levaria a 

serem bem-sucedidos profissionalmente e o trabalho no consultório sim.  

 As concepções dos alunos refletem a imagem social construída do 

psicólogo, a formação em si e o que tem sido filtrado, pela sociedade como um 

todo, das formas de atuação que o profissional vem conquistando. De acordo 

com Santos (1994), a prática profissional influencia a representação dos 

estudantes e acaba constituindo, em última instância, o estofo de suas 

representações sobre a profissão.  

 As representações e imagens sociais existem e devem existir para que 

nos relacionemos no mundo, porém a falta de reflexão crítica sobre essas 

representações acaba por construir uma noção não realista de como os 

processos de uma profissão ocorrem e do que ela pode oferecer à sociedade. 

A Psicologia se constrói a cada dia e para entender do ser humano e de suas 

relações – o que também se modifica e se constrói a cada dia – essa ciência 

não poderia ser diferente. Assim a reflexão crítica sobre o que se está fazendo, 

o que poderia ser feito e porque, se faz extremamente necessária.  

 Em 1995, professores da Faculdade de Psicologia da PUC-SP 

realizaram com os alunos um exercício semelhante ao da pesquisa de Santos 

(1994), pedindo para que alunos do primeiro e do quinto ano desenhassem o 

psicólogo em situação de trabalho. Os desenhos foram trocados entre as 

turmas e entre os diferentes anos.  

 É importante ressaltar que de acordo com os realizadores da pesquisa, 

os alunos consideraram que seus desenhos indubitavelmente expressavam 

uma imagem da profissão; porém, ao serem solicitados a fazer essa 

representação, eles quiseram mostrar uma imagem que fosse compreendida, 

ou seja, que tivesse elementos que permitissem que outras pessoas 

identificassem o psicólogo. Dessa forma, os alunos acreditam que o desenho 

traz consigo uma reprodução do que é definido como “ser psicólogo” e que 

então, acabam expressando mais a imagem social do que a visão que eles 

realmente possuem da Psicologia e do trabalho do psicólogo.  

 Percebeu-se, através da análise dos resultados, que os desenhos do 

primeiro e do quinto ano apresentavam mudanças significativas. No quinto ano 

surge uma visão mais crítica da profissão e de suas formas mais tradicionais 

de atuação; reduz-se a onipotência do psicólogo em relação aos seus 
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clientes/pacientes; surge uma riqueza de situações de trabalho – psicólogos 

em hospitais, creches, escolas, empresas, presídios, etc. – inclusive mostrando 

que o psicólogo poderia estar em qualquer lugar trabalhando, desde que 

houvesse pessoas e relações; aparecem as equipes multiprofissionais e a idéia 

assistencialista da profissão aparece com menor freqüência.  

 Não se pode saber, com certeza, o que fez com que na PUC-SP os 

alunos apresentassem esse tipo de posicionamento, porém uma hipótese que 

pode ser levantada diz respeito ao fato de que desde 1989 foi implantado um 

novo currículo que traz a obrigatoriedade de estágios em diferentes áreas para 

os alunos de quarto ano, passando por instituições de saúde, educacionais, 

realizando atendimento clínico e atuando na área do trabalho. Percebe-se que 

ao menos a problematização da profissão e a ampliação da noção das 

possibilidades de atuação apareceram.  

 Essa mudança de posicionamento, observada em um pequeno 

segmento da sociedade e do mundo acadêmico, é sem dúvida positiva, porém 

muito há de se fazer no sentido de uma verdadeira inserção do psicólogo nos 

novos campos.  

Mesmo nas universidades e instituições em que novas formas de 

atuação estão sendo estudadas, surge a necessidade de novos subsídios 

teóricos e técnicos para que o profissional lide com as novas situações em que 

é colocado, além de indagações da própria categoria sobre a definição do que 

é ser psicólogo. Dessa forma, repensar as possibilidades e limites da profissão 

se torna uma atitude que emerge das práticas e das necessidades com as 

quais o psicólogo vem se deparando, mas que não encontra respostas prontas.   

 Embora a posição do “não saber” traga a necessidade da reflexão e 

reposicionamento, traz também angústia, um sentimento de impotência dos 

estudantes de Psicologia perante o mundo do trabalho e uma relativa falta de 

clareza quanto às funções do psicólogo, uma vez que é difícil visualizar 

alternativas concretas de atuação. 

 Percebe-se que as transformações sociais que fazem com que o 

trabalho do psicólogo seja demandado em novos âmbitos não chegaram a 

transformar os moldes da formação de forma proporcional.  

Inúmeras questões emergentes se colocam à Psicologia fazendo com 

que suas tarefas sejam cada vez maiores e mais desafiadoras. Dessa forma, 
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segundo Antunes (2003), a própria Psicologia passa a ter a necessidade de 

reflexão sobre seu significado e sua responsabilidade na construção do devir 

histórico.   
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2. – Psicologia e Promoção de Saúde no Contexto da Saúde Pública no Brasil 

 

Dentre todas as áreas de atuação do psicólogo, o trabalho na área da 

saúde pública coloca desafios peculiares e o presente trabalho elege tal área 

para promover não só o conhecimento e a discussão das possibilidades de 

atuação e desafios para o psicólogo nesse contexto, mas para permitir uma 

reflexão acerca de qual noção de saúde está em consonância com a atuação.   

Pensando-se no psicólogo como promotor de saúde que possui um arsenal 

teórico e técnico específico para tal, muito há que se esclarecer sobre o papel e 

a imagem do profissional. Pode-se questionar, inclusive, como a noção de 

saúde, que se defende na área da saúde propriamente dita, aplicada à 

psicologia, pode ser utilizada como princípio fundamental que norteia a prática 

com indivíduos, grupos, comunidades, instituições, organizações, etc., sempre 

levando em consideração as especificidades de cada contexto e as técnicas 

que são mais adequadamente aplicáveis a um ou a outro.  

De acordo com informações veiculadas pela Organização Mundial da 

Saúde, define-se saúde como um estado de bem estar físico, mental e social e 

refere-se a esse estado como uma constante procura por equilíbrio de um todo 

inserido no tempo e no espaço.  

Já a noção de qualidade de vida foi definida pelo Grupo de Qualidade de 

Vida da OMS como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (apud Fleck e outros, 

1999, p. 199). Da definição pode-se extrair que o conceito de qualidade de vida 

é subjetivo e multidimensional. 

Considerada tão amplamente, a saúde para a OMS é, então, um dos 

produtos da articulação e funcionamento da sociedade (Malvezzi, 1996).  

Por promoção de saúde pode-se entender toda e qualquer ação que vise 

a elevar a qualidade de vida, à organização da sociedade e à racionalização do 

trabalho, fatores esses que determinam as relações entre os indivíduos, dos 

indivíduos com o meio e de seus estados de satisfação ou sofrimento. Assim, a 

prevenção é uma das formas de promoção de saúde.  

Assim sendo, a produção em saúde se constitui não só nas 

intervenções, mas também na investigação científica daquilo que pode 
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influenciar os estados de saúde e de doença. Sem essa noção, não é possível 

o planejamento estratégico e nem as ações preventivas para o trabalho em 

saúde (Malvezzi, 1996).  

Para Pinheiro (apud Malvezzi, 1996), quem promove a saúde são as 

pessoas que têm direito a ela, ou seja, é a própria comunidade, já que a “saúde 

está contida no próprio movimento de conquistá-la” e é através dos recursos da 

própria comunidade que então se deve buscá-la. 

 O trabalho de prevenção e promoção pressupõe a conscientização da 

própria situação e dos próprios direitos, por isso, mesmo que a saúde deva ser 

buscada nos próprios recursos da comunidade, deve haver facilitadores desse 

processo considerando-se a falta de informação e condições básicas de 

educação da população brasileira (Malvezzi, 1996).  

 Para Martin (apud Malvezzi, 1996), a promoção de saúde implica na 

conscientização da população sobre os riscos que o ambiente oferece, as 

possibilidades de participação ativa da comunidade na gestão de sua própria 

saúde, a luta contra o aparecimento de novos riscos e formas de amenizar 

aqueles já existentes, ou seja, deve-se investir na educação para a saúde. 

Além disso, o autor ressalta a importância de se investir na redefinição do 

trabalho dos profissionais, com uma formação adaptada às necessidades da 

população. 

Em pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Psicologia de São 

Paulo em 1994 (apud Malvezzi, 1996), constatou-se que o psicólogo está cada 

vez mais sendo aproximado das condições de baixo nível de saúde e da 

população economicamente menos privilegiada. 

Cabe aos psicólogos integrar movimentos em prol da saúde em qualquer 

contexto de atuação – em escolas, ONGs, organizações, hospitais, 

ambulatórios, etc. (Malvezzi, 1996).   

 Segundo a autora, para a OMS (1994), o promotor de saúde é aquele 

que faz papel de interlocutor da população no desenvolvimento de atividades 

educacionais para a saúde e é papel do psicólogo ser um desses 

interlocutores. Porém, a autora também afirma que os profissionais estão mais 

atentos ao sofrimento do paciente/cliente, visando proporcionar-lhe alívio, do 

que à busca de mudanças no meio, o que mostra que o papel do psicólogo 

como agente de transformações não é facilmente encontrado na prática.  
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De acordo com Silva (apud Malvezzi, 1996), as práticas ensinadas aos 

psicólogos têm sido direcionadas ao exercício autônomo da profissão, 

priorizando os segmentos psicoterápicos de atuação, o que o distancia mais da 

inserção nos serviços de saúde.  

 Em pesquisa realizada por Malvezzi (1996), um grupo de dez psicólogos 

foi entrevistado com o objetivo de verificar principalmente a noção de saúde 

desses profissionais e se a atuação tem como um dos princípios a promoção 

de saúde. Os psicólogos se dividiam em quatro diferentes contextos de 

trabalho: o clínico, o organizacional, o educacional e o institucional. Foram 

realizadas entrevistas estruturadas com esses profissionais.   

 A data mais antiga de formação dos participantes foi 1978 e a mais 

recente foi 1992, o que mostra que não havia nenhum psicólogo recém-

formado na amostra.   

 Sobre a noção de saúde dos participantes, pôde-se perceber que oito 

deles apresentaram uma concepção ampla de saúde, que engloba o bem-estar 

físico, psíquico e social, com clara alusão à sua relação com o ambiente. 

Outras respostas passaram uma idéia vaga de saúde e uma delas define o 

conceito em sua bipolarização com a doença.   

 A maior parte das respostas transcendeu o limite da doença como o 

critério para a determinação da saúde e o seu aspecto global e 

multideterminado surgiu diversas vezes. De uma forma geral, as respostas 

fugiram do senso comum, da divisão entre mente e corpo e da noção biofísica 

de saúde, porém muitas referências são imprecisas e generalistas, segundo a 

autora.   

 Alguns exemplos de respostas foram: “saúde é um bem estar com você 

mesmo, é estar bem fisicamente, psiquicamente, socialmente, é estar bem com 

as suas coisas de um modo geral” e “é algo que não é só físico, é uma coisa 

global, algo afetivo, mental, emocional e intelectual”. Observou-se a repetição 

do discurso que fala sobre o bem estar físico, psíquico e social, ainda que a 

noção de bem estar não tenha sido especificada.  

 Pode-se supor que os sujeitos apresentavam noções claras sobre bem 

estar, qualidade de vida e a relação da saúde com o espaço e o tempo 

histórico, porém, o que foi expresso nas respostas mostrou mais uma 

reprodução de um discurso sobre saúde do que exemplificações do alcance ou 
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não alcance desse estado. Somente com a análise do que os entrevistados 

disseram de seu trabalho como profissional da saúde será possível perceber o 

quanto o discurso é colocado em prática.  

 Dos dez entrevistados, nove se consideraram profissionais da saúde. 

Apesar disso, os motivos que levaram a essa consideração são bem diferentes 

entre si, segundo Malvezzi (1996).  

 Quatro sujeitos afirmam que são profissionais da saúde porque se 

preocupam com o “bem estar das pessoas” e com “ver as pessoas bem”, o que 

mostra que ser um profissional da saúde significa ter uma preocupação e atuar 

no sentido do bem estar de seus clientes/pacientes, sem que esse bem estar 

seja definido.  

 Outros dois sujeitos afirmam que como profissionais da saúde prestam 

atenção às “questões do homem”, enxergando-o como “um ser global”.  

 Outra dupla de entrevistados justifica sua atuação como sendo “da 

saúde” porque busca transformação para um “padrão psíquico mais saudável” 

e “relações mais saudáveis”. Um dos sujeitos diz que ser um profissional da 

saúde significa trabalhar com questões mais amplas do que a especificidade da 

doença, não especificando sua verdadeira noção de saúde.  

 Por fim, o sujeito que disse não ser um profissional da saúde justifica 

que seu trabalho se constitui principalmente pela aplicação de testes 

avaliativos, o que em sua opinião só avalia, não promovendo mudanças e nem 

saúde.  

 Pode-se perceber, pelos dados analisados, que a amostra de psicólogos 

tem a consciência de que seu trabalho se encaminha, ou deveria se 

encaminhar no sentido da promoção de saúde. Porém, não há um consenso na 

definição do conceito e nem profundidade nas discussões (Malvezzi, 1996).  

 Os dados da pesquisa, realizada com uma pequena, porém significativa 

amostra, mostram que os psicólogos possuem em seu discurso uma noção 

ampla de saúde que parte provavelmente de idéias difundidas no meio 

acadêmico e por grandes órgãos como a Organização Mundial da Saúde, mas 

a articulação dos conceitos com o próprio trabalho praticamente inexiste, já que 

a maioria dos psicólogos entrevistados não foi capaz, nem mesmo em seu 

discurso, de firmar a prática como “da saúde” ou mesmo de mostrar o empenho 
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pela atuação voltada para o bem estar individual e coletivo, considerando-se os 

contextos e a subjetividade.  

 Tal resultado pode indicar uma falta de aprofundamento por parte dos 

psicólogos do grupo sobre o tema (Malvezzi, 1996). Eles são capazes de 

criticar o modelo tradicional e de ter, em sua maioria, um discurso formado 

sobre o novo referencial, porém percebe-se que o discurso é ideológico e que 

eles não podem, na prática, explicar o que faz com que o próprio trabalho 

promova saúde. 

 O relato dos profissionais ainda mostra, segundo Malvezzi (1996), que a 

atuação possível e esperada pelos outros – organizações, instituições, 

clientes/pacientes – é aquela limitada aos trabalhos de intervenção nos 

problemas. O espaço aberto ao psicólogo no mercado e sua imagem social 

ainda apontam para o profissional que sabe lidar com problemas de adaptação, 

ajustamento, relacionamentos, demandas institucionais que não são facilmente 

resolvidas, entre outros.     

Assim, os psicólogos se colocam como profissionais que têm o papel de 

ajudar e apoiar e não como “colaboradores regulares da formação de 

instrumentos e estruturas que ajudam o indivíduo a se emancipar no manejo de 

suas relações com o meio” (Malvezzi, 1996, p. 57).  

  Para que se entenda melhor a articulação do trabalho do psicólogo com 

a área da saúde, se faz necessária a colocação de algumas questões 

referentes à forma como o profissional se insere e às especificidades do 

referido contexto.     

 Spink (1992), afirma que tratar da Psicologia inserida na área da saúde 

como um novo campo do saber parece repetitivo uma vez que a dimensão 

psicológica no processo saúde/doença vem sendo estudada e discutida há um 

longo período. Porém, alterações recentes na forma de inserção do psicólogo e 

a abertura de campos promissores de atuação começaram a fazer com que a 

prática sofresse transformações que exigem, por sua vez, novas perspectivas 

teóricas.  

Segundo a autora, a grande mudança no que diz respeito à inserção do 

psicólogo nos serviços de saúde de São Paulo ocorreu a partir de 1982, 

através da adoção de uma política explícita, por parte da Secretaria de Saúde, 

de des-hospitalização e de extensão dos serviços de saúde mental à rede 
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básica. Essa conquista recente foi conseqüência de uma longa discussão entre 

diferentes vertentes da Psiquiatria e que teve sua origem na divulgação do 

trabalho de Franco Basaglia na Itália.   

Dessa forma, constata-se que a Psicologia entra para o grupo das 

profissões referidas como “da saúde” através da aplicação de conhecimentos 

derivados principalmente da clínica e sem que haja um questionamento da 

transposição desses conhecimentos para um contexto diferente. Conforme 

essa atuação vai se concretizando e a teoria vai se articulando com a prática, 

surge a necessidade de repensar o trabalho e o posicionamento do número 

cada vez maior de psicólogos, o que constitui o início de uma Psicologia da 

Saúde – campo de estudo considerado como parte da especialização da 

Psicologia Social, uma vez que trata das questões da saúde na interface entre 

o individual e o social (Spink, 1992).  

De acordo com Barros, Silva e Ferreira (2006), o trabalho do psicólogo 

na área da saúde vem sendo feito e pensado desde os primórdios da história 

da Psicologia no Brasil. Inicialmente o trabalho era restrito ao campo das 

atuações psicoterapêuticas e da saúde mental, com a realização de atividades 

como aplicação de testes e auxílio a psiquiatras ou médicos com outras 

especialidades. Nos últimos anos, essa relação tem se intensificado e 

diversificado, influenciada por alguns acontecimentos como a reforma sanitária, 

a ampliação do conceito de saúde e o desenvolvimento da noção de 

compromisso social do psicólogo.  

A expansão do conceito de saúde, – que passa do modelo biomédico 

para a consideração de um processo multideterminado pelas dimensões 

biológicas, psicológicas e sociais interagindo – o aumento da expectativa de 

vida, o surgimento de patologias crônicas e de transtornos relacionados ao 

estilo de vida e as conseqüências do uso de alta tecnologia em saúde, são 

exemplos de fatores que contribuíram para esta mudança de cenário que 

influenciou a atuação do psicólogo (Barros, Silva e Ferreira, 2006).  

No artigo Múltiplas Faces, da revista Diálogos Ciência e Profissão 

(2006), Suely Sales Guimarães, responsável pela criação do serviço de 

Psicologia do Hospital Universitário da Universidade de Brasília, afirma que a 

demanda das instituições pelo trabalho do psicólogo é crescente e reflete em 

sua inserção cada vez maior.  
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A inserção do profissional na saúde pública, o atendimento ao paciente 

internado em tratamento intensivo, aos pacientes em iminência de morte, o 

envolvimento nas questões relacionadas à saúde dos próprios profissionais da 

saúde, a humanização das relações, a contribuição em políticas públicas de 

saúde e gestão de serviços, a incorporação da dimensão subjetiva no 

atendimento hospitalar, no envolvimento com questões relacionadas ao uso de 

drogas, na prevenção da Aids e por fim, na avaliação e contribuição para a 

formação do psicólogo e de outros profissionais da saúde, são algumas das 

questões que vem sendo colocadas em pauta atualmente. O psicólogo está 

atuando em ações de prevenção, reabilitação e promoção, além de focar o 

tratamento em si (Barros, Silva e Ferreira, 2006).   

A saúde é um tema de todos na vida cotidiana e é tarefa colocada à 

Psicologia a de responder às demandas dos serviços e da população que deles 

necessitam. Existem algumas respostas e um grande suporte teórico na 

Psicologia, porém, muitos temas devem ser debatidos e a experiência 

profissional tem sido pouco organizada, o que exige referências que garantam 

a qualidade técnica e o compromisso ético da atuação.  

 

2.1 – Breve Histórico do Sistema Único de Saúde  

 

De acordo com informações veiculadas pelo Ministério da Saúde, o 

Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que 

toda a população brasileira tivesse acesso ao atendimento público de saúde.  

Antes deste advento, a atuação do Ministério da Saúde se resumia às 

atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças realizadas de forma 

universal – com campanhas e vacinações, por exemplo – e à assistência 

médico-hospitalar para algumas doenças específicas. Porém, esses serviços 

eram oferecidos somente para a parcela da população que contribuía com a 

previdência social, ou seja, para os trabalhadores formais. Os demais 

cidadãos, desempregados, moradores do interior ou os considerados 

“indigentes” eram atendidos em serviços filantrópicos ou em instituições de 

responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e dos serviços públicos 

federais.  
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O órgão responsável pela assistência à saúde da população de 

trabalhadores era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social – INAMPS, que foi criado pelo regime militar em 1974, através do 

desmembramento do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que hoje 

é o Instituto Nacional de Seguridade Social, ou INSS. O INAMPS dispunha de 

estabelecimentos próprios, porém a maior parte do atendimento era realizada 

pela iniciativa privada e os convênios estabeleciam a remuneração por 

procedimento, consolidando a lógica de cuidar da doença e não da saúde. 

Em 1975, através da Lei 6.229, foi criado o Sistema Nacional de Saúde, 

separando as ações de saúde pública das ações referidas como de atenção às 

pessoas.   

Durante toda essa década, como forma de oposição técnica e política ao 

regime militar no Brasil, se constitui o movimento da Reforma Sanitária 

brasileira, constituído inicialmente por uma parcela da intelectualidade 

universitária e dos profissionais da área de saúde. Posteriormente 

incorporaram-se ao movimento outros segmentos da sociedade como centrais 

sindicais, movimentos populares de saúde e alguns parlamentares.  

As proposições do movimento eram dirigidas basicamente à construção 

de uma nova política de saúde efetivamente democrática, considerando a 

descentralização, universalização e unificação como elementos essenciais para 

a reforma do setor.  

Várias foram as propostas de implantação de uma rede de serviços 

voltada para a atenção primária à saúde, iniciando-se já a partir do Programa 

de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) em 1976.  

Além disso, com o fim do milagre econômico, ocorreu uma crise do 

financiamento da previdência social com repercussões no INAMPS, o que 

contribuiu para que esses outros sistemas tivessem ainda maior necessidade 

de se desenvolverem.   

Em 1979 o general João Baptista Figueiredo assumiu a presidência com 

a promessa de abertura política e de fato a Comissão de Saúde da Câmara 

dos Deputados promoveu, no período de 9 a 11 de outubro de 1979, o I 

Simpósio de Política Nacional de Saúde, que contou com a participação de 

muitos dos integrantes do movimento da reforma sanitária e chegou a 

conclusões altamente favoráveis a eles. Assim, ao longo da década de 80, o 
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INAMPS passaria por sucessivas mudanças com universalização progressiva 

do atendimento.  

Já em 1980, foi criado o Programa Nacional de Serviços Básicos de 

Saúde (PREV-SAÚDE), que na realidade nunca foi implementado, seguido 

pelo plano do Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária 

(CONASP), em 1982. A partir desse plano, foi implementada a política de 

ações integradas de saúde (AIS) em 1983, que construíram uma estratégia de 

extrema importância para o processo de descentralização da saúde.   

No início dessa década, procurou-se consolidar o processo de expansão 

da cobertura assistencial iniciado na segunda metade dos anos 70 em 

atendimento às proposições formuladas pela Organização Mundial da Saúde 

na Conferência de Alma-Ata (URSS, 1978), que preconizava “Saúde para 

todos no ano 2000”, principalmente através da atenção primária à saúde.  

De acordo com Silva (2007), a relevância das Conferências 

internacionais sobre saúde para a formação e entendimento de conceitos 

relacionados à área é incontestável.  

A autora afirma que os documentos mais significativos sobre o tema, 

além da Conferência de Alma-Ata, foram: a carta de Ottawa (Canadá, 1986), a 

Declaração de Adelaide (Austrália, 1988), a Declaração de Sundsvall (Suécia, 

1991) e a Declaração de Bogotá (Santa Fé, 1992).  

Ainda de acordo com informações veiculadas pelo Ministério da Saúde, 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco na história do SUS. Ela foi 

aberta em 17 de março de 1986 por José Sarney, o primeiro presidente civil 

após a ditadura e foi a primeira CNS a ser aberta à sociedade. Além disso, foi 

importante na propagação do movimento da Reforma Sanitária assim como foi 

influenciada pelo próprio. A 8ª CNS resultou na implantação do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDS, um convênio entre o INAMPS 

e os governos estaduais que surge como uma consolidação das Ações 

Integradas de Saúde (AIS), porém o mais importante foi ter formado as bases 

para a “Seção da Saúde” da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988. A 

Constituição de 1988 também foi um marco na história da saúde pública 

brasileira ao definir saúde como “direito de todos e dever do Estado”. Esse 

movimento foi regulamentado dois anos depois. É importante ressaltar que 

nessa época o país passava por uma grave crise econômica e que o mundo se 
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encontrava no auge do liberalismo, ou seja, num momento em que o Estado 

passava a ter uma atuação menor em diversos setores da sociedade, incluindo 

a saúde pública. Nesse sentido, o movimento pela implementação do SUS 

pode ser considerado como de resistência às tendências administrativas 

vigentes (Silva, 2007).     

Primeiramente surgiu o SUDS, depois o INAMPS foi incorporado ao 

Ministério da Saúde e por fim a Lei Orgânica da Saúde, que foi decretada em 

19 de setembro de 1990, fundou o SUS. Em poucos meses depois do decreto 

da Lei Orgânica da Saúde foi lançada a Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, que imprimiu ao SUS uma das suas principais características: o controle 

social, ou seja, o controle dos usuários na gestão do serviço. O INAMPS só foi 

extinto em 27 de julho de 1993, três anos após a regulamentação do SUS 

(Ministério da Saúde, 2008).    

Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, 

hospitais – incluindo os universitários – laboratórios, hemocentros, além de 

fundações e institutos de pesquisa como a FIOCRUZ – Fundação Oswaldo 

Cruz e o Instituto Vital Brasil. Através do Sistema Único de Saúde, todos os 

cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas 

Unidades de Saúde vinculadas, sejam elas públicas – da esfera municipal, 

estadual e federal –, ou privadas, contratadas pelo gestor público de saúde.  

O controle da ocorrência de doenças, assim como o de seu aumento e 

propagação são outras responsabilidades de atenção do SUS, sendo chamado 

de Vigilância Epidemiológica. Além disso, o controle da qualidade dos 

remédios, de exames, de alimentos, higiene e adequação de instalações que 

atendem ao público e onde atua a Vigilância Sanitária, é de responsabilidade 

do SUS.  

O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio de 

contratos e convênios de prestação de serviços ao Estado e isso ocorre em 

maior escala quando as unidades públicas de assistência à saúde não são 

suficientes para garantir o atendimento à população de uma determinada 

região.  

O Sistema Único de Saúde constitui o modelo oficial público de atenção 

à saúde em todo o país, sendo um dos maiores sistemas de saúde do mundo e 

o único a propor assistência integral e totalmente gratuita para a totalidade da 
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população, inclusive aos pacientes portadores de HIV, aos pacientes renais 

crônicos e aos pacientes com câncer, por exemplo. (Ministério da Saúde, 

2008).   

A direção do SUS, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 

Federal, é única, sendo exercida em âmbito nacional pelo Ministério da Saúde, 

em âmbito estadual e no Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde 

ou órgão equivalente e no âmbito municipal, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente.  

Dentre os princípios do Sistema Único de Saúde estão os da 

universalidade, integralidade e eqüidade, muitas vezes referidos como 

princípios ideológicos. Além desses existem os princípios da descentralização, 

regionalização e hierarquização, chamados de princípios organizacionais. 

Outro princípio que permeia todos os outros é o da participação popular 

(Ministério da Saúde, 2008).   

A questão da universalidade diz respeito à noção de que os serviços de 

saúde devem ser disponibilizados a e alcançados por todos os membros da 

sociedade.  

A da integralidade diz respeito não só à visão de homem em sua 

integralidade, ou seja, levando em consideração suas dimensões física, 

psíquica e social como um conjunto, mas também ao atendimento que incluirá 

tanto os meios curativos quanto os preventivos para o indivíduo e para os 

coletivos. As necessidades específicas devem ser levadas em consideração 

assim como as questões mais abrangentes.  

A noção da eqüidade é constantemente discutida e diz respeito ao fato 

de que todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de 

saúde, porém, como no Brasil existem inúmeras disparidades sociais e 

regionais, as necessidades de saúde também variam. Por isso, enquanto a Lei 

Orgânica da Saúde fala em igualdade, o meio acadêmico e o político 

consideram mais importante e realista lutar pela eqüidade do SUS. Enquanto a 

idéia de igualdade afirma que todos são iguais, a idéia de eqüidade é uma 

disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um (Silva, 2007).   

A questão da participação da comunidade ou do controle social abre 

espaço para que os usuários participem da gestão do SUS através das 

Conferências de Saúde, que ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis 
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de governo, – municipal, estadual e federal – e através dos Conselhos de 

Saúde, que são órgãos colegiados também em todos os níveis. Nos Conselhos 

de Saúde ocorre a chamada paridade, que consiste no fato de que enquanto os 

usuários têm metade das vagas, o governo tem um quarto e os trabalhadores 

do SUS têm outro quarto. Dessa forma, a comunidade pode opinar, definir, 

acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de 

governo, começando pelo que acontece mais perto de sua própria comunidade. 

A Conferência de Saúde é convocada, pelo menos a cada quatro anos para 

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação das 

políticas de saúde nos três níveis de governo. Já o Conselho de Saúde, órgão 

colegiado com caráter permanente e deliberativo, composto por representantes 

do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua 

na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, 

sendo que suas decisões requerem a homologação do chefe do poder 

legalmente constituído em cada esfera do governo (Ministério da Saúde, 2008).      

Esses usuários são normalmente escolhidos pela comunidade como 

representantes, porém, observa-se na prática uma tendência a misturar 

interesses políticos individuais com a responsabilidade de ser porta-voz de um 

coletivo. Embora em muitos lugares os Conselhos de Saúde não sejam mais 

do que palcos de imposições governamentais e de influências partidárias ou 

corporativas, no geral o resultado parece apontar para a democratização da 

saúde (Silva, 2007). Avaliações dos Conselhos de Saúde existentes apontam 

para a necessidade de se propiciar a capacitação dos conselheiros mediante 

cursos regulares e de prover, de forma sistemática, as informações 

necessárias para o exercício do controle social da saúde.  

A descentralização político-administrativa propõe que o SUS se divida 

em três níveis, também chamados de esferas: a nacional, estadual e municipal, 

cada uma com comando único e atribuições próprias. Os municípios têm 

assumido papel cada vez mais importante na prestação e no gerenciamento 

dos serviços de saúde e mesmo as transferências financeiras passaram a ser 

baseadas em cada população e nos tipos de serviços oferecidos e não 

somente no número de atendimentos (Ministério da Saúde, 2008).  

A hierarquização e a regionalização podem ser compreendidas de forma 

integrada.  
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Os serviços de saúde são divididos em níveis de complexidade. O nível 

primário deve ser oferecido diretamente à população, enquanto os outros 

devem ser utilizados apenas quando necessário. Quanto mais estruturado for o 

fluxo de referência e contra-referência entre os serviços de saúde – como cada 

unidade de saúde instrui aos pacientes para onde eles devem se encaminhar 

para resolver seu problema da melhor forma possível –, melhor a eficiência e 

eficácia desses locais de atendimento. Cada serviço de saúde tem uma área 

de abrangência, ou seja, é responsável pela saúde de uma parte da população. 

Os serviços de maior complexidade são menos numerosos e por isso mesmo 

sua área de abrangência é mais ampla (Ministério da Saúde, 2008).   

Muitas críticas são feitas ao SUS, baseadas na realidade das infindáveis 

filas, no atendimento desumano, na falta de leitos, exames, profissionais, 

medicamentos e etc. Porém essas faltas não surgiram com o novo sistema de 

saúde, sendo conseqüência de um modelo de atenção à saúde baseado na 

assistência médica feita de forma desigual (Silva, 2007). De qualquer forma, é 

importante atentar para os resultados positivos que se obtiveram no decorrer 

desses anos de construção do SUS. Alguns exemplos desses resultados são: a 

erradicação da poliomielite, a quase eliminação do sarampo, a queda 

acentuada do tétano acidental e neonatal, além da diminuição considerável da 

freqüência de doenças que são evitáveis pela vacinação (Ministério da Saúde, 

2008).  

As ações de controle de doenças transmitidas por vetores – em especial 

a malária e a leishmaniose – assim como as de controle da tuberculose, da 

hanseníase, das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS, têm 

produzido considerável queda no número de casos novos dessas doenças. A 

raiva humana, uma doença de difícil controle e quase sempre mortal, vem 

apresentando também uma queda (Ministério da Saúde, 2008).  

Uma análise dos resultados da atenção à saúde da mulher e da criança 

revela grandes avanços: maior cobertura e qualidade na assistência pré-natal, 

aumento dos partos hospitalares e com a presença do médico, queda da 

desnutrição infantil, aleitamento materno exclusivo cada vez mais freqüente e 

com duração cada vez maior, cobertura vacinal em crianças e gestantes e 

mortalidade infantil e materna em verdadeiro declínio (Ministério da Saúde, 

2008).  
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Pesquisas recentes de opinião pública, realizadas por órgãos articulados 

com o Ministério da Saúde, revelam que os usuários do SUS, numa 

classificação de 0 a 10, atribuem-lhe nota 8 na média, em relação à qualidade 

e eficácia das ações e serviços oferecidos.  

No campo da saúde mental, que é visto e entendido como um segmento 

da saúde de uma forma geral, observa-se um movimento de des-hospitalização 

que vem acontecendo há décadas, mas que não foi esgotado. A redução da 

oferta de leitos, assim como a diminuição do tempo médio de permanência nas 

internações, expressam esse movimento (Spink, 1992).  

O sistema que pretende funcionar em rede e substituir os grandes 

hospitais inclui os CAPS – Centros de Atenção Psicossocial – que funcionam 

de forma aberta e que estão conseguindo humanizar a assistência, qualificar e 

otimizar o tratamento, racionalizar o uso de medicamentos e reduzir as 

internações (Ministério da Saúde, 2008).   

Uma das questões reforçadas pelo Ministério da Saúde como uma das 

mais importantes a serem discutidas é a da área de Recursos Humanos. Nessa 

área não só está um dos maiores problemas dos sistemas de saúde de hoje 

como também a mais importante das soluções capaz de transformar o sistema 

em sua essência que é a ação terminal – artesanal, interpessoal e de contato 

direto com o paciente.  

A atividade de saúde é tipicamente artesanal e nenhuma autoridade ou 

forma de hierarquia poderá modificar o que o artesão está fazendo na ponta do 

sistema. Esta compreensão e a busca constante de soluções para esta área 

podem ser consideradas como alguns dos maiores desafios do sistema de 

saúde público e privado (Silva, 2007). Alguns dos problemas em relação aos 

Recursos Humanos são: formação, contrato de trabalho, condições de 

trabalho, salário, compromisso social e humanização do atendimento 

(Ministério da Saúde, 2008).  

De acordo com Silva (2007), há um grande descompasso entre a 

necessidade e a oferta, qualitativa e quantitativamente falando, de profissionais 

para atuarem no âmbito do SUS. A evolução dos conhecimentos e a 

velocidade com que têm ocorrido estão demandando do aparelho formador de 

todos os níveis e profissões de saúde uma agilidade não existente. Por outro 

lado, segundo Spink (1992), tem restado a esses serviços de saúde este papel 
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de formador e atualizador dos profissionais que necessita. Este processo ou 

não está ocorrendo ou está sendo feito de uma forma inadequada ao 

funcionamento dos serviços e às modernas técnicas instrucionais.   

Há um esgarçamento na relação entre os cidadãos que demandam os 

serviços de saúde e os profissionais da área. Existem muitas queixas que se 

referem à relação interpessoal do profissional da saúde com o paciente (Silva, 

2007).  

Para a organização da atenção básica no âmbito do SUS, o Ministério 

da Saúde adotou uma estratégia prioritária, o Programa Saúde da Família. Ele 

é atualmente referido por especialistas da área de saúde como Estratégia 

Saúde da Família e visa garantir que os princípios do SUS se afirmem.  

A Estratégia Saúde da Família estrutura-se da seguinte forma: cada 

equipe é composta por no mínimo o seguinte conjunto de profissionais: médico, 

enfermeiro, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O 

agente comunitário de saúde caracteriza-se como o elo entre a comunidade e a 

equipe, que se responsabiliza pela atenção básica em saúde de uma área 

adscrita, cuja população deve ser de no mínimo 2.400 e no máximo 4.500 

pessoas. A população adscrita deve ser cadastrada e acompanhada, tornando-

se responsabilidade das equipes atendê-la, entendendo suas necessidades de 

saúde como resultado também das condições sociais, ambientais e 

econômicas em que vivem. Suas ações abrangem promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação. Os profissionais podem executar as ações na 

Unidade de Saúde da Família e no domicílio dos usuários, quando necessário.  

De acordo com informações veiculadas pelo Núcleo de Estudos da 

Violência da Universidade de São Paulo (2008), é determinante para o bom 

resultado das ações, que as equipes de Saúde da Família atuem de forma 

articulada com os demais níveis de atenção do sistema de saúde do município. 

A Saúde da Família é uma estratégia de eficiência comprovada, responsável 

pela redução da mortalidade infantil e de outros indicadores de melhoria da 

saúde da população brasileira e as equipes multiprofissionais vêm abrindo 

espaço para novos profissionais, sendo o psicólogo um deles.  
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2.2 Inserção do Psicólogo nas Práticas de Saúde do SUS 

 

 De acordo com Teixeira (2006), a construção do SUS vem sendo 

desenvolvida com base na formulação e implementação de estratégias e 

políticas que dizem respeito ao financiamento, à gestão e à organização dos 

serviços.  

 Uma das principais questões se refere ao início e consolidação de um 

processo de mudança do modelo de atenção. O modelo ideal contemplaria a 

articulação do enfoque clínico-assistencial – que é hegemônico – com o 

fortalecimento do enfoque epidemiológico e com a inserção de um enfoque 

social (Teixeira, 2006).   

 De acordo com a autora, o enfoque social é formado pela articulação 

das práticas assistenciais, com as ações de vigilância ambiental, sanitária e 

epidemiológica e mais do que isso, com a implementação de ações 

intersetoriais de promoção da saúde e da melhoria das condições de vida dos 

mais diversos grupos da população brasileira.  

 Para que ocorra uma mudança com tal dimensão se fazem necessárias 

alterações na organização e no conteúdo do trabalho em saúde, o que conduz 

a alterações no perfil ocupacional dos profissionais e atuantes da área 

(Teixeira, 2006).   

 A reforma na organização dos serviços se utiliza de políticas e 

estratégias como o Programa de Saúde da Família, que demanda mudanças 

nas práticas dos profissionais, que em sua atuação passam a integrar as 

equipes multiprofissionais, a trabalhar seguindo princípios e diretrizes como 

base territorial, enfoque por problemas, planejamento local, etc., questões que 

vêm sendo objeto de muitos estudos e debates (Teixeira, 2006).   

 A autora afirma que no caso específico do psicólogo, duas questões 

principais que mostram uma abertura para mudanças na prática profissional 

estão sendo discutidas no âmbito do SUS.  

 Uma delas diz respeito à implantação da reforma psiquiátrica que 

enfatiza a ambulatorização e o envolvimento da família e da comunidade nos 

cuidados com o sujeito, o que, consequentemente, reconstitui as possibilidades 

de atuação dos psicólogos que trabalham nos CAPS – Centros de Atenção 
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Psicossocial –, principal rede de serviços substitutivos de hospitais 

psiquiátricos atualmente na política de Saúde Mental do SUS.  

 A outra questão se refere à noção de “humanização” da prestação e 

consumo de serviços de saúde. Sendo essa outra das políticas prioritárias da 

atual conjuntura do Sistema Único de Saúde e tema antigo de debates, 

expressa a crítica ao olhar generalizante e que aborda os problemas e 

necessidades de saúde dos indivíduos e grupos de forma reduzida ao discurso 

abstrato, repleto de “rotulações” da patologia e aos procedimentos clássicos da 

clínica.  

 Ainda, segundo a autora, a idéia da humanização abriu caminho para 

práticas de acolhimento, para o trabalho com foco no vínculo entre usuários e 

serviços e adesão aos tratamentos, o que proporciona ao psicólogo um espaço 

para o exercício de uma escuta qualificada das necessidades, demandas e 

sofrimentos da população e que também aumenta suas possibilidades de ação 

sobre o que foi compreendido.  

 Dessa forma o psicólogo torna-se um elemento importante e necessário 

nos processos de mudança do modelo de atenção, uma vez que atua como o 

profissional que reconhece e valoriza a singularidade e a forma de sentir-se 

saudável ou doente de cada um, prática absolutamente possível e que 

converge com os princípios do SUS (Teixeira, 2006).  

 Em reportagem (Encontro com a Diversidade) da revista Diálogos 

Ciência e Profissão (2006), trata-se do recente processo de entrada do 

psicólogo nas Unidades Básicas de Saúde, – os antigos postos de saúde. 

Especificamente em 1976, foi criado o Programa de Psiquiatria Preventiva com 

Ação Comunitária da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. O projeto 

visava promover atividades com a participação de equipes multidisciplinares e 

nelas os psicólogos estavam inseridos. Essas ações foram iniciadas em 

somente três centros de saúde com extremas carências em recursos para a 

saúde mental.   

 A partir dos anos 1980, a Psicologia passou a ser inserida nas equipes e 

ações de saúde mental das Unidades Básicas de Saúde. Assim os psicólogos 

iniciaram seu trabalho de assistência dentro dos programas da unidade 

trabalhando junto à comunidade e indo até o paciente quando necessário, o 

que constitui o trabalho de atenção primária.  
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 Ainda segundo a reportagem acima citada, passando essa primeira 

etapa, o psicólogo era integrado nos demais programas com maiores 

especificidades, como os direcionados para diabetes, hanseníase, gestantes, 

etc. Além disso, era função do psicólogo a elaboração de diagnósticos e o 

trabalho de assessoria aos outros profissionais. Essas responsabilidades e 

espaços do psicólogo nas unidades se mantêm até hoje, porém nesse período 

de tempo não se viu uma adequação à realidade brasileira.  

A reportagem menciona que segundo a tese “Atuação da Psicologia em 

Serviços Públicos de Saúde do Ponto de Vista dos Psicólogos”, que trata de 

um panorama observado na Bahia, os psicólogos são levados a ter uma certa 

organização tradicional de acordo com a forma como aprendem na 

universidade. Isso expressa uma falta da noção adequada das especificidades 

do atendimento na área pública, tão diferente daquele que é possível nas 

clínicas particulares. Em uma Unidade Básica de Saúde, o paciente muitas 

vezes pode chegar ao atendimento se queixando de fome, problema do qual 

psicólogo nenhum pode dar conta.  

Outra questão relacionada com a comunicação e a linguagem se refere 

ao tipo sistemático de atendimento onde são expostos diversos sentimentos e 

intimidades que muitas vezes não é possível no contexto de saúde pública. A 

própria forma como o psicólogo se expressa pode causar um estranhamento 

por parte do paciente que não possui afinidades com aquele tipo de linguagem. 

 Tal contexto pode ser frustrante para o profissional que acredita que não 

pode dar grandes contribuições, porém, habilidades para se lidar com a fome, 

violência e outras questões sociais imperativas podem ser desenvolvidas.  

 Esse não é um fenômeno detectado somente na Bahia, já que 

especialistas diagnosticaram o problema do descompasso com a realidade 

difundido por todo o país (Encontro com a Diversidade, revista Diálogos 

Ciência e Profissão, 2006).   

 O depoimento de Magda Dimenstein para a referida reportagem revela 

que o psicólogo recém-chegado aos serviços de saúde espera poder reproduzir 

o modelo clínico e ao mesmo tempo quer ter autonomia, não compreendendo 

que o trabalho com saúde é coletivo. Assim, acaba apresentando resistências 

em mudar seu modelo de atendimento. Além disso, muitos desses profissionais 
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passam nos concursos públicos sem ter um conhecimento básico sobre saúde 

pública.  

 A maior diferença entre o atendimento clínico tradicional e aquele a ser 

realizado na rede pública de saúde não é a abordagem terapêutica a ser 

seguida, mas a forma de agir do profissional no contato e aproximação com o 

paciente. Para trabalhar nesse contexto, o psicólogo precisa ter consciência de 

que todo seu trabalho deve ser feito na equipe da qual ele faz parte, segundo 

Dimenstein.    

 A autora afirma que se deve também pensar na comunidade, no 

ambiente no qual se vive, com suas dificuldades e problemas. Se houver uma 

questão que envolve violência doméstica, por exemplo, toda a família em sua 

configuração deve ser envolvida e o trabalho será feito numa articulação dos 

diversos profissionais que integram as equipes.  

 Ainda segundo Dimenstein, outros conhecimentos necessários ao 

psicólogo são os relacionados ao sistema de saúde pública, às políticas 

públicas e à gestão.   

 Para abordar e repensar questões como essas e outras, é que o sistema 

de Conselhos de Psicologia definiu que 2006 seria o ano da saúde e dessa 

forma foi organizado o Fórum Nacional de Psicologia e Saúde Pública. A 

participação da categoria no Fórum foi intensa e uma das principais questões 

discutidas foi a da capacitação do psicólogo na área (Barros, Silva e Ferreira, 

2006).   

De acordo com Maria José M. R. Berto (Encontro com a Diversidade, 

revista Diálogos Ciência e Profissão, 2006), pelo distanciamento da formação 

em Psicologia e os requisitos para o trabalho em saúde pública, pode-se dizer 

que quase todo o processo de habilitação para a atuação profissional acontece 

no próprio local de trabalho, o que aponta mais uma vez para que medidas 

sejam tomadas com relação à formação.        

 Hoje cerca de 20 mil psicólogos atuam na área no Brasil e os novos 

contextos de inserção do profissional trazem inúmeros desafios, sendo um 

deles o que se refere à utilização dos elementos teórico-metodológicos para a 

orientação do trabalho. Como explicita Gina Ferreira (2006) em sua discussão 

com Mary Jane Spink (A Atuação como Profissional de Saúde, revista Diálogos 

Ciência e Profissão, 2006), todos os elementos teórico-metodológicos são 
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ferramentas que podem ser utilizadas, testadas e trocadas no campo da saúde, 

dependendo do contexto em que a questão é revelada.  

 A psicóloga reforça a idéia de que o profissional precisa entender a 

complexidade política institucional dos contextos e do trabalho em saúde, já 

que é possível que essa realidade impossibilite ou anule a utilização de 

instrumentos técnicos.  

 Para que ocorresse a Reforma Psiquiátrica, por exemplo, Ferreira 

explicita que foi necessária a junção da técnica, da política e da ética.  

 Spink concorda com a afirmação de que é necessário o conhecimento 

das especificidades do contexto de trabalho, o que inclui a escuta das 

demandas da população usuária e dos próprios profissionais que integram as 

equipes multiprofissionais. Além disso, Spink cita que é importante a utilização 

de todo o arsenal técnico que permite ao profissional trabalhar as questões 

específicas do processo saúde/doença, como prevenção, tratamento, 

promoção, apoio em tratamentos clínicos e psicoterapia. Esse arsenal técnico 

normalmente vem com os psicólogos de sua formação e estágios, afirma 

Spink, porém, eles são somente instrumentos se estiverem 

descontextualizados.  

 Mais um ponto ressaltado por Spink é o de que se deve ter um grau 

aprofundado de conhecimento das propostas de atenção à saúde do SUS 

como uma realidade que apresenta diversas especificidades na hora de 

trabalhar.  

 Soma-se ainda a capacidade de olhar para o paciente transcendendo 

sua queixa específica e levando em conta seu contexto social, familiar e outras 

dimensões de sua vida.  

 Para Ferreira há um descompasso entre o que se aprende na 

universidade e a realidade dos serviços de saúde. A psicóloga utiliza 

novamente o exemplo da Reforma Psiquiátrica para explicar que a adequação 

teórica da Academia não conseguiu até hoje acompanhar os largos passos da 

Reforma.   

 Para Spink o psicólogo sai de sua formação com habilidades para 

trabalhar em grupo, capacidade de escuta terapêutica, de aconselhamento, 

diagnóstico, etc., porém sem entender que esses instrumentos nos diversos 

contextos organizacionais possuem sentidos diferentes. Por isso, não pensa 
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que o psicólogo está preparado para atuar na saúde pública e com as 

especificidades dos contextos de atendimento.  

 Para aperfeiçoar essa atuação, Ferreira se refere à necessidade de 

aproximação entre teoria e prática e afirma que a supervisão é o que melhor 

desempenha esse papel. Assim, as universidades e supervisores deveriam 

estar sempre presentes na articulação das vivências e do conhecimento. Além 

da supervisão, a autora se refere à pesquisa como outra forma de cruzar teoria 

e prática, produzir e elaborar conhecimentos, o que é fundamental para o 

aperfeiçoamento profissional.  

 Spink concorda ao explicitar a importância do estágio, das discussões de 

caso com equipes, colegas de trabalho, supervisores e gestores nos contextos 

específicos de discussão. Além disso, relata a necessidade de uma integração 

maior entre as universidades e os serviços de saúde, de forma que não haja 

uma concentração de responsabilidade nas mãos de um supervisor de estágio.  

 Esse diálogo entre a Academia e os serviços deve ser construído, 

segundo Ferreira, através da ampliação da participação de estudantes nos 

serviços com um maior número de estágios. Para ela a troca amplia-se 

também através das produções teóricas que são requeridas pela Academia e 

advindas da prática.  

 Spink enfatiza que para que o diálogo seja mais dinâmico deveriam 

existir mais espaços de discussão compartilhados por docentes, estudantes de 

Psicologia, profissionais recém-formados, profissionais que já trabalham no 

serviço há tempos, etc.  

 Com relação à compreensão básica sobre saúde que o psicólogo 

precisa ter em sua formação, Ferreira ressalta a noção de integralidade, ou 

seja, o olhar para necessidades do paciente que são mais amplas do que dá 

conta a técnica. Além disso, para a autora é importante não trabalhar a partir 

de idéias universalistas de doença e considerar a singularidade de cada 

história.  

 Segundo Spink é difícil ter uma noção de saúde, uma vez que se trata 

de um estado fluido e impreciso. Para ela, afirmar que a Psicologia é uma 

profissão da saúde também é uma definição imprecisa, já que tira as 

especificidades desse campo do saber e atuar. Todas as ações públicas, na 

visão da autora, têm como idéia básica o estado de saúde e bem-estar da 
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população e muitas dessas ações não se utilizam de noções da Psicologia. 

Assim, somente algumas práticas psicológicas focam diretamente o processo 

saúde/doença e nesse caso pode-se falar no psicólogo como profissional da 

saúde.  

 Com relação à subjetividade e sua relação com a melhoria da saúde, 

Spink afirma que o mais comum é pensar a subjetividade apenas de quem 

busca os serviços de saúde ou de quem trabalha nesses serviços, o que 

significa pensar de uma forma unilateral. Porém, para o trabalho do psicólogo 

que se baseia na abordagem discursiva, a subjetividade é sempre uma questão 

de interação. “É resultado da co-construção de sentidos sobre um determinado 

acontecimento histórica e socialmente contextualizado.” (Spink, 2006, p. 48).   

    Dessa forma, para a autora, se não se entendem os processos de 

interação desse contexto e dessa experiência com saúde, não é possível 

compreender a dimensão subjetiva associada à melhoria da saúde.  
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3. – Formação e Articulação dos Conhecimentos Teóricos com a Prática nos 
Serviços de Saúde 
 

De acordo com Bezerra (1992), existe, na formação do psicólogo, a 

tendência ao aprofundamento teórico e à limitação ao mundo acadêmico, o que 

distancia o aluno da prática. Diversas teorias psicológicas são ensinadas e sua 

importância predomina sobre uma noção mais ampla do processo 

saúde/doença.  

O autor discute duas maneiras de se encarar a utilização da teoria na 

atuação. A primeira delas parte do princípio de que o saber psicológico tem 

como finalidade, em última instância, descobrir a verdadeira natureza de seu 

objeto – por exemplo, descobrir o que está por trás da dificuldade de 

aprendizagem, do sofrimento mental, etc. Assim, é fundamental a extrema 

convicção de que se está utilizando uma teoria verdadeira sobre um projeto 

específico e delimitado, além de serem necessárias garantias de que a 

identidade e ação profissionais têm esse fundamento epistêmico 

inquestionável.  

Esse modo de enxergar a teoria possui forte implicação na prática. 

Frente a qualquer problema a ser tratado nos mais diversos contextos, trata-se 

de aplicar os conceitos da teoria, seguindo uma metodologia adequada e 

produzir resultados que se medem pela conformidade ou não com os princípios 

dessas idéias. Dessa forma, a definição do lugar do psicólogo é certa, 

fundamentada e sempre a mais clínica possível.  

Um segundo modo de lidar com a teoria se baseia na idéia de que o 

objetivo dela é tornar aquilo que é observado inteligível para que assim se 

possa descrever os fenômenos e seus estados, com a finalidade de tornar a 

ação mais apta a atingir seus objetivos que, no caso, é tornar melhor a vida dos 

seres humanos. A teoria nessa forma de pensar é vista como meio e não como 

fim.  

Esse segundo posicionamento implica em um menor interesse pela 

natureza dos fenômenos e um maior pelo estudo das possibilidades de atuação 

que serão mais proveitosas em uma ou outra situação. Bezerra (1992) utiliza 

como exemplo a troca da descoberta da natureza da psicose, pela reflexão 

sobre como a descrição que uma determinada teoria faz do sofrimento dos 
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psicóticos poderia auxiliar os psicólogos a ouvi-los e melhorar sua qualidade de 

vida. 

Segundo Bock (1999), os cursos de Psicologia são caracterizados por 

um distanciamento da realidade, de forma que ela entra nas aulas como 

exemplo para que a teoria seja aplicada.  

Além disso, a autora afirma que a Psicologia tem sido considerada por 

muitos psicólogos como suficiente, no sentido de que propiciaria uma leitura 

completa do real, das relações, do ser humano e que acaba se vendo como 

uma forma completa de intervenção também, o que dificulta o trabalho em 

novos contextos que exigem reflexão e adaptação. Outros conhecimentos não 

são valorizados para serem integrados à Psicologia.  

A autora ainda defende uma formação que ensine técnicas de 

intervenção como instrumentos a serviço de finalidades amplas, baseadas em 

concepções e valores anteriores e que sejam ensinadas de forma crítica. 

Afirma que é necessária uma formação multidisciplinar em dois sentidos: um 

deles se refere à contemplação de diversas áreas das ciências que possam ser 

articuladas à Psicologia e o outro se refere a uma formação que prepare o 

profissional para o trabalho coletivo e em equipes com outros profissionais.  

O debate sobre a formação do psicólogo no Brasil tem ficado mais 

polêmico desde que o conceito do processo saúde/doença passou a ser visto 

como multideterminado e complexo, levando em conta também o contexto 

socioeconômico. Assim, diversas questões às quais não era dada devida 

atenção, hoje devem ser discutidas e, mais do que isso, a Psicologia deve 

responder a algumas delas (Formação Defasada, revista Diálogos Ciência e 

Profissão, 2006). 

 No artigo supracitado, aponta-se que historicamente, a preocupação em 

se trabalhar com uma visão mais ampla da saúde e da doença começou a se 

dar no Brasil na década de 1950, com o advento da Medicina Psicossomática, 

área de estudo e atuação que difundiu a idéia de que o profissional de saúde 

deveria estar preparado para interagir, através de seu trabalho, em um 

processo biopsicossocial. Porém, a idéia provocou resistência ao longo das 

décadas e até hoje se encontram resquícios dela, principalmente no que diz 

respeito ao reconhecimento do psicólogo como importante profissional da 

saúde. Assim, desde o seu reconhecimento como profissão, até a sua 



 

 46 

presença nos serviços de saúde, a Psicologia tem sido vista de uma forma 

ameaçadora pela Medicina. Além de uma ameaça puramente corporativista, há 

uma questão não tão explícita relacionada à abertura do campo da saúde para 

as ciências humanas, o que significa introduzir ao olhar tradicional questões 

relacionadas ao contexto psicossocial, redimensionando e ampliando o 

conceito do processo saúde/doença. 

   A formação dos profissionais de saúde, de uma maneira geral, não 

contempla diversas dimensões do ser humano, o que incentiva que cada área 

fique limitada a um tipo de olhar nas situações de trabalho (Formação 

Defasada, revista Diálogos Ciência e Profissão, 2006).      

De acordo com Silva (1992), há uma tendência de institucionalização do 

trabalho das diferentes categorias de saúde que vem crescendo, ou seja, a 

prestação de serviços dentro de instituições de saúde está aumentando 

gradativamente. Esse movimento ocorre sem que os programas de formação 

profissional consigam acompanhá-lo e responder adequadamente a ele.  

Em artigo (Formação Defasada) publicado pela revista Diálogos Ciência 

e Profissão (2006), afirma-se o fato de que as faculdades ainda não preparam 

profissionais da saúde para que atuem de forma mais abrangente e levando 

em consideração a realidade dos serviços públicos de saúde brasileiros.   

No caso da Psicologia, Silva (1992) afirma que o atraso em se perceber 

as necessidades de mudança relacionadas aos novos tipos de inserção dos 

profissionais é ainda maior do que o de outras áreas. A autora justifica o atraso 

com a explicação de que durante décadas, o ensino na área tem sido 

direcionado à preparação para o exercício autônomo da profissão, priorizando 

um único modelo de atendimento que privilegia as práticas psicoterápicas 

contínuas.   

Há uma des-contextualização dessas formas de atuar em relação às 

instituições de saúde pública. O maior incentivo a uma única forma de atuar é, 

portanto, um fator que se coloca no caminho da integração das ações da 

Psicologia às ações de saúde como um todo (Silva, 1992).  

Para se discutir a tendência à institucionalização do trabalho do 

psicólogo em saúde, se faz necessário, de acordo com Silva (1992), um 

esclarecimento sobre o termo institucional. Para Spink (apud Silva, 1992), um 

dos empregos da palavra instituição usado no cotidiano profissional refere-se a 
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um estabelecimento, uma organização ou associação instituída para a 

promoção de um determinado objetivo e é nessa definição de instituição que a 

presente discussão está pautada.  

O primeiro aspecto a ser ressaltado com relação à formação, para Silva 

(1992), é, então, o que diz respeito à manutenção de um modelo de atuação 

em clínica que vem sendo reproduzido. Para a autora o processo de 

manutenção se inicia com a imagem social mais difundida do psicólogo que é a 

do clínico especializado. Partindo daí, os alunos buscam a graduação já 

procurando colocar em prática esse modelo profissional. Numa forma de 

retroalimentação, os cursos tendem a responder a esses anseios e oferecer 

mais possibilidades de formação dentro do referido modelo. Assim, novos 

profissionais são graduados para exercer o papel mais conhecido pela 

sociedade e pelos próprios graduandos.  

A psicóloga Odete Pinheiro, uma das principais responsáveis pela 

criação e supervisão do Núcleo de Saúde da Faculdade de Psicologia da PUC-

SP e hoje atuando na Universidade de São Paulo (Formação Defasada, revista 

Diálogos Ciência e Profissão, 2006), afirma que as teorias psicológicas 

oferecem uma base sólida para que se trabalhe com o fenômeno psicológico 

em sua complexidade, porém defende que os alunos não devem ser treinados 

para aplicar essas teorias e técnicas através de intervenções terapêuticas em 

situações protegidas. As situações limitadas não possibilitam a aprendizagem 

do trabalho em equipes multidisciplinares, o que significa uma futura dificuldade 

para tal situação principalmente no que diz respeito à inserção na equipe e à 

comunicação com os outros profissionais.  

A especialista explicita (2006, p. 15), que ainda é muito defendida a idéia 

de que a Psicologia ainda é demandada para resolver as questões psicológicas 

que se mostram problemáticas. Como a maior parte dos alunos chega à 

faculdade com essa noção, facilmente caem na armadilha de virarem os 

guardiões dos sentimentos profundos que perpassam as relações no âmbito 

dos serviços. Essa noção de guardião implica num fechamento do profissional 

nas questões das quais trata sem que elas sejam traduzidas para os outros 

profissionais, transformando sua atuação, nos contextos de saúde pública, em 

settings psicoterápicos sujeitos ao sigilo ético.  
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De acordo com Carvalho (1988), em sua interpretação de dados da 

pesquisa realizada pelo CFP, apresentada no livro Quem é o Psicólogo 

Brasileiro?, embora as situações de trabalho tenham se expandido e se 

diversificado, o campo de atividades exercidas pelo psicólogo tem-se mantido 

restrito, indicando reformulações urgentes na formação. Como afirma Silva 

(1992), a clínica em seus moldes tradicionais continua sendo a área de atuação 

de maior preferência dos graduandos em Psicologia e psicólogos em geral e tal 

questão continua sendo discutida em diversas produções e congressos.  

Silva (1992) atribui o fenômeno da redução da atuação do psicólogo às 

atividades similares às do consultório particular, mesmo no contexto dos 

serviços de saúde, também à confusão conceitual sobre a atuação clínica, 

explicando que a atuação psicoterápica é um dos “braços” da clínica e é na 

maior parte das vezes, vivenciada como sinônimo dela.  

Com tal identificação, esse modelo único tem sido imposto aos 

diferentes níveis de atenção em saúde – primário, secundário e terciário – sem 

que se percebam as diferentes necessidades de cada um. Atendimentos 

psicoterápicos de procedência contínua e prolongada não podem ser 

realizados em todos os tipos de serviços de saúde, sendo mais adequados em 

consultórios autônomos e em ambulatórios. Nos grandes centros de saúde e 

hospitais, esse tipo de trabalho não se adéqua e pode até tomar o lugar de 

outros tipos de intervenções necessárias e integradas às equipes 

multiprofissionais, em programas já implementados nas instituições (Silva, 

1992). São exemplos dessas intervenções pontuais: a preparação para atos 

cirúrgicos, o apoio a pacientes e familiares antes e após intervenções 

traumáticas, a facilitação dos processos de socialização em internações 

prolongadas, o apoio técnico aos profissionais da equipe e compartilhar 

conhecimentos que possam humanizar as ações dos profissionais.  

Assim, para uma verdadeira integração dos psicólogos nos serviços de 

saúde, a autora defende que se estabeleçam formas de atuação que se 

diferenciem de acordo com os objetivos de cada um dos níveis de atenção.  

Além desse modelo hegemônico não se aplicar aos diferentes contextos 

em saúde, os métodos e técnicas privilegiados na formação em Psicologia são, 

muitas vezes, pautados em valores sociais muito diferentes dos das 
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populações usuárias dos serviços públicos, podendo haver um choque entre 

diferentes realidades (Silva, 1992). 

Quando o choque de valores ocorre na prática, freqüentemente se 

buscam explicações e técnicas que se baseiam na idéia de que aquela 

clientela não se beneficia das formas tradicionais de atuação. Essa idéia se 

desenvolve no sentido de que determinada população não se adéqua à técnica 

(Silva, 1992).  

A autora mostra que podem ser encontradas na literatura, produções 

que afirmam que as populações economicamente menos privilegiadas não têm 

capacidade para relatos e elaborações aprofundadas sobre suas experiências, 

ou mesmo para entender interpretações dos profissionais e ainda relatam uma 

falta de interesse geral da população nos procedimentos da Psicologia. Idéias 

como essas constroem um ideário por parte dos profissionais da área da saúde 

sobre algumas características psicopatológicas das populações menos 

favorecidas e ao invés de se questionar a própria metodologia, questiona-se a 

impossibilidade do outro se encaixar nela (Silva, 1992).  

A autora relaciona todo esse processo com duas dimensões. Uma delas 

refere-se ao excesso de uso da técnica na sociedade atual, que diferencia 

aqueles que possuem domínio da técnica, dando-lhes poder sobre aqueles que 

não o possuem, havendo assim uma desqualificação dos modos de ser e 

pensar populares, de forma que a própria técnica explique as impossibilidades 

deles se adaptarem.  

O outro aspecto relacionado volta para a formação em si. No que se 

refere à falta de manejo com situações que envolvam populações com outras 

culturas e necessidades, a explicação se encontra principalmente no fato de 

que os profissionais da área passam por uma formação que os prepara para 

desempenhar seu trabalho através de métodos e técnicas que 

pressupostamente são aplicáveis a quaisquer situações, populações e 

contextos, o que não se confirma na prática.  

A falta de apropriação em relação às especificidades dos contextos nos 

quais o profissional atua e da população com a qual trabalha, impede, então, 

qualquer tipo de trabalho de intervenção consistente (Silva, 1992). 
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A autora ainda afirma que a defasagem entre os conteúdos articulados 

na formação e as necessidades e atualizações dos serviços de saúde ocorre 

de forma progressiva.  

Para Nogueira (apud Silva, 1992), cada vez mais a preparação para o 

exercício profissional dos cursos de uma maneira geral se dá no próprio 

mercado de trabalho. Por conta desse fenômeno, ações públicas vêm sendo 

tomadas para garantir uma mínima qualidade dos serviços de saúde. Um dos 

exemplos dessas ações são os programas de aprimoramento profissional para 

profissionais da saúde, oferecidos desde 1976, através de recursos do 

Governo do Estado de São Paulo.  

De acordo com informações veiculadas pelo próprio Governo do Estado, 

o Programa de Aprimoramento Profissional – PAP – busca principalmente 

complementar a formação de recém-graduados da área da saúde, exceto 

médicos, mediante treinamento em serviços e instituições de saúde, sob 

orientação e supervisão direta de profissionais especializados nas diversas 

áreas que integram ou apóiam a prestação de serviços de saúde pública. As 

instituições credenciadas ao PAP oferecem cerca de trezentos diferentes 

programas de aprimoramento.  

Os programas podem durar de um a dois anos e a carga horária 

semanal é de 40 horas de atividades, divididas entre trabalho teórico em aulas, 

seminários e treinamentos nos próprios serviços.  

Os principais hospitais e serviços públicos da cidade participam do 

Programa, mostrando que o despreparo do profissional era tanto, que recursos 

públicos tiveram que ser destinados ao aprimoramento para o trabalho em 

saúde.  

Em discussões da área da saúde pública, de acordo com Silva (1992), 

se critica freqüentemente a universidade no que se refere aos constantes 

atrasos do engajamento do mundo acadêmico às transformações e demandas 

da área, ressaltando que no ambiente universitário a teoria tem precedência 

sobre a prática e que isso é transposto para os serviços de saúde.  

Odete Pinheiro, Rosa Spinelli – da Associação Brasileira de 

Psicossomática – e Eliane Seidl – do Instituto de Psicologia da Universidade de 

Brasília – são citadas em artigo (Formação Defasada) publicado pela revista 
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Diálogos Ciência e Profissão (2006) em discussão sobre outros aspectos da 

formação e possíveis saídas para as principais questões que se colocam. 

Para Rosa Spinelli, que é responsável pelo curso de formação em 

Psicossomática oferecido para profissionais da área da saúde e alunos de 

quinto ano, é importante investir no autoconhecimento e no fortalecimento da 

identidade profissional do psicólogo. A psicóloga observou, durante seus 

cursos e supervisões, que muitas vezes quando o psicólogo é obrigado a se 

posicionar frente às equipes multidisciplinares, ele acaba dando uma resposta 

médica, o que desfavorece seu reconhecimento profissional com suas devidas 

especialidades. 

Na opinião da especialista, o psicólogo não é ouvido e não se sente 

inserido no trabalho social em saúde. Um dos motivos para que isso ocorra é o 

de que a Psicologia foi a última, dentre as profissões conhecidas como da 

saúde a se abrir para discutir questões sociais, encontrando-se muito defasada 

nessa discussão. Para ela, somente com um bom preparo, o psicólogo vai 

adquirir uma identidade profissional que será essencial para sua atuação nos 

mais diversos contextos e irá ajudá-lo na inserção e comunicação com as 

equipes multidisciplinares.  

Para Odete Pinheiro, a participação do psicólogo nas equipes de saúde 

só avança, dependendo, em alta escala, do tipo de formação dos alunos. A 

especialista defende que deveria ser oferecido ao aluno um preparo básico 

para preservar e articular uma visão geral das questões dessa área, 

aproximando-as de leituras teóricas para a construção de conhecimentos.  

Nas equipes multidisciplinares, de acordo com Rosa Spinelli, os 

psicólogos ainda podem apoiar os outros profissionais que têm a função de 

trabalhar mais tecnicamente, como os médicos. O trabalho mais comprometido 

com a técnica não possibilita espaço para que sejam colocadas emoções e aí o 

psicólogo pode entrar com essa leitura, tratando de questões que outros 

profissionais acabam escondendo e fornecendo um suporte que pode auxiliar 

na manutenção do controle do ambiente. Apesar dessa possibilidade, o 

trabalho de apoio ainda não está bem desenvolvido, uma vez que ainda se 

trabalha com a questão da inserção do psicólogo.  

Apesar das dificuldades desse panorama, a especialista mostra que há 

um pouco mais de dez anos, quando iniciou seus trabalhos, a interação dos 
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psicólogos com a equipe médica era mais difícil e que isso foi mudando com o 

maior entendimento do papel do profissional nas interações cotidianas, 

discussões de caso, etc.  

A psicóloga aponta ainda para o trabalho de caráter preventivo, 

afirmando que mesmo em contextos nos quais se trabalha a reabilitação, o 

componente preventivo está constantemente presente, tanto no que diz 

respeito ao trabalho com a população usuária, quanto às intervenções na 

própria equipe.  

Silva (1992) organiza as principais características que a formação deve 

contemplar para a atuação na área da saúde: 

- Dar possibilidades para a sensibilização dos alunos e preparação para 

a compreensão e análise dos contextos, tanto da saúde pública brasileira de 

uma forma geral, como das especificidades das instituições de trabalho.  

- Produzir ambiente para a reflexão sobre a necessidade de mudanças 

conceituais com relação à forma descontextualizada de ver o ser humano, o 

que implica em perceber a Psicologia em sua função social.  

- Superar a forma de assistência individual e privada dedicada ao 

trabalho de intervenção em situações que se mostram problemáticas.  

- Incentivar que se conheça a realidade das populações com as quais se 

vai trabalhar, direcionando objetivos com relação às demandas expressas pela 

própria população.  

- Trabalhar a sensibilização para a necessidade de se aprender sobre o 

objeto de trabalho no decorrer das práticas cotidianas, podendo analisar e 

redirecionar os objetivos na medida do necessário.  

- Dar possibilidades para que se apreenda o objetivo do trabalho em 

saúde de forma coletiva para que se possa planejar coletivamente nas equipes 

as práticas de atuação.  

- E finalmente, articular uma noção social do processo saúde/doença, de 

forma a compreender os estados de saúde e doença dos indivíduos como a 

“expressão particular de um fenômeno supra-individual” (Silva, 1992, p. 37).  

Uma das formas mais acessíveis de se garantir uma formação que vá ao 

encontro das diversas necessidades discutidas é, para Odete Pinheiro 

(Diálogos Ciência e Profissão, 2006), um bom planejamento de estágios, 
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investindo-se na articulação de institutos e cursos de graduação com diversos 

serviços de saúde.  

A professora aponta para o fato de que esse tipo de articulação se dá 

mais facilmente e em formas bem definidas, em municípios pequenos. Em 

cidades grandes como São Paulo, essa relação é dificultada por conta da 

instabilidade das parcerias públicas e pelo alto grau de competição entre as 

instituições de ensino para conseguirem estágios nos serviços da área privada, 

o que acaba funcionando de acordo com as leis do mercado, critica a 

especialista.  

O desafio então, está em pensar e articular mecanismos que permitam 

que essa relação seja mantida, garantindo a aprendizagem implicada do aluno.       

   

3.1 – Experiências Atuais – Estágios e Cursos Voltados para o Trabalho do 

Psicólogo em Serviços Públicos de Saúde 

 

Alguns exemplos atuais da inserção do estudante de Psicologia e 

psicólogos no trabalho em saúde pública estão sendo observados.     

Uma das experiências começa pelo estágio de estudantes de Psicologia 

na área de saúde pública, como ocorre na Puccamp, – Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas – relatada no artigo Clínica Ampliada é Prática do 

Psicólogo na Saúde Pública (Guarido e Campos, 2001). A universidade investe 

na formação desses profissionais atendendo às propostas da Organização 

Mundial da Saúde desde a década de 70, articulando a formação teórica e 

convênios com as redes públicas que possibilitem estágios.  

 Em 1986, o Instituto de Psicologia da Puccamp começou a oferecer 

programas de estágio curriculares em centros de saúde comunitária, o que 

possibilitou uma aproximação dos alunos com o contexto social dos pacientes, 

a formulação de projetos terapêuticos para grupos específicos, a participação 

no trabalho multidisciplinar e o planejamento de ações para essas equipes.  

 Com essa prática, a visão da clínica expandida e o olhar para as 

dimensões sociais e biológicas do indivíduo começam a ser exercitados. Em 

1990 a universidade criou vínculos com a Prefeitura Municipal de Campinas e o 

campo de estágios se estendeu. Novas ações de equipes multiprofissionais de 

saúde mental da Rede Básica Municipal e a seleção de profissionais para essa 
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rede começam a ser de responsabilidade dos estagiários de Psicologia 

também.  

 De acordo com Guarido e Campos, (2001) a atuação do psicólogo na 

rede pública exigiu que um processo de transformação de alguns princípios 

básicos da clínica psicológica fosse iniciado. O enquadre, por exemplo, sai do 

consultório e passa à instituição, o que estimula a interação com o meio em 

que o indivíduo vive, de forma a fazer da rua e das moradias dos pacientes 

verdadeiros settings. A impessoalidade na relação com o paciente dá lugar à 

possibilidade de se fazer um contrato que explicite a necessária implicação e 

responsabilidade do psicólogo na reabilitação psicossocial do paciente.  

 Segundo as autoras, o projeto trabalha com intervenção e pesquisa em 

clínica ampliada, educação em saúde, acompanhamento terapêutico, 

convivência para a reabilitação de doentes crônicos, grupos de risco adultos e 

infantis e trabalho em equipes multiprofissionais em diversas instituições – 

governamentais, não governamentais, de saúde, de assistência social, da 

justiça e da própria comunidade. O objetivo do estágio é o de formar novos 

profissionais para o SUS, que tenham desenvolvidas capacidades em 

Psicologia clínica, social e comunitária. Ao aluno se possibilita conhecer o 

sistema de saúde, a organização, os desafios práticos, os problemas e suas 

próprias tarefas, assim como as dos outros profissionais de saúde.  

O estágio, além do comprometimento prático, sofreu mudanças no que 

diz respeito a acompanhar novas teorias construídas que pudessem basear a 

atuação e, além disso, acompanhar as mudanças no cenário nacional da área 

da saúde. A Psicologia Comunitária e Institucional de Bleger é um dos 

exemplos de material que foi articulado ao trabalho do estágio. Mais do que 

isso, a organização do estágio viu surgir e participou das AIS – Ações 

Integradas de Saúde –, da criação dos Conselhos Interinstitucionais de Saúde 

e da implementação das equipes mínimas de saúde mental do estado de São 

Paulo em 1983. Também acompanhou a criação e início da implantação do 

SUS (1988), do ECA (1990), da política de Saúde Mental da II CNSM (1992) e 

da LOAS em 1993 (Guarido e Campos, 2001).   

 Para as autoras, nesse contexto de clínica ampliada todo o entorno do 

paciente torna-se importante para que o olhar integral se dê e há uma 

mobilização para resultados no contexto social em que vive o paciente. Dessa 
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forma, se torna natural e até necessário o envolvimento do psicólogo com 

essas questões que influenciam a vida de seus pacientes como o sistema de 

saúde, as questões da comunidade e a própria política que define as leis e 

diretrizes que ditam e influenciam não só o sistema de saúde, mas a vida da 

população de uma forma geral.  

Outro exemplo é o que ocorre desde 1998, através de uma parceria 

entre o Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais 

e a Secretaria Municipal de Vespasiano (MG), dando origem ao projeto de 

extensão chamado de Inserção do Psicólogo no Programa Saúde da Família, 

que trabalha junto aos pacientes diabéticos e hipertensos (revista Diálogos 

Ciência e Profissão, 2002).  

O principal foco do trabalho tem sido facilitar a comunicação dos 

pacientes, ampliar sua conscientização e trabalhar a noção de 

responsabilidade sobre a doença e sobre si mesmo. Os alunos envolvidos têm 

aprendido bastante exercendo a prática clínica num contexto comunitário.  

Atualmente o Programa Saúde da Família de Vespasiano possui nove 

equipes, cada uma delas composta por um médico, em enfermeiro, um auxiliar 

de enfermagem, cinco agentes comunitários de saúde e um estagiário de 

Psicologia.  

A atuação dos psicólogos vem se dando através de Grupos Informativos, 

Grupos de Psicoterapia, Dinâmicas de Grupo, Teatro Informativo, Visita 

Domiciliar e Atendimento Individual.  

Os Grupos Informativos são grupos abertos, formados por pacientes 

com diabetes ou hipertensão separadamente, no qual são difundidas 

informações sobre a doença e como lidar com ela.  

Os Grupos de Psicoterapia são semanais, com grupos homogêneos ou 

mistos e permitem um aprofundamento das questões emocionais.  

As Dinâmicas de Grupo foram instauradas por conta do grande número 

de pacientes que acabam não sendo encaminhados para a psicoterapia de 

grupo. Nelas são realizados encontros temáticos previamente definidos e 

esgotados a cada encontro. A composição dos grupos é flutuante e ele possui 

mais um caráter de grupo psicoeducativo, no qual o tipo de trabalho não é 

processual. São difundidas algumas informações e ainda assim há espaço para 

o auto-conhecimento e reflexão.  
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O Teatro Informativo foi elaborado a partir do diagnóstico de uma lacuna 

de comunicação entre os profissionais da Psicologia e os pacientes. Antes do 

advento do teatro, eram realizadas palestras onde eram explicitadas as 

propostas da Psicologia para os pacientes e temas como os objetivos a serem 

alcançados, a questão do sigilo e esclarecimentos sobre concepções 

equivocadas do trabalho do psicólogo eram tratados. Porém, os resultados das 

palestras não foram ao encontro da proposta de desmistificar a noção de 

Psicologia do senso-comum e daí surgiu a idéia de trabalhar todas essas 

questões em uma peça de teatro, que passa as informações com outra 

linguagem e de forma lúdica.  

As Visitas Domiciliares são visitas às casas dos pacientes pelas equipes 

para a divulgação do trabalho, para que se conheça mais profundamente a 

realidade do público atendido e para a prestação de assistência psicológica aos 

pacientes impossibilitados de chegar aos centros de saúde.  

Todas as atividades são discutidas em supervisões semanais de cinco 

horas de duração.  

A experiência mostrou a necessidade de se manter uma postura flexível 

e aberta para a troca de saberes com a população atendida, de forma que as 

intervenções psicológicas partam de demandas que realmente venham dessa 

população.  

Outro exemplo de experiência é a que ocorre na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, onde, segundo Magda Dimenstein, os alunos de pós-

graduação em Saúde e Cidadania desenvolvem projetos dentro das Unidades 

Básicas de Saúde de Natal (RN), (Encontro com a Diversidade, revista 

Diálogos Ciência e Profissão, 2006).  

Em um dos Projetos os estagiários de Psicologia fizeram um 

levantamento das maiores demandas da comunidade e decidiram trabalhar 

com foco na população adolescente. Assim foram formados grupos de 

discussão nos quais os próprios jovens escolhiam os temas. Surgiam assuntos 

relacionados a sexo, primeiro emprego, política, etc. 

Partindo do que era levado pelos jovens, os profissionais escolhiam 

filmes, livros e chamavam especialistas para conversar sobre os diversos 

assuntos.  
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Segundo Magda Dimenstein, com poucos recursos e intervenções 

simples como a citada, conseguem-se bons resultados, apesar da noção 

difundida de que trabalhar na área da saúde pública não dá retorno.  

Na Unidade Básica de Saúde de Vila Nogueira, em Diadema, na Grande 

São Paulo, outro projeto acontece. Uma das equipes multidisciplinares 

organizou um trabalho global envolvendo pacientes e a comunidade, relatado 

no artigo supracitado por Osmar Zambelli.   

Para Zambelli, psicólogo que está há doze anos na UBS, não se pode 

ignorar o fato de que o serviço está inserido num bairro carente de Diadema, 

no qual questões como violência, alcoolismo e outras são freqüentes.  

Como recursos terapêuticos são usados os grupos de compartilhamento, 

nos quais problemas semelhantes dos participantes podem ser discutidos. 

Além disso, são organizados grupos específicos como o para idosos, no qual 

se discutem questões sobre como envelhecer com saúde e dignidade, por 

exemplo.  

Nesse trabalho vem se conseguindo ainda perceber e atender casos de 

mulheres que sofrem de violência sexual.  

Mais uma experiência que envolve a Academia e o centro de saúde é a 

que acontece na Universidade Federal de Santa Catarina (Encontro com a 

Diversidade, revista Diálogos Ciência e Profissão, 2006), que oferece um curso 

de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e um curso de 

especialização na mesma área.  

Os alunos articulam teoria e prática desenvolvendo projetos nas 

Unidades Básicas de Saúde de Florianópolis, implementando ações que 

resgatam a cidadania e trabalhando com os próprios recursos da comunidade.  

Um último trabalho acontece no Instituto de Psicologia da Universidade 

de Brasília desde 1998, que oferece a disciplina obrigatória de Psicologia da 

Saúde aos alunos de Medicina, Odontologia, Nutrição e Enfermagem além de 

aos de Psicologia (Formação Defasada, revista Diálogos Ciência e Profissão, 

2006).  

No curso trabalha-se com a ampliação do conceito de tratamento, 

explicitando as diferentes dimensões do homem que precisam ser atendidas, 

tratando de questões como os aspectos psicológicos da dor e do processo de 

adoecimento.  
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Além das atividades de sala de aula, criou-se um convênio com o 

Hospital Universitário de Brasília, que possui um projeto de extensão 

universitária no qual se trabalha com pacientes com HIV/Aids. No projeto são 

realizadas ações de assistência, prevenção e capacitação de outros 

profissionais da saúde.  

De acordo com Eliane Seidl, uma das responsáveis pelo trabalho, os 

resultados são animadores. Os alunos ampliam sua visão do indivíduo e do 

processo de adoecimento, enxergando que não somente as determinações 

biológicas e fisiológicas influenciam os estados de saúde/doença. Os aspectos 

psicológicos, sociais, socioculturais e socioeconômicos passam a ser 

articulados com os outros e começa a se pensar no ser humano numa 

perspectiva de qualidade de vida.  

 

3.2 – Relato de Experiência de Estágio – parceria entre a faculdade de 

Psicologia da PUC-SP e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 

 

 O relato aqui apresentado pretende enriquecer a discussão até então 

realizada, articulando a vivência pessoal como estagiária de Psicologia em um 

serviço de saúde pública, com noções amplas sobre saúde/doença 

apreendidas principalmente na realização do presente trabalho e com a visão 

crítica construída no decorrer da formação acadêmica. 

 No quinto ano da formação em Psicologia da PUC-SP, são oferecidos 

dois núcleos de estudos e estágios anuais. Neles são articulados diferentes 

programas teóricos específicos relacionados ao conteúdo dos núcleos, com 

estágios nas mais diversas instituições e supervisão dada pelos professores 

com duração média de duas horas semanais.    

 O núcleo aqui relatado oferece um estágio no Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - HCFMUSP. 

 As atividades do estágio são realizadas no ambulatório de Ortopedia e 

Traumatologia, onde há uma grande equipe de psicólogos e uma demanda por 

serviços proporcionalmente grande. As ações da Psicologia contribuem na 

triagem e psicodiagnóstico de pacientes recém-chegados ao ambulatório, no 
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encaminhamento dos mesmos, nas discussões de casos clínicos com outros 

membros das equipes multidisciplinares, na realização de psicoterapia 

individual, na realização de grupos psico-educativos para trabalhar questões 

relacionadas a esclarecimentos ao paciente sobre seu estado de saúde, na 

coordenação de grupos terapêuticos e na elaboração de pesquisas que 

mostrem, de alguma forma, os resultados dessas ações.  

 O trabalho realizado no estágio é o de direção de grupos terapêuticos 

com pacientes que sofrem de dores crônicas, porém, não cabe na presente 

reflexão, enfatizar as técnicas utilizadas para a direção dos encontros do grupo 

e nem os comportamentos observados dos pacientes e resultados obtidos. 

Focar na inserção do trabalho do psicólogo, na dinâmica do contexto do 

ambulatório e nos respaldos que a faculdade possibilita para tal trabalho, 

caminha mais ao encontro dos objetivos deste relato.  

 A dinâmica do contexto onde se dá o estágio é peculiar e nos primeiros 

dias vivenciados ali, a sensação que prevalecia era a de falta de compreensão 

do que acontecia ao redor, de forma a não conseguir acompanhar a rapidez 

das informações, atrelada a certa angústia ao ver pacientes cercados por 

grupos de mais de dez profissionais que o questionavam incessantemente 

sobre seus motivos para estar no ambulatório. Ficou marcada também a 

percepção de que o espaço não era suficiente nem para os pacientes e nem 

para os profissionais e que o clima de desorganização prevalecia.     

  A primeira impressão positiva foi a de ver o psicólogo dando o seu 

parecer em casos clínicos discutidos pelas equipes multidisciplinares e sendo 

respeitosamente ouvido, o que foi contra a uma idéia pré-estabelecida de que o 

psicólogo é sempre incompreendido, principalmente pelos médicos, nos 

serviços de saúde.  

 O interesse em ouvir o parecer dos outros profissionais, suas formas de 

investigação e análise, cresciam conforme a comunicação entre a equipe ficava 

mais clara e os posicionamentos de cada um mais específicos.  

 No decorrer do estágio, as primeiras impressões foram sendo 

transformadas. A desorganização foi compreendida como peculiar do dado 

contexto e mesmo naquilo que parecia não ter ordem, pôde-se achar um lugar 

próprio. A rapidez na veiculação das informações já não assustava mais e 

passou a ser vista como necessária, dada a grande demanda de pacientes de 
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um dos maiores centros de saúde da América Latina.  A noção de exposição 

extrema e invasão do espaço do paciente colocado no meio de uma sala, 

fechada somente com cortinas, semi-vestido e cercado por um número grande 

de profissionais e mais alguns estagiários, que era extremamente aflitiva no 

início, deu lugar a uma compreensão de que a subjetividade não é algo tão 

secreto e protegido, podendo ser compartilhada de forma natural, 

principalmente quando se sente doente e se quer descobrir meios para 

melhorar. Todos ali estavam então, implicados nessa busca pela melhora da 

qualidade de vida.     

 Houve, desde o início do estágio, supervisão dada no próprio contexto 

de trabalho e outra supervisão dada na própria faculdade, sendo as duas 

semanais. Todo o trabalho foi então, muito bem acompanhado. 

Os dois trabalhos de supervisão acompanhavam o desenvolvimento do 

grupo e as histórias particulares dos pacientes, com mais tempo para 

discussão e maior foco nas técnicas utilizadas na supervisão que ocorria na 

faculdade. Porém, em nenhuma das duas situações foram discutidas questões 

relacionadas às especificidades do contexto no qual se estava trabalhando, à 

saúde pública brasileira, à comunicação entre a equipe multidisciplinar e 

mesmo questões básicas relacionadas à forma de preencher fichas de 

presença de pacientes e prontuários, dificultando a comunicação entre as 

estagiárias e a instituição.  

 Aos poucos, o trabalho de acompanhar  triagens e discussões de caso 

passou a não acontecer mais, já que não era possível participar do processo 

final de dar respaldo à equipe multiprofissional no final do dia, uma vez que o 

encontro do grupo se dava enquanto essas outras atividades aconteciam. A 

integração do trabalho do grupo com as outras ações, dessa forma, passou a 

não ser possível.   

A sensação de pertencimento ao ambiente, conquistada após a 

confusão inicial, se transformou em uma vivência de descolamento daquela 

realidade, como se os encontros do grupo acontecessem à parte de todo o 

resto. Mesmo com o grupo coeso e com altos índices de freqüência dos 

pacientes, a sensação de ver sentido no que se estava fazendo era em alguns 

momentos encoberta por questionamentos com relação à qualidade do próprio 

trabalho.  
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Além disso, não houve articulação entre os dois trabalhos de supervisão. 

Houve pouca troca de informação no sentido de um grupo de supervisão 

discutir o que foi conversado no outro e a elaboração de relatórios passou a ser 

exigida mais para o final do semestre.  

 As críticas presentes no relato não são direcionadas aos supervisores de 

estágio. Se fizesse sentido criticar o trabalho desses profissionais, faria sentido 

também criticar a atuação das estagiárias que não se envolveram na busca de 

meios para tornar o estágio mais implicado. O comprometimento e alta 

capacitação dos supervisores em suas áreas de atuação foram observados 

durante todo o ano.  

 O que se busca com o relato é utilizar a experiência específica deste 

estágio para chamar a atenção para o fato de que mesmo havendo uma 

articulação do meio acadêmico com um serviço público de saúde, com 

respaldo da supervisão e incentivo à pesquisa, a atenção para as relações 

próprias do contexto de trabalho, a problematização das situações que desse 

contexto surgem e o olhar para as finalidades das técnicas utilizadas pode não 

ocorrer de maneira suficiente.  

Mesmo se há consciência da importância de entender o contexto e as 

implicações que isso possui para o próprio trabalho, o posicionamento frente a 

esse fato é que faz a diferença no momento de tornar a atuação integrada ou 

não. A experiência de estágio mostra que o enfoque maior ainda pode se dar 

nas técnicas utilizadas para o trabalho e na forma como o grupo está reagindo 

a elas, foco esse que deve ser preservado, porém articulado com outros.   

 No decorrer da elaboração do presente trabalho é que essas questões 

foram sendo levantadas e um sentido mais amplo pôde ser dado ao estágio 

realizado no HCFMUSP. Pode-se atribuir a construção de um olhar crítico para 

analisar o referido estágio também à própria formação.   
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Discussão 

 

A percepção da importância da atuação na construção da identidade do 

psicólogo contribuiu para que fosse eleita uma de suas grandes áreas para ser 

observada mais detalhadamente e articulada com a questão da imagem social 

e da formação.  

A abrangência da área da saúde pública e o fato de que ela atinge toda 

a população brasileira, ajudaram nessa escolha, pensando-se no psicólogo 

comprometido socialmente e que possui uma visão ampla da própria atuação.    

As discussões suscitadas pela análise do trabalho na área da saúde 

pública, além disso, podem ser generalizadas para outros contextos de 

inserção do psicólogo, permitindo a reflexão sobre o que o profissional 

necessita para atuar de forma satisfatória em contextos que exigem um 

posicionamento diferente daquele que ele está mais acostumado a ter.  

Outros pontos que as discussões permitem suscitar e que são 

extremamente importantes para ajudar a definir características básicas das 

quais o profissional da atualidade precisa, se referem a:  

 a. Noção de saúde dos psicólogos; 

 b. Noção de promoção de saúde dos psicólogos; 

 c. Como o próprio trabalho pode ir ao encontro  dessas noções;  

 d. Importância de se conhecer o contexto de trabalho; 

 e. Importância de se conhecer as características da população com a 

qual se trabalha e suas demandas.  

 

a/b.  No que se refere à noção de saúde, observa-se que a maior parte dos 

psicólogos possui a consciência de que seu trabalho vai, ou deveria ir, na 

direção da promoção de saúde. Porém, pesquisas e relatos profissionais da 

área mostram que não há um aprofundamento suficiente dos conceitos e que o 

psicólogo, genericamente falando, não consegue explicar de maneira 

consistente os motivos que fazem com que a própria atuação promova saúde.  

De acordo com a pesquisa de Malvezzi (1996), já citada, os psicólogos 

possuem uma noção restrita de saúde. Mesmo quando articulam um conceito 

elaborado que a trata de forma multideterminada e contextualizada, na prática 
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não se confirma tal noção, de forma que o discurso se torna estritamente 

ideológico.  

Ainda se define saúde em sua bipolarização com a doença, o que 

incentiva o foco na doença em si e utiliza-se muito a vaga idéia de bem estar 

relacionado com a saúde.  

Além disso, os motivos que levam os psicólogos a afirmar que são 

profissionais “da saúde” são diversificados, o que mostra que não há um 

consenso nessa noção, o que conseqüentemente dificulta a criação de formas 

acessíveis de se trabalhar com base nela.  

Resumidamente, o psicólogo tem a consciência de que deve trabalhar 

promovendo saúde, mas ao tentar explicar como e por quê, encontra-se 

perdido. 

Fora a falta de uma noção global de saúde, existe a questão do espaço 

que há para o psicólogo no mercado de trabalho, que se dá principalmente ao 

profissional que tem a capacidade de fazer diagnósticos para a resolução de 

problemas, nos mais diversos contextos de trabalho. Essa noção não vai ao 

encontro da idéia de promoção de saúde e está calcada na imagem social do 

profissional.  

Nesse sentido, o profissional atua mais como “apaga fogo” do que como 

agente de mudanças. Sem provocar transformações não se promove saúde e a 

atuação se limita àquilo que se mostra problemático à primeira vista. Além 

disso, o profissional corre o risco de, através de suas intervenções, incentivar 

formas vigentes de funcionamento de um determinado sistema de saúde, 

instituição, organização ou mesmo de uma dinâmica familiar. Se o psicólogo 

trabalha intervindo na exclusão de uma criança em uma instituição que exclui, 

por exemplo, estará reforçando a lógica excludente de funcionamento e 

atuando com foco em algo que é um sintoma da própria maneira como se dão 

as relações naquele contexto.  

Tudo isso encontra raízes, como já discutido anteriormente, no modelo 

de atuação que é priorizado na formação, o modelo clínico restrito ao trabalho 

de psicoterapia individual. Ainda se enfatiza o trabalho autônomo e com a 

utilização de psicoterapias contínuas. Não é incentivada uma idéia básica de 

que o trabalho do psicólogo deva promover saúde e não são articuladas 

teorias, técnicas e reflexões que permitam uma prática nesse sentido. Dessa 
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forma, não se vê a atuação clínica com a abrangência que ela poderia ter e o 

problema não se torna o modelo em si, mas a forma como ele é mais 

conhecido e utilizado.   

 Bastos (1988) mostra que existem explicações para a hegemonia desse 

modelo, relacionadas ao contexto histórico no qual a profissão surgiu e se 

desenvolveu. Tal contexto consiste em um meio excludente e de índices 

assustadores de desigualdade social. Além disso, a origem social dos próprios 

profissionais se dá nos segmentos mais privilegiados da sociedade. Esses dois 

aspectos acabam por limitar as redes sociais dos psicólogos à sua própria 

classe, o que dificulta a penetração e integração do trabalho em segmentos 

majoritários e menos favorecidos da população. Assim, o profissional se 

mantém em ambientes protegidos e que não exigem uma mudança de postura 

e nem a busca por formas de atuação mais abrangentes.    

A imagem social do profissional, construída historicamente, se refere ao 

psicólogo clínico que trabalha em seu consultório particular e mesmo quando 

visto fora do contexto do consultório, o profissional continua a ser 

compreendido da mesma forma.  

Os alunos de psicologia buscam a graduação querendo realizar a 

idealização de psicólogo que possuem. Acabam encontrando uma infinidade de 

outras formas de ser psicólogo, porém, uma ênfase no modelo mais tradicional. 

Assim, se seu desejo continuar sendo o de se tornar um psicólogo clínico no 

sentido restrito da palavra, ele encontrará um maior respaldo na formação, que 

abarca um maior número de ferramentas, teorias e técnicas para o 

desenvolvimento desse papel profissional.  

Pode-se entender a articulação das dimensões da atuação, imagem 

social e formação na forma de um ciclo que até hoje não pôde ser quebrado ou 

significativamente transformado. Existe a idéia mais difundida do que é ser 

psicólogo, que corresponde à representação social deste. Principalmente com 

base nessa idéia, os estudantes buscam os cursos de psicologia, encontrando 

respaldos para se desenvolverem como tal. O mercado de trabalho tem mais 

espaço e absorve o psicólogo que corresponde a essa imagem e assim, sua 

atuação se dará da forma como aprendeu na faculdade e da forma como a 

sociedade o reconhece. Pensando-se assim, a imagem social influencia 

fortemente também a imagem que a própria categoria tem de si.   
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As concepções dos alunos e sua futura atuação refletem, então, a 

imagem social construída do psicólogo e a formação em si ajuda a reforçá-la – 

com um papel especial dos professores que são modelos de identificação a 

partir dos quais o aluno continua moldando sua percepção do que é ser 

psicólogo.  

O ciclo pode restringir o trabalho e dificultar que sua imagem se 

transforme, porém, na mesma lógica de articulação, pode ampliar ao invés de 

limitar. Quanto maior a inserção do psicólogo nos contextos mais diferenciados, 

mais ampla será a noção de sua atuação e mais formas de atuar deverão ser 

tratadas nos cursos de graduação, que por sua vez, influenciarão o 

fortalecimento da colocação do psicólogo nos diferentes espaços e assim por 

diante.  

Como ser reconhecido como psicólogo se o papel e a atuação são 

diferentes dos referentes à imagem social?  

Não há forma de quebrar completamente o vínculo com a maneira como 

se é visto pela sociedade. Se isso fosse brutalmente quebrado, estaria sendo 

criada uma nova profissão ou área do conhecimento e não se transformando 

uma que já existe. Além disso, se o trabalho só faz sentido inserido numa 

sociedade, é essencial que seja compreendido e valorizado por ela.  

De qualquer maneira, como o processo envolve diversas dimensões e 

vem de uma história que não pode ser esquecida, as mudanças, por mais 

possíveis que sejam, podem ser extremamente demoradas, não 

acompanhando as demandas surgidas dos novos contextos de atuação.   

 Existe uma série de acontecimentos históricos e discussões intrínsecas 

da psicologia que colaboram para manter a imagem cristalizada do psicólogo e 

a dificuldade em encontrar o seu lugar na atualidade.  

A regulamentação da profissão do psicólogo foi extremamente recente 

considerando-se o desenvolvimento da Psicologia no Brasil. Acompanhando 

essa regulamentação foram definidas limitadas funções privativas do 

profissional, expressando uma idéia do psicólogo como aquele que, 

basicamente, intervém em situações que se mostram problemáticas – 

trabalhando com adaptação e ajustamento –, realiza diagnósticos para 

orientações individuais e trabalha com ferramentas para a seleção profissional.  
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 Uma pluralidade de situações de inserção do psicólogo foi surgindo 

desde 1962 e conseqüentemente as atividades se diversificaram, o que vem 

exigindo novos respaldos teóricos e formas de se enxergar a realidade. 

 Porém, o grande descompasso entre a imagem cristalizada do psicólogo 

e esse novo mundo de possibilidades fez com que muitas indagações fossem 

despertadas ao longo do desenvolvimento da referida área.  

 O interesse em pensar criticamente a própria profissão sempre esteve 

presente em algum grau na história da psicologia brasileira, estimulado 

principalmente pela falta de definição de uma unidade na categoria.

 Percebe-se aí que a cristalização da imagem mantém-se também pela 

falta de posicionamento claro e consistente da categoria sobre suas novas 

práticas. 

 De 1950 para cá, começaram a ser organizadas e sistematizadas 

algumas formas de aplicação da psicologia, que ainda era feita sem critérios 

rigorosos por profissionais graduados em outras áreas, principalmente em 

Filosofia, Pedagogia e Medicina.  

 Os institutos responsáveis pela preparação do profissional não 

passavam por nenhum tipo de controle referente à qualificação.  

 Até 1962, profissionais engajados na área deram diversos passos no 

sentido da regulamentação da profissão. Projetos de Lei foram escritos e 

recusados, ao mesmo tempo em que a oferta de cursos de curta duração, 

cursos de graduação e estágios começava a surgir.  

 Aos poucos, pela necessidade de algum tipo de construção de limite 

para balizar a atuação e dar-lhe um mínimo de formalidade, diversas 

Associações foram criadas.  

 Mesmo assim, antes do advento da regulamentação, pouco se pensava 

na identidade e implicação do trabalho do psicólogo. A categoria ainda não 

podia discutir sobre si própria, uma vez que nem era vista como um grupo 

formal.  

 Na época pós-regulamentação ainda não eram apresentadas restrições 

relacionadas à natureza, organização ou competência das instituições 

responsáveis pela formação. Qualquer tipo de certificado ou diploma da área 

era suficiente para que se fosse reconhecido como um psicólogo.  
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Apesar de alguns grupos terem lutado incessantemente pela 

regulamentação, logo após esse acontecimento foi mínima a quantidade de 

psicólogos que se registrou. E o processo foi lento até que se obtivesse um 

número considerável de registrados.  

Isso mostrava certo grau de descontrole social dos rumos que a 

psicologia estava tomando, além de indicar que muitos profissionais estavam 

se dedicando ao trabalho em outras áreas de atuação.   

A proliferação dos cursos se deu de forma rápida principalmente entre 

os anos 70 e 80 e a qualidade da formação que antes já não era devidamente 

controlada, nessa época sofria maiores prejuízos. Os psicólogos formados com 

experiência em ensino e pesquisa eram insuficientes para atender à grande 

demanda de alunos.  

Além desses fatores, a construção da categoria no Brasil ocorreu numa 

cultura que incentivava a formação de profissionais mulheres. Esse fenômeno 

não é interpretado como algo ruim em si, mas reflete uma imagem do 

profissional como um cuidador, como aquele que acolhe e se responsabiliza 

pelos problemas e sentimentos dos outros, idéia totalmente assistencialista da 

profissão e que corresponde ao papel atribuído principalmente às mães. 

Partindo da questionável divisão que atribui os sentimentos à mulher e a razão 

ao homem, também se pode entender que a maioria feminina expressa uma 

idéia da psicologia como profissão que lida com sentimentos profundos e para 

a qual é necessário um alto grau de sensibilidade. Assim, as profissionais 

mulheres muitas vezes já buscam a formação para realizar a idéia de “cuidar” 

do outro, no sentido mais estrito da palavra.  

Como já explicitado, os principais ramos de atuação que se constituem 

nas grandes áreas – clínica, educacional, organizacional, etc. – têm relação 

com as funções privativas do profissional definidas na legislação, o que mostra 

que a partir de um conjunto de leis calcado em uma determinada imagem 

social, se dão as bases para todo o desenvolvimento de uma profissão. Na lei 

encontram-se as diretrizes de como o psicólogo deve atuar na sociedade, 

balizando o seu trabalho. Sabe-se que a legislação não foi alterada até os dias 

de hoje mas que por outro lado, o Código de Ética Profissional já passou por 

mais de uma atualização, o que expressa um movimento antagônico entre a 

base na forma conservadora de atuar e a necessidade de se considerar as 
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novas práticas. A categoria como um todo acaba sofrendo essa contradição 

que contribui para a falta de posicionamento profissional consistente.    

As grandes áreas iniciais: Clínica, Escolar e Industrial cresceram e se 

diversificaram, dando origem a um processo de fragmentação que envolve uma 

imensidão de novas nomenclaturas.  

Conforme essa fragmentação foi aumentando, a confusão entre o que 

define uma área ou outra começou a surgir e os limites passaram a ser 

demasiadamente flexíveis.  

A dificuldade na delimitação das áreas, incentivou um movimento de 

olhar para as peculiaridades das diversas atividades. Além de olhar para o 

lugar físico onde a atuação se dá, passou-se a perceber detalhes relacionados 

aos tipos de metodologia utilizada, relações de trabalho, relações com os 

clientes/pacientes, entre outros diversos. Porém, é trabalhoso e inviável 

abordar todas as questões que podem especificar um tipo de atuação, o que 

não facilita o processo de delimitação.   

Aos poucos e conforme começou a ser observado o trabalho com 

questões sociais mais amplas, uma parcela da categoria percebeu que o foco 

nas infindáveis especificidades poderia dar lugar ao foco em princípios básicos 

que direcionam o trabalho do psicólogo a determinados fins, independente da 

área de atuação. Esses princípios se referem à idéia ampla de promoção de 

saúde. Ainda assim, até hoje há uma maior preocupação com as “divisões” 

internas da Psicologia do que com aquilo que pode a unificar.   

A discussão sobre as áreas de atuação leva à conclusão de que o 

conceito, por mais difícil que seja de se delimitar, é útil para que se entendam 

os diferentes movimentos que ocorrem dentro da Psicologia, refletindo uma 

realidade de especificidades que existem dentro de cada delimitação, ou seja, 

mostrando que os contextos são diferentes. Essas especificidades exigem, do 

psicólogo, diferentes treinos, interesses, manuseios de técnicas e 

características pessoais, porém, deveria ser incentivada uma base comum 

entre todos os psicólogos, para fundamentar a finalidade de seu trabalho em 

qualquer lugar.  

Sendo assim, mesmo com a influência da Lei e da primeira divisão de 

áreas de atuação realizada, os rumos que a Psicologia tomou extravasaram 

seus limites, porém, ainda não foram encontrados novos moldes que 
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reposicionem a Psicologia de forma que a sociedade como um todo 

compreenda seu papel.  

Soma-se a essa questão, a que se refere à falta de preparo geral, que 

vem como herança histórica e que já foi superada em muitos sentidos mas que 

ainda contribui para a indefinição de posicionamento que perdura até os dias 

de hoje. 

 Assim, a cada vez que a categoria é desafiada, a tendência é voltar ao 

conhecido e mais seguro modelo de intervenção clínica.   

 

c.  Com relação a como o próprio trabalho pode ir ao encontro das noções 

de promoção de saúde, é importante considerar que a atuação do psicólogo, 

como mostram dados históricos, sempre esteve calcada em fundamentações 

teóricas e utilização de técnicas. Porém, ainda não foram devidamente 

aprofundadas e organizadas técnicas para promover saúde e maneiras 

acessíveis de se aplicar e medir procedimentos na complexidade de um 

processo tão amplo. Uma parte da história do desenvolvimento da Psicologia 

no Brasil ilustra como se deu o movimento de ampliar as preocupações e 

responsabilidades do profissional, assim como a proliferação de formas de se 

enxergar o homem e maneiras de se tentar encontrar características em 

comum que baseassem a prática, pensando-se com foco na saúde.  

Como foi mostrado anteriormente, o empenho da categoria em 

movimentos de organização, reflexão e reposicionamento, principalmente nos 

anos 80, foi intenso. Questões como o olhar para o coletivo, o aspecto social, a 

cidadania, saúde relacionada às condições de vida e o aspecto histórico do 

homem, começam a ser articulados. Ainda questionamentos sobre as formas 

de se aplicar a psicologia, sua natureza, a confusão dela com outras áreas do 

saber e críticas à falta de pesquisa acontecem (Bock, 1999). 

Diversos Congressos e encontros formais são realizados. 

Simultaneamente à articulação de questões referentes ao olhar mais amplo 

para os contextos de intervenção e para uma noção mais social e histórica do 

homem, era percebida a heterogeneidade de teorias e posicionamentos 

existentes na categoria (Bock, 1999).  

Uma importante consideração é a de que os psicólogos, nesse 

movimento de se repensar, buscam no processo saúde/doença um 
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posicionamento ao lado da saúde, ou simplesmente buscam não basear sua 

atuação no modelo médico, calcado nas noções de doenças, classificações e 

sintomas (Bock, 1999).  

Principalmente da metade da década de 1980 em diante, passa-se a ver 

o termo “saúde” como importante referência de trabalho e produção do 

psicólogo. A idéia de promoção de saúde começa a ser articulada ao trabalho 

no sentido de possibilitar ao homem o pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades em qualquer ambiente e contexto no qual está inserido.  

Neste trajeto, a Psicologia se abria de tal forma para o novo que permitia 

a convivência de inúmeras concepções e referências. De uma forma geral, os 

extremos opostos dessa diversidade eram as idéias fundamentadas na noção 

de natureza humana e do outro lado, as idéias fundamentadas na noção de 

condição histórica da humanidade e de sua dimensão psíquica (Bock, 1999).  

Considerando-se que essa radical divisão em pólos foi realizada para 

mostrar que noções de mundo tão diferentes podem conviver, pode-se 

considerar também, que cada visão, tanto as extremas como as que misturam 

elemento dos dois pólos, implica em uma forma de atuar e de considerar o 

processo saúde/doença.  

O foco dos profissionais nas relações dos indivíduos com a sociedade e 

na qualidade dessas relações pode significar também que, para os psicólogos, 

as relações sociais e condições de vida já não podiam deixar de ser 

consideradas para se falar em dimensão psicológica (Bock, 1999).  

O termo “subjetividade” começa a ser articulado para se referir, de forma 

genérica, à dimensão psicológica relacionada às condições de vida, outra 

forma de criar uma unidade entre os psicólogos.  

Nos anos 90, além disso, mais encontros formais e congressos foram 

realizados e pesquisas e publicações foram produzidas em maior quantidade.  

O espaço para a problematização da psicologia como ciência e profissão 

estava assim aberto, como mostra a própria realização da pesquisa do CFP no 

final da década de 80.  

O psicólogo inicia a década envolvido em discussões e vivenciando a 

diversidade, ainda assim, com algumas características em comum como a 

noção do trabalho com o coletivo e a idéia de promover saúde começando a se 

desenvolver.  
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Mesmo com toda a abertura e riqueza de debate, atualmente no 

contexto da saúde pública o trabalho com a promoção de saúde, ainda que 

parecendo básico, muitas vezes não pode ser realizado, dando lugar 

principalmente aos tratamentos clínicos das doenças.  

 Assim, quando se trata da inserção do psicólogo na área da saúde 

pública, pode-se pensar nessa tendência cultural ao tratamento clínico que 

atinge não só o psicólogo, mas todos os profissionais dos serviços de saúde.    

Existe uma questão básica que dificulta a ampliação do olhar do 

psicólogo: a ênfase dada às teorias psicológicas. O excesso de importância 

atribuída às teorias com as quais se vai trabalhar é uma grande tendência na 

formação.  

De acordo com Bezerra (1992), a teoria não é vista como uma 

ferramenta que se presta a determinados fins e sim como uma forma de 

definição do ser psicólogo de cada um, de acordo com sua abordagem teórica.  

  Escolher uma teoria é possuir um meio para chegar a determinados fins 

e articular um vocabulário que permite que sejam feitas descrições dos 

fenômenos observados, adequadas a certos propósitos. Dessa forma, a 

escolha de uma teoria não se encerra em si, como enxergada por muitos 

psicólogos, já que tem muitas implicações relacionadas ao próprio 

posicionamento ético do psicólogo e às noções de como ele deve atuar 

(Bezerra, 1992).  

 A teoria deve ser vista como meio e não como fim. Já esse fim, ou 

“esses fins”, devem ser discutidos e refletidos na formação. Afinal, a que se 

presta a utilização da teoria? O psicólogo trabalha para quê?   

 Os cursos de formação muitas vezes utilizam a realidade como exemplo 

para aplicar a teoria, tentando-se adaptá-la aos conceitos. Nesse sentido não 

há uma apropriação da realidade e nem é dada a devida importância a isso. 

Assim, o foco na finalidade do trabalho dá lugar ao foco na própria teoria e nas 

técnicas que dela são desenvolvidas (Bock, 1999).  

Observa-se ainda, a grande fragmentação de teorias psicológicas. Cada 

uma delas corresponde a pressupostos básicos diferentes e a uma 

determinada maneira de enxergar o homem e suas relações no mundo.  

A fragmentação nas diferentes leituras é um fenômeno mais presente do 

que o de unificação dos psicólogos através de princípio básicos.  
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  Além disso, há a tendência de muitos psicólogos em afirmar que a 

psicologia pode ser considerada suficiente e completa para a leitura das 

relações, do ser humano e dos contextos. Isso faz com que ela seja vista 

também como uma forma completa de intervenção.  

 Tal situação dificulta o trabalho, não só por parte da psicologia, nos 

novos contextos que exigem uma visão multidimensional e nos quais as formas 

tradicionais de intervenção necessitam de reflexão e readaptação, 

principalmente em trabalhos coletivos e em equipes multidisciplinares.  

Para Bastos (1988), a questão da formação é essencial nessa discussão 

de ampliação da visão sobre a atuação. Como enfatiza Carvalho (apud Bastos, 

1988), a ampliação do campo profissional do psicólogo não ocorre apenas com 

a abertura de novos espaços para a psicologia, uma vez que se o próprio 

profissional não tiver um olhar ampliado e não se sentir suficientemente 

instrumentalizado e seguro para atuar, não poderá intervir de forma satisfatória 

nesses espaços. Nesta tarefa de ampliação, uma parcela de responsabilidade 

é, então, das instituições formadoras. 

Atualmente, a psicologia em seus campos de atuação está cada vez 

mais sujeita às regras da multidisciplinaridade. Porém, a formação não 

contempla diversas dimensões do ser humano ou mesmo sensibiliza para a 

atenção direcionada a essas outras dimensões. Dessa forma, fica difícil que 

uma especialidade enxergue a necessidade do trabalho do outro profissional e 

que a população atendida e as relações institucionais sejam vistas de forma 

integral.  

 Não só a comunicação interprofissional fica impedida, mas também o 

bom atendimento ao usuário. Problemas na comunicação institucional podem 

gerar as mais desastrosas conseqüências.   

 Por esse motivo, principalmente, existem equipes multiprofissionais em 

muitos serviços de saúde que ainda não funcionam da forma como foram 

idealizadas.  

 É um desafio colocado à psicologia o de dar respaldos para que o 

trabalho institucional que exija visão e intervenção ampliada seja satisfatório.  

Pensando em tudo isso, se faz de extrema importância a discussão da 

finalidade do trabalho da categoria que, independente da diversidade de 
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teorias, se baseia ou deveria se basear em princípios tão primários que muitas 

vezes podem ficar escondidos e esquecidos. 

Um conjunto de habilidades que a formação pode contribuir para 

desenvolver e através das quais a inserção do psicólogo nos mais diversos 

contextos pode ser facilitada dizem respeito: 

- Ao olhar crítico para diagnósticos; 

- À noção ampla do processo saúde/doença; 

- À sensibilização para que se conheçam as especificidades do contexto 

de trabalho – incluindo a população atendida e suas demandas;  

- Ao olhar para a promoção da saúde; 

- Ao olhar também para o coletivo – tanto no que diz respeito aos 

pacientes usuários dos serviços, quanto aos próprios profissionais que irão 

trabalhar em conjunto.  

 Ao mesmo tempo, deve ser trabalhada a noção de que cada história de 

vida é singular e merece uma atenção específica. O olhar global não deve 

generalizar as formas das pessoas se sentirem saudáveis ou doentes.  

 Os elementos teórico-metodológicos, que são essenciais e até hoje 

definidores do trabalho do psicólogo, se atrelados a essas noções acima 

citadas, serão utilizados fidedignamente, podendo vir das mais diversas teorias 

a serem escolhidas por cada profissional. Nesse sentido, a fragmentação da 

psicologia em teorias não seria barreira para a busca de sua possível unidade.  

 

d. Sobre conhecer o contexto de trabalho no qual se está inserido, a 

importância se dá, primeiramente, em procurar saber se os próprios princípios 

de atuação vão ao encontro dos institucionais. Depois, considerando as 

especificidades dos contextos, cada profissional poderá articular seu trabalho 

de maneira mais adequada e qualificada dependendo do tipo de ambiente no 

qual considerou que seu desenvolvimento se daria de forma mais satisfatória. 

Se não houver consonância, perde-se o sentido do trabalho.  

Assim, para o trabalho com saúde pública, deve-se conhecer 

primeiramente o histórico, o funcionamento e os pressupostos básicos do SUS. 

Além disso, as questões específicas do tipo de serviço de saúde no qual se 

está inserido, – ambulatório, PSF, hospital, etc. – devem ser estudadas, 

levando em consideração o que é esperado do psicólogo em cada cenário.  
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É importante pensar nos princípios que norteiam a implementação do 

SUS e na noção de saúde que eles expressam, de forma a refletir sobre as 

similaridades e diferenças que a própria noção de saúde do profissional possui 

em relação à do Sistema como um todo.  

Além do trabalho não ser satisfatório se não houver convergência de 

idéias, não saber sobre as especificidades do contexto pode ter conseqüências 

mais profundas como a utilização de ferramentas e técnicas que não condizem 

com a maneira ampla de funcionamento institucional. As ferramentas utilizadas 

de forma descontextualizada não surtem efeito e podem atrapalhar a eficácia 

de serviços que funcionam através do trabalho coletivo.    

Por esse motivo, uma das questões mais discutidas com relação à 

inserção do psicólogo é a da transposição do modelo clínico de atuação sem 

que se considere o contexto.  

Pode-se perceber, através de referências de autores que trabalham na 

área, que mesmo em ambientes em que nem é possível uma intervenção 

clínica psicoterápica, ainda se força esse modelo (Bock, 1999).  

Mais uma vez a imagem social, a preferência da maior parte dos 

psicólogos e estudantes pelo modelo clínico tradicional e a falta de respaldos 

da formação não possibilitam uma atuação institucional mais apropriada.  

 A expansão do conceito de saúde e a diversificação das atividades 

realizadas ocorrem de forma acelerada no contexto da saúde pública e a 

formação não as têm acompanhado.  

 O SUS exige um olhar amplificado e social sobre o processo 

saúde/doença, além de preconizar o atendimento universal, equânime e 

integral dos sujeitos, considerando os mais diversos grupos da população 

brasileira. Esses princípios vão ao encontro do novo modelo de psicologia que 

vem sendo incentivado em alguns cursos, mesmo sem que haja respaldo 

suficiente para tal.  

 As noções de promoção de saúde e de qualidade de vida são em muitos 

momentos articuladas em ações públicas formais e o psicólogo necessita estar 

em sintonia com as referidas ações.  

 Seria inviável aprender tudo o que se precisa saber sobre a saúde 

pública brasileira durante a formação. Uma parte da capacitação profissional 

sempre se dará no próprio contexto de trabalho, com o desenvolvimento da 
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experiência. Mesmo assim, a graduação deveria dar conta de articular com os 

alunos uma noção global de saúde – que os ajudaria a manter o foco como 

objetivo se seu trabalho – e a sensibilização para a importância de se conhecer 

o contexto de trabalho, qualquer que ele seja.  

 Num modelo de atenção que valoriza a singularidade do processo 

saúde/doença, que investe na questão da humanização, que considera a 

implicação da dimensão social na saúde e valoriza o vínculo e a família para 

que haja qualidade de vida, o terreno é fértil para o psicólogo que pretende 

trabalhar para a promoção de saúde na interface da dimensão individual e 

coletiva. 

A graduação deveria, assim, buscar um ponto de equilíbrio entre 

especializações que levem em conta os diferentes contextos de trabalho e uma 

visão generalista que garanta um profissional devidamente crítico e 

instrumentalizado para compreender qual é o seu papel. Esse movimento pela 

busca do equilíbrio, ajudaria a consolidar a identidade do psicólogo, além de 

garantir uma melhor qualidade dos serviços prestados à população.  

  

e. Sobre a importância de conhecer a população com a qual se trabalha e 

suas demandas é prioritário refletir sobre o grande descompasso que ocorre 

entre o que é aprendido nos cursos de formação e a realidade da população 

brasileira, o que pode fazer com que as diferenças culturais e de linguagem se 

tornem intransponíveis.   

Há um despreparo para o manejo de situações que envolvam 

populações com outras culturas e necessidades, incentivado tanto pela própria 

falta de familiaridade dos psicólogos com grupos economicamente menos 

favorecidos, como pela formação. Não que o psicólogo deva dar conta de 

conhecer todos os tipos diferentes de cultura, já que isso não seria possível e 

nem é necessário. Mas que sejam sensibilizados para perceber que os 

métodos e técnicas aprendidos na faculdade não podem ser aplicados no 

mesmo formato a quaisquer populações, que nem sequer têm as mesmas 

necessidades. 

Para Bezerra (apud Silva, 1992), constrói-se a crença na universalidade 

de toda atividade psíquica, o que quer dizer que todos os indivíduos reagem de 

formas similares, sofrem e se emocionam em qualquer época e lugar. Ainda 



 

 76 

partindo dessa idéia, os grupos que não se comportam de acordo com as 

teorias que fundamentam o trabalho são vistos como “incapazes” de se adaptar 

a elas.      

Os psicólogos atuam com expectativas em relação à forma como os 

pacientes/clientes irão se manifestar frente às intervenções realizadas. 

Esperam profundas confissões, expressão de sentimentos, insights, 

correlações elaboradas de fenômenos, etc, e se nada disso acontecer, a 

tendência é a de agir como se a intervenção não funcionasse. Isso, além de 

gerar frustração, impede que o psicólogo enxergue e valorize o que 

genuinamente é mostrado pelos pacientes/clientes, estando influenciado por 

suas expectativas. O paciente/cliente que não se emociona e não gosta de 

falar sobre sua família, por exemplo, expressa muito de sua maneira de ser e 

se relacionar apenas não falando de suas relações e isso deve ser percebido 

pelo psicólogo para que seu trabalho caminhe de acordo com as reais 

necessidades dos grupos que atende.   
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Conclusão 

 

 Primeiramente é importante ressaltar que o presente trabalho foi 

construído de acordo com as principais idéias defendidas em seu próprio 

decorrer, principalmente no que diz respeito à ampliação do olhar sobre a 

psicologia. A possibilidade de desprendimento de uma abordagem teórica para 

a sua realização incentivou essa ampliação para falar de questões da própria 

categoria e fez surgir uma riqueza de discussões que podem ser consideradas 

tão essenciais para a profissão quanto um trabalho de aprofundamento teórico, 

de pesquisa de uma nova função do psicólogo, de organização de práticas 

vigentes, enfim, de qualquer outro tipo de produção em psicologia.  

Todo o trabalho teve como pano de fundo a questão da identidade do 

psicólogo, tema que não encontra explicações simples, principalmente quando 

se fala de uma profissão que se fragmenta em diversas visões de mundo e que 

parece não ter clareza de um pressuposto básico para a atuação e para a 

definição de um determinado papel. Por isso a questão foi trazida à tona para 

que, primeiramente, fosse mais difundida e reconhecida – uma vez que uma 

minoria dos profissionais reflete, discute e elabora produções sobre ela.  

A crise de identidade do psicólogo, sentida atualmente principalmente 

através da dificuldade de posicionamento profissional perante os novos 

contextos de inserção – questão que mais impulsionou a realização do trabalho 

– pôde ser articulada, em seu desenrolar a diversas dimensões.  

Ao contrário de tentar definir numa relação direta o que faz com que o 

profissional encontre tal dificuldade, buscou-se relacionar elementos de uma 

maneira multidimensional. Dessa forma, ao considerar a questão da identidade 

sob alguns diferentes olhares, pôde-se pensar também em maneiras diferentes 

de lidar com sua falta de definição.  

Os principais fenômenos que puderam ser relacionados com a 

dificuldade em se limitar a identidade foram: 

- Discussões filosóficas intrínsecas à psicologia: partindo do desafio de 

se afirmar a psicologia como ciência, uma vez que seu foco de estudo é 

abrangente demais e por demandar ser considerado em suas múltiplas 

dimensões, de forma contextualizada, não pode pretender alcançar a 

universalidade que se presta como modelo do saber científico.  
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- Fragmentação da psicologia em diferentes linhas teóricas: o que 

permite que as mais diversas noções sobre o que influencia a vida do homem 

possam conviver, dificultando que se ache uma unidade de pensamento da 

categoria.  

- A própria insegurança de posicionamento dos psicólogos e a 

necessidade de auto reflexão e auto crítica constantes: o que reflete incertezas.  

- As contradições entre formas extremamente restritas de atuação 

definidas na Lei e a noção da responsabilidade social que o psicólogo 

construiu, junto com a percepção de que se deve  responder às demandas 

mais amplas: o que reflete a contradição entre imagem social e a forma como a 

própria categoria se vê, influenciando também o tipo de colocação no mercado 

de trabalho.    

Tais fenômenos foram articulados, no desenvolvimento do trabalho com 

explicações amplas que podem fundamentar sua expressão e manutenção.   

Foi possível perceber como a investigação da constituição histórica de 

alguns momentos da psicologia ajuda a entender sua configuração atual, com 

atenção especial para a forma como as mudanças internas da categoria e 

transformações históricas influenciam-se mutuamente. Nesse movimento, 

percebeu-se o valor que a Lei possui para balizar o desenvolvimento de uma 

profissão, mesmo quando na realidade se extrapolam as definições colocadas 

no papel. Pôde ser vista a forma como ela reflete prioritariamente a 

necessidade de se manter a ordem e a formalidade das situações, não 

refletindo, ao contrário do que parece pretender, uma verdade absoluta sobre o 

que é possível ou não numa sociedade.  

 A articulação das noções acima citadas com as relações sociais que 

definem a imagem social do psicólogo, a imagem que a própria categoria 

possui de si, o seu papel profissional, as definições dos contextos de atuação, 

formas de inserção e papel da formação, permitiu um olhar “panorâmico” sobre 

a psicologia.  

  Através dessa abertura pôde-se elencar alguns pressupostos básicos 

para a atuação do psicólogo e seu posicionamento perante a sociedade. Tais 

pressupostos, ao invés de restringir sua imagem e papel social, podem 

contribuir para uma postura investigativa dos contextos e relações com as 
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quais se trabalha, transcendendo questões que estão se colocando no caminho 

de uma atuação satisfatória.  

 Esses pressupostos apontam para unidades que podem ser 

vislumbradas dentro da categoria, o que implica em colocar em questão pontos 

que podem ajudar a convergir para uma identidade do psicólogo calcada nas 

necessidades e desafios atuais.  

 Partindo-se da noção histórica e contextualizada de homem e do 

psicólogo como responsável por promover saúde de forma coletiva, através de 

seus instrumentos e técnicas, a idéia ampla do processo saúde/doença permite 

que se inicie um trabalho nesse sentido.  

 Tal noção caminha na compreensão multidimensional dos fenômenos, o 

que contribui para que se considere não só como as diversas dimensões 

podem influenciar os estados de saúde e doença dos sujeitos, mas também 

para que se preste atenção às relações dialógicas que contribuem para 

determinar a própria maneira de funcionamento dos sistemas de saúde, as 

relações entre os profissionais de saúde e o todo dessas inter-relações com as 

populações atendidas, configurando, assim, o olhar para o contexto. Para que 

se considere o contexto então, o olhar nunca será amplo demais. 

 A amplitude pede também intervenções no sentido de finalidades 

abrangentes de trabalho. Assim, o foco nas diferenças epistemológicas das 

teorias psicológicas daria lugar ao foco nessas finalidades, o que aponta para 

uma unidade entre a categoria.  

  Para que haja o fortalecimento dessas práticas interventivas, se faz 

necessária, como discutido no decorrer do trabalho, a aproximação entre o que 

se aprende na universidade e como se atua na realidade.  

As formas atuais mais acessíveis e eficientes de chegar a tais objetivos 

dizem respeito aos estágios, à supervisão e à pesquisa.   

 Tais práticas de fato aproximam o “mundo acadêmico” do “mundo do 

trabalho”, permitindo que o aluno desempenhe seu papel de aprendiz ativo e 

amplie sua visão de atuação e papel profissional. Porém, mesmo quando elas 

ocorrem de maneira satisfatória, através de convênios entre universidades e 

instituições com interesse em promover pesquisas, surgem questões que ainda 

expressam maneiras retrógradas e descontextualizadas de se enxergar o 

trabalho.  
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 Esse fenômeno expressa que ainda há uma dificuldade na ampliação 

da visão do psicólogo, que vem principalmente de uma história de intervenções 

com foco individual e clínico. Em todo momento é necessário fazer o esforço de 

olhar para o contexto e tirar por alguns instantes o foco do paciente/cliente 

individual, ou do desenvolvimento do grupo terapêutico, ou dos conflitos de 

uma família, entre outros. Esse esforço indica que o movimento de olhar para o 

todo não é natural no sentido de que os psicólogos ainda não têm o costume 

de fazê-lo, apesar de saberem o quanto ele é importante.  

Dessa forma, apesar da ampliação do olhar social poder indicar grandes 

pressupostos e finalidades que apontam para pontos em comum que poderiam 

unificar a categoria como um todo – independentemente do contexto de 

trabalho de cada um e de sua abordagem teórica particular – percebe-se que, 

mesmo em situações nas quais as práticas mais contemporâneas de trabalho 

do psicólogo são possíveis, o olhar ainda tem que passar por um processo de 

treino. Isso indica que tal forma de atuar ainda não está suficientemente 

articulada pelos psicólogos a ponto de ser considerada uma possibilidade de se 

chegar perto de definir sua identidade.  

Foi percebido, portanto, durante o decorrer do presente trabalho, que o 

mais importante não é a definição da identidade da psicologia e que, mesmo 

sendo possível definir aparentes unidades relacionadas a diferentes 

dimensões, não é esse fato que poderia mudar a forma de se colocar do 

psicólogo.   

Pensando-se no homem construído socialmente e em constante 

transformação, as mudanças na relação psicólogo/sociedade também se dão 

de forma intensa, o que imediatamente cria a necessidade e o espaço para 

discussão e reposicionamento da categoria. Sem esse movimento a profissão 

se torna cristalizada e não acompanha o desenvolvimento da sociedade, o que 

restringe suas possibilidades de atuação. Nesse sentido, a noção de uma 

identidade mutável de acordo com as mudanças contextuais e históricas, 

permite essa maior riqueza reflexiva.  

Por mais que tenham sido observadas diversas situações de 

descompasso entre a formação, a realidade brasileira e o papel do profissional 

envolvido nisso, percebeu-se também que muito tem sido feito no sentido de 

superar essas diferenças, o que significa, primeiramente, que houve o devido 
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reconhecimento do problema e que a noção do comprometimento social do 

psicólogo está presente.  

A psicologia e sua relativa identidade permitem, então, que diferentes 

visões de mundo convivam, que situações não familiares sejam consideradas 

de forma empenhada, que haja abertura para apreender o que os novos 

contextos têm a propor, e em última instância, tem ajudado a permitir que a 

visão ampliada das relações – e de como isso influencia a vida e o estado de 

satisfação do homem – cresça cada vez mais em alguns segmentos da 

categoria.  

Dessa forma, a Psicologia como ciência e profissão está imersa e 

empenhada em seu próprio processo de construção.      
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