
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

MESTRADO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRELA PROVINCIALI BRANDINI 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS SOCIAIS, INVESTIMENTO PROFISSIONAL E FORMAS DE 
CONSAGRAÇÃO DA PSICOLOGIA EM ARACAJU/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristovão (SE) 

Março de 2012



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

MIRELA PROVINCIALI BRANDINI 

 

 

 

RECURSOS SOCIAIS, INVESTIMENTO PROFISSIONAL E FORMAS DE 
CONSAGRAÇÃO DA PSICOLOGIA EM ARACAJU/SE 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, do Núcleo de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, da 
Universidade Federal de Sergipe, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre em 
Sociologia.  

 
 

Orientadora: Profª. Drª. Fernanda Rios Petrarca 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão (SE) 

Março de 2012



MIRELA PROVINCIALI BRANDINI 

 

 

RECURSOS SOCIAIS, INVESTIMENTO PROFISSIONAL E FORMAS DE 
CONSAGRAÇÃO DA PSICOLOGIA EM ARACAJU/SE 

 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, do Núcleo de Pós-

Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, da Universidade Federal de Sergipe, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre em Sociologia.  
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 
 
 

  -------------------------------------------------------------------------- 
Profª. Drª. Fernanda Rios Petrarca 

LEPP/NPPCS/UFS 

Orientadora  

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. Igor Gastal Grill 

LEEPC//CCH/UFMA 

Avaliador 

 
 
 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. Frank Nilton Marcon 

GERTS/NPPCS/UFS 

Avaliador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a meus pais, Vera e Adhemar, que me 

ampararam e orientaram de todas as formas possíveis e 

souberam aguardar que o tempo de amadurecimento se 

fizesse presente em mim.   



AGRADECIMENTOS 

 

Agradecer é uma das mais gratificantes e delicadas tarefas. É preciso lembrar aqueles que de 

alguma forma colaboraram para que esta dissertação fosse concretizada. Foi um trabalho árduo, 

intenso e de caminho sinuoso, mas cheio de momentos felizes, porque etapas eram cumpridas e 

atingidas, apesar dos percalços. 

Puxo pela memória e tento, em ordem cronológica dos acontecimentos e participações, 

mencionar aqueles que considero fundamentais para realização deste sonho, mas sei que 

indiretamente tantas outras pessoas participaram deste processo sem nem saber, pela simples e pura 

convivência, companhia e preocupação comigo. 

Agradeço... 

Ao Junior (ex-aluno da Fanese) que sem saber foi a faísca de chama ao me questionar se 

deveria tentar o mestrado ou especialização pois as vagas tinham sido reabertas.o 

Ao meu pai Adhemar, irmã Nina e amiga de longa data, Ivânia, que, em segredo, ajudaram 

a construir um projeto em tão poucos dias com ideias, orientações, pesquisas, apoio e incentivo. 

Suporte que se estendeu por toda a empreitada. 

 À minha mãe, Vera, que sagaz e observadora percebeu uma movimentação estranha pela 

casa e ao saber do que se tratava se dispôs, desde o princípio, a ajudar, apoiar, orientar, conduzir e 

corrigir meus escritos. 

Ao meu então namorado, hoje companheiro e parceiro na vida, por toda a paciência, 

compreensão, força e suporte emocional, tão precioso em dias difíceis. 

À Deus e a tudo que acredito espiritualmente, pois sem esta força nada seria possível. 

Antônio (Renato), sua previsão estava certa. 

À minha orientadora, Dra. Fernanda, por me enviar material de pesquisa sem ao menos me 

conhecer e aceitar posteriormente me orientar. Sua paciência em me ensinar a pensar 

sociologicamente e toda tolerância em retornar, retomar a questões cruciais para o meu trabalho 

foram determinantes para este empreitada. 

 Aos professores do NPPCS que, direta e indiretamente, contribuíram com seus 

conhecimentos e orientações, pontuando e mostrando sempre a importância que a produção 

acadêmica tem para a sociedade. Em especial aos professores Dr. Ernesto e Dr. Wilson por 

apontamentos substanciais ao meu trabalho. Aos funcionários do Departamento, em especial 

Jonatas, todos tão prestativos e disponíveis ao dirimir minhas dúvidas. 

Aos colegas da Turma de 2010 pela troca, entusiasmo, incentivo, apoio e amizade. Tive a 

oportunidade de conhecer e firmar amizades verdadeiras e valiosas. Aos colegas do LEPP que tanto 

me ajudaram em momentos tão delicados e obscuros pra mim. Divânia, com sua parceira e 



amizade, contribuiu com seu apoio, troca de informações, conversas e esclarecimentos nesta 

caminhada dura e difícil. Dividimos o mesmo barco e não o deixamos virar. 

Aos meus entrevistados, motivo desta pesquisa, que foram tão disponíveis e prestativos 

desde o primeiro contato (principalmente por causa das entrevistas, quando forneceram dados 

valiosos e particulares de suas biografias). 

À Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe 

(FAPITEC/SE) pela bolsa concedida durante o segundo ano, o que me trouxe tranquilidade e alívio 

aos meus pais. 

Aos ex-alunos por toda apoio, incentivo e pensamentos positivos sempre que me 

encontravam e perguntavam por que havia me afastado das salas de aula. Aos meus pacientes que 

me apoiaram e aceitaram trocas de horários devido aos meus prazos e correria. 

Agradeço também a Luciana, Cristina, Regina, Lílica, Michelle, Iandra, Débora, Lula, 

Roberto, Elias e Enoilda, que neste final foram tão essenciais para o fechamento e conclusão. Suas 

contribuições, com apoio moral, suporte pessoal, correções e sugestões foram vitais. Madoninha, 

companheira inseparável de tantas madrugadas e apoio incondicional. Aos amigos e agregados da 

“Rua E” pelas conversas e força em dias confusos, todos e cada um a seu modo... E aos amigos de 

uma vida inteira que mesmo distantes ou afastados estão sempre presentes em pensamento e 

energia... 

Meu sincero muito obrigado a todos! 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando você toma uma iniciativa seja ela qual for...  
...o seu mundo parece que se transforma. 

Você se sente mais confiante para fazer o que antes não tinha coragem. 
Novas possibilidades se abrem e, de repente... 

 ...aquele lugar que você sempre quis ir, já não fica mais tão longe. 
Então a vida fica mais clara...  

...ganha mais sentido. 
E descobrir, agora é uma constante em seu dia-a-dia. 

Você descobre que o seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava... 
... e que a palavra cuidado faz muito mais sentido 

 quando você a transpõe para outras pessoas. 
Descobre que cuidar de si é a melhor forma  

de continuar cuidando das pessoas que você ama. 
Descobre também, que se dar valor é, antes de tudo, dar valor à vida. 

E quando você se conhece e acredita no seu potencial...  
...os sonhos que antes pareciam inalcançáveis, podem se tornar surpreendentemente reais. 

De repente, você olha para trás e nem acredita que conseguiu realizar tanta coisa. 
Então descobre o melhor de tudo. 

Realizar seus sonhos...  
...não começa por coisas complicadas... 

...não começa pelos outros. 
Começa por um ponto. 

Um ponto dentro de você. 
(autor desconhecido) 



RESUMO 
 

Esta dissertação analisa a trajetória dos psicólogos que ocupam posição gerencial em diferentes 
espaços de atuação da Psicologia na cidade de Aracaju/SE, buscando compreender quais são os 
recursos sociais (origem social, posição de origem e escolar, relações sociais, econômicas, 
políticas, religiosas, profissionais e posição social) mobilizados por estes profissionais desde a 
entrada no mercado profissional, ascensão dentro da profissão e permanência nos postos gerenciais 
na profissão (que pesam para a consagração profissional). O interesse surgiu da curiosidade em 
identificar e conhecer este grupo, por se tratar de uma profissão predominantemente individualista, 
gerando assim as indagações: a) em que espaços profissionais os psicólogos estão atuando? b) 
como esses profissionais chegam aos postos hierárquicos mais altos dentro dos diversos espaços de 
atuação? c) como suas trajetórias escolares e profissionais pesaram para a ocupação de tais postos 
de destaque? Os recursos sociais foram utilizados como indicadores e deram suporte para elucidar a 
questão. O universo empírico é constituído pelos psicólogos que ocupam cargos gerenciais na 
psicologia. Esta dissertação está dividida em quatro momentos: o primeiro trouxe à tona o modelo 
teórico/conceitual em torno da institucionalização da profissão de psicologia, recursos sociais e 
trajetórias e suas inter-relações; o segundo investigou e tratou das condições sociais do surgimento 
e estabelecimento da profissão de psicologia no Brasil e em Sergipe; o terceiro apresentou e 
discutiu a sociografia da psicologia no Brasil segundo duas pesquisas nacionais; e o quarto trouxe 
as trajetórias dos agentes pesquisados dentro de uma análise de composição social, percurso 
educacional, investimento e percepção profissional com o objetivo de compreender o acionamento 
dos recursos sociais. Esta dissertação permite mostrar que é o acionamento dos recursos social e 
cultural que pesam fundamentalmente para a ocupação de postos gerencias e o uso destes recursos 
garantem a inserção, permanência e ascensão a postos mais elevados na profissão. A maneira como 
esses recursos foram acionados estão relacionados às redes de relações, pois estas foram 
estabelecidas e articuladas no uso direto pelos agentes ou por intermédio de seus familiares, 
professores e colegas de curso. O período em que estes recursos foram acionados começa a partir 
da formação universitária. Quanto ao recurso cultural verificou-se que a formação acadêmica (ter 
diploma), o conhecimento técnico, expertise na área e outros títulos robustos são basilares, sendo o 
primeiro obrigatório para inserção profissional. Ter uma postura empreendedora, persuasiva e ativa 
também é significativo para a ocupação dos postos privilegiados. Quanto ao engajamento 
profissional, o que pesa é estar associado ao Conselho da categoria, ligado e envolvido em algum 
grupo/associação específico, engajando-se em trabalhos sociais, envolvido em grupo/associação de 
estudo específica em sua área/linha de atuação e atuando em mais de um espaço dentro na 
profissão. Percebeu-se de fato que redes sociais foram geradas, estabelecidas e mantidas ao longo 
dos percursos dos agentes. 
 
Palavras-chave: Profissão. Profissionalização. Trajetórias. Recursos Sociais. Recursos Culturais. 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation analyses the career of psychologists working in a management position at 
different area of activities of the Psychology in the city of Aracaju/SE, and try to understand the 
social resources (academic, economic, political, religious, social origin, original position, social 
relations and professional and social status), which are mobilized by these professionals since their 
entry and rise in the professional market, besides of permanency in the managerial jobs such 
important to professional success. The interest appeared from the curiosity to investigate this group, 
based in the fact that is a predominantly individualistic profession, and so, has created some 
questions to be answered: a) what are the working areas of psychologists? b) How they rise to 
higher hierarchical levels in different areas of activities? c) How their academic and job career 
contributed to hold such prominent posts? The social resources were used as indicators to stand and 
explain the question. The empirical universe is provided by psychologist holding manager positions 
at psychology working area. This dissertation is divided in four moments: the first of them leaded 
the theoretical and conceptual model around the institutionalization of psychology profession, 
social resources and trajectory and its interrelations; the second investigated and treated the social 
conditions with the emergence and establishment of the profession of psychology in Brazil and 
Sergipe; the third presented and discussed the sociography of the psychology in Brazil based on 
two Brazilian researches; and the fourth demonstrated the career of the agents inside of a social 
composition analysis, academic life, the investment and professional perception and aimed to 
comprehend the request of social resources. This work explained that the request of social and 
cultural resources fundamentally burden to assume managerial posts and the use of these resources 
to assure the integration, permanency and rising to higher professional levels. The way as those 
resources were required is related to network relations, and were established and articulated directly 
by the agents or through their families, teachers and classmates. The period when these resources 
were triggered started at the university entrance. Cultural capital has its basis in the university 
degree (diploma), technical knowledge, expertise in the area and others important titles, however, 
the graduation is mandatory and essential to the professional insertion. To have an entrepreneur, 
persuasive and active posture is also very important to assume privileged positions. In regard of 
professional involvement and commitment, what cares is to be registered in the Psychology 
Council, to be involved with social work groups and engaged with both study groups and specific 
associations within more than one professional area of activity and working. It was in fact 
perceived that social networks were generated, established and maintained along the carrier of the 
agents.  
 
Keywords: Career. Profession. Social Resources. Social Capital. Cultural Resources. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação, intitulada “Recursos sociais, investimento profissional e formas de 

consagração da Psicologia em Aracaju/SE”, analisa as trajetórias dos psicólogos que ocupam 

posição gerencial em diferentes espaços de atuação da Psicologia na cidade de Aracaju/SE. Mais 

especificamente o problema de pesquisa busca compreender quais são os recursos sociais1 (origem 

social, posição de origem, escolares, relações sociais, econômicas, políticas, religiosas, 

profissionais e posição social) acionados2 pelos psicólogos que ocupam posições hierárquicas 

privilegiadas nos diferentes espaços de atuação da Psicologia, desde a entrada no mercado 

profissional, ascensão dentro da profissão e permanência nos postos gerenciais na profissão. Com 

isso acredita-se que este estudo contribuirá para o entendimento de quais recursos sociais que 

pesam para a consagração profissional destes agentes e a composição do espaço profissional da 

Psicologia em Aracaju/SE.  

O interesse inicial por esta temática se deu por identificar e conhecer, com maior 

profundidade o exercício da profissão de Psicologia em Aracaju/SE, em particular as questões 

relativas às seguintes indagações: a) Em que espaços profissionais os psicólogos estão atuando? b) 

Como os profissionais chegam aos postos hierárquicos mais altos dentro dos diversos espaços de 

atuação? c) Como suas trajetórias escolares e profissionais pesaram para a ocupação de tais postos 

de destaque? Tais indagações estão relacionadas com o pressuposto de que é notória a falta de 

contato e troca de informações e experiências entre os profissionais, além de pouca adesão nas 

reuniões do conselho da classe e muitas divisões do espaço e linhas de abordagem para a atuação 

profissional, pois os agentes que integram esta categoria profissional, dificultam, em parte, a 

compreensão, mapeamento e cadastramento dos mesmos. Entender as trajetórias dos agentes no 

processo de entrada no mercado profissional, ascensão no interior da profissão e permanência em 

posição privilegiada dentro da profissão fazem diferença, uma vez que ajuda a elucidar e revelar a 

forma como ocorre a composição deste espaço profissional. 

Toma-se como referência o fato de que a compreensão dos recursos sociais são indicadores 

importantes ao se tratar de trajetórias (ELIAS, 2002; ENGELMANN, 2006; CORADINI, 2008) e 

para isso faz-se necessária a compreensão das posições objetivas e subjetivas dos itinerários dos 

agentes (DUBAR, 1998).  

Para falar dos agentes que ascenderam nos diferentes espaços da psicologia parte-se do 

pressuposto de que são aqueles que ocupam posição de destaque em relação ao espaço profissional 

em que fazem parte e está relacionado com a posição de prestígio que estes agentes possuem 

                                                        
1 A conceituação e definição clara de cada um dos recursos sociais está descrita no decorrer do texto. 
2  Usado no sentido de estratégias mobilizadas para o alcance de um objetivo. 
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através dos cargos que ocupam, ou seja, cargos gerenciais, hierarquicamente mais altos e 

consequentemente com maior poder de comando/decisão. Há um conjunto de autores, como Charle 

(2006), Engelmann (2006) e Coradini (2008), que estudaram empiricamente outros universos 

profissionais, como a política, o direito e a medicina, respectivamente, mas seguindo esta temática 

específica. É neste sentido que se busca compreender os profissionais em posição de destaque 

dentro do espaço profissional da psicologia. 

Na profissão de psicologia a posição de prestígio pode ser observada nos cargos gerenciais 

ocupados. Essas posições de proeminência, destaque e direção em altos postos podem ser 

caracterizadas pela ocupação de cargos de coordenação de curso, cargos de caráter gerencial em 

órgãos privados e públicos e em cargos de direção e/ou presidência de centros de aperfeiçoamento 

profissional, sindical e conselho de classe. Esses cargos são disputados por uma multiplicidade de 

fatores que estão relacionadas a questões salariais, prestígio social, político e/ou intelectual, poder 

político e/ou intelectual e domínio decisório quanto à metodologia de trabalho e/ou linhas 

filosóficas de conduta e direcionamento.  

Seguindo esta perspectiva o objeto de estudo são os agentes consagrados profissionalmente 

e para isso faz-se necessário abarcar os recursos sociais acionados e os fundamentos de construção 

e de legitimação que estruturam essas práticas, alem das relações com outras categorias sociais, 

dominantes ou não (CORADINI, 2008). Corroborando com esta ideia encontra-se o 

posicionamento de Engelmann (2006) que ao falar do campo jurídico revela a necessidade de 

apreensão dos princípios de estruturação e que isso se faz através da análise dos capitais 

mobilizados na sua hierarquização e a relação destes agentes com esta estruturação. 

Mais especificamente, neste trabalho, é possível pensar quais e como os recursos sociais 

(social, cultural, político, etc.) são mobilizados pelos agentes que alcançaram postos proeminentes 

na profissão da psicologia, na sua hierarquização e estruturação do espaço em questão conforme 

entendimento apresentado por Bourdieu (1992; 2003; 2004; 2005; 2007), em que a ação pode 

marcar uma distinção e levar à ocupação de postos gerenciais.  

O estudo segue simultaneamente duas vias: uma que busca tratar da institucionalização de 

uma categoria profissional através das lutas e disputas travadas pelos agentes nesta construção e 

outra que traz questões pertinentes ao entendimento sobre biografias individuais e uso dos recursos 

sociais pelos agentes para alcançarem posição de destaque dentro da categoria profissional, 

buscando fazer uma relação entre ambas na tentativa de abarcar, de modo global, as questões 

pertinentes às mesmas para a compreensão dos psicólogos que se consagraram profissionalmente 

em diferentes espaços de atuação da psicologia.  

É dentro deste contexto que o primeiro objetivo específico busca analisar as condições 

sociais do surgimento e estabelecimento da profissão de Psicologia no Brasil e em Sergipe com o 
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intuito de averiguar e identificar como se deu a construção histórica da profissão, sua 

profissionalização e regulamentação, bem como identificar os precursores da profissão, suas 

trajetórias e disputas dentro da profissão da Psicologia no Estado em questão. Isto trará subsídios 

para uma compreensão ampla do processo social (ELIAS, 2006) e das trajetórias, disputas e 

recursos sociais mobilizados por estes agentes (BOURDIEU, 2007) associados ao pano de fundo da 

profissionalização (FREIDSON, 1996) e sua estruturação (DUBAR, 1997). 

A profissão de psicologia, hoje, está em processo de institucionalização, visto ter uma série 

de processos estabelecidos e demarcados, passível de ser averiguada através da fiscalização das 

condutas profissionais como legislação, código de ética específico e controle interno da profissão 

realizado pelo conselho da categoria (FREIDSON, 2001; PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003). Mas 

não inteiramente concluídos e sedimentados, visto se tratar de uma construção contínua. Porem é 

importante compreender como este processo se deu para abarcar como os atuais embates e disputas 

neste espaço ocorrem. Um exemplo relevante que justifica a importância em levantar a sociogênese 

da psicologia é o caso da profissão naval tratada por Elias (2006) que mostra a importância de 

compreender a história, os percursos e o acionamento de recursos sociais dos agentes envolvidos ao 

falar da construção de uma categoria profissional.  

Ao pensar na questão em torno da estruturação e legitimação do campo profissional da 

psicologia surgem as seguintes perguntas: 1) Em que medida a estruturação e profissionalização da 

psicologia interfere na busca pela inserção no mercado de trabalho, ascensão na profissão e 

permanências nos postos de prestígio desta profissão para os agentes?; 2) Esses agentes que 

ocupam cargos gerenciais buscaram atingir estes postos? e, 3) Foram seus itinerários objetivos 

(trajeto escolar e profissional, conhecimento, expertises), subjetivos3 (redes de relações, esferas da 

vida, história pessoal) ou a composição de ambos que os levaram a estes postos gerenciais? Tais 

indagações surgem tendo em vista que a profissionalização da psicologia está estabelecida e 

firmada e, de certa forma, o espaço de atuação da profissão demarcado e para sua inserção faz-se 

necessário ter certos pré-requisitos, sendo o diploma o exemplo mais evidente de todos.  

É dentro desta estrutura em institucionalização que, para pertencer ao espaço profissional da 

psicologia, os agentes precisaram incorporar determinados comportamentos próprios do grupo 

(ELIAS, 2006), surgindo assim o questionamento: a maneira como a profissão de psicologia foi 

estabelecida no Estado de Sergipe, seus valores e modelos, refletiu o modo como os atuais 

ocupantes chegaram aos postos gerenciais na atualidade? 

O segundo objetivo específico irá identificar e percorrer os diferentes espaços (clínicas, 

instituições de ensino superior e de especializações, hospitalar, organizacional, escolar, entidades 

de classe e organizações não governamentais, tanto privadas quanto públicas, de atuação 

                                                        
3 Noções oferecidas por Dubar, 1998. 
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profissional no Estado), na busca pelos ocupantes de altos postos de comando. Esta identificação é 

imprescindível, visto que o Conselho Regional de Psicologia, 19ª Região, com jurisdição no Estado 

de Sergipe e sede na cidade de Aracaju, de sigla CRP-19, não possui catalogado quem são e onde 

estão os psicólogos que ocupam cargos gerenciais nos diversos espaços de atuação da psicologia no 

Estado ou mesmo na cidade de Aracaju/SE. O intuito de identificar onde estão localizados estes 

psicólogos contribuirá para a composição empírica da dissertação, uma vez que estes irão compor a 

amostra do referido trabalho.  

Vale ressaltar que o Conselho Regional de Psicologia 19ª Região/SE só passou a existir em 

junho de 2010, de acordo com a Resolução do CFP nº 011/2010, por motivo do desmembramento 

do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE (CRP-03), que foi instituído em 1973, 

concomitantemente com o CFP4 e outras 6 (seis) Regionais. Até maio de 2010 havia 17 regiões, 

constituídas por um ou mais Estados, de acordo com o número de profissionais inscritos, de modo a 

justificar o desmembramento das regiões, quando é o caso. 

A dinâmica das relações, que ocorre entre os agentes, como no caso da profissão de 

psicologia, se faz por meio do uso de diferentes recursos – social, educacional, intelectual, político, 

etc. (BOURDIEU, 2005) – para atingir, por exemplo, o objetivo de entrar no espaço profissional, 

ascender a postos hierárquicos mais altos e permanecer nestes postos, em que são determinadas as 

posições sociais dos agentes e onde se revelam as figuras de domínio, detentoras de maior volume 

de capital. O capital não é apenas o acúmulo de bens e riquezas econômicas, mas todo recurso, ou 

melhor, todo poder que se manifesta em uma atividade social, assim, além do capital econômico, 

que pode ser exemplificado por renda, salários, imóveis, etc., há o capital cultural, que são os 

saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos; o capital social, representado pelas 

relações sociais ou redes sociais que podem, em muitos momentos, ser transformadas em recursos 

de dominação. Todos esses recursos, quando acionados, podem ser compreendidos como capitais 

simbólicos, o qual o mesmo autor denomina de capital simbólico – aquilo que é denominado de 

prestígio ou honra e que permite identificar os agentes no espaço social (BOUDIEU, 2003). 

Servindo, assim, de base e suporte para a definição e direcionamento desta dissertação e elaboração 

de questionamentos a serem realizados e trazendo a questão mais geral, pergunta-se: quais foram os 

recursos sociais acionados pelos psicólogos que ascenderam em diferentes espaços de atuação da 

psicologia para atingir estes postos proeminentes? Deste modo percebe-se que há uma relação 

complexa entre os recursos mobilizados por estes agentes ao longo de suas trajetórias para ascender 

profissionalmente na psicologia em Aracaju/SE e esta compreensão analisa as trajetórias destes 

agentes tanto do ponto de vista da sequência das disposições quanto das histórias pessoais 

                                                        
4 A profissão de Psicologia foi regulamentada pela Lei 4.119, em 27 de agosto, sendo esta a razão pela qual o dia da 
comemoração é realizado nesta data. “A criação e regulamentação do Conselho Federal Psicologia (CFP) e seus 
Regionais se deu a partir da Lei Federal 5.766, nove anos mais tarde, em dezembro de 1971” (POL, 2010, s/p). 
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(DUBAR, 1998), ou seja, tratando assim tanto os itinerários objetivos quanto subjetivos (propostos 

pelo referido autor).  

É evidente que disputas internas dentro do espaço profissional da psicologia aconteceram e 

acontecem. As disputas ou lutas, dentro de um espaço profissional, ocorrem pela busca da 

hegemonia e imposição de um capital dominante, uma relação de conflito entre dominantes e 

dominados (BOURDIEU, 2004). Esta relação é vista como hierarquização de poder e privilégio, 

determinada pelas relações materiais e/ou econômicas e pelas relações simbólicas e/ou culturais 

cultivadas entre os agentes.  

O uso de alguns recursos sociais, como o cultural, são facilmente notados, tendo em vista 

que os psicólogos que ascenderam em diferentes espaços de atuação da psicologia acionam este 

tipo de capital, através de seus diplomas e títulos. A ocupação de postos gerenciais (o diploma é 

uma exigência para a inserção neste mercado de trabalho) também carrega em si outro tipo de 

capital, o simbólico, visto que dependendo de qual a instituição de ensino em que o agente tenha 

realizado sua formação acadêmica, bem como outros aperfeiçoamentos, fará diferença dando ao 

sujeito maior ou menor prestígio. Mas como e quando os demais recursos são acionados e 

articulados é uma questão ainda a ser aprofundada e melhor investigada. Neste sentido 

analisaremos se os agentes que utilizam o maior número de recursos sociais diversificados atingem 

melhores postos de trabalho e conseguem ocupar posições privilegiadas.  

O terceiro objetivo específico se propõe a levantar o perfil sociográfico dos profissionais de 

psicologia que ocupam posição de destaque. Toma-se por base a amostra estabelecida, com o 

objetivo de mapear o perfil dos psicólogos que ocupam estes postos em Aracaju/SE, destacando as 

similaridades e diferenças entre eles. Um caráter morfológico será confrontado com a sociografia 

proposta no capítulo III desta dissertação e assim serão evidenciadas as similaridades e diferenças 

entre os dois grupos. 

O quarto e último objetivo específico visa analisar e compreender as trajetórias dos 

psicólogos pesquisados através dos recursos sociais (origem social, posição de origem e escolar, 

relações sociais, econômicas, políticas, religiosas, profissionais e posição social) por eles 

mobilizados para a entrada no mercado profissional, ascensão no interior na profissão e 

permanência em postos gerenciais na psicologia. Com isso será possível traçar um perfil dos 

profissionais que ocupam postos privilegiados na profissão em Aracaju/SE, segundo viés objetivo e 

subjetivo, ou melhor, através da sequência de posições e história pessoal (DUBAR, 1998) e ao 

mesmo tempo confrontar e relacionar com os dados que serão obtidos nos capítulos anteriores da 

dissertação. Verificar-se-á, inclusive, se houve ou não mudanças no processo de ingresso, ascensão 

e permanência na profissão ao logo das décadas e na mobilização dos recursos sociais.  
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É nesta via que as trajetórias dos psicólogos que ocupam posição hierárquica elevada devem 

ser investigadas, ou seja, no sentido de consagração profissional, uma vez que abrangem os 

antecedentes históricos – o contexto social, cultural, político, entre outros – em que estas biografias 

ocorreram (BOURDIEU, 2007). Este argumento é reforçado por Petrarca (2008) quando trata da 

profissão de jornalismo no Rio Grande do Sul revelando que o trajeto social e profissional dos 

agentes é importante para a compreensão de suas inserções em outros espaços. É neste sentido que, 

para compreender objetivamente os psicólogos que ascenderam em diferentes espaços de atuação 

da psicologia, faz-se necessário revelar a subjetividade existente em suas trajetórias e seu contexto 

(DUBAR, 1998). O autor complementa informando que a credibilidade de uma análise deste tipo se 

dá à medida que os dados objetivos (quantitativos) e subjetivos (qualitativos) das trajetórias dos 

agentes sejam ao mesmo tempo comparáveis e produzidos de modo independente (DUBAR, 1998). 

Diante do exposto é que surge a pergunta: o que pesa para um agente atingir uma posição 

gerencial na profissão de psicologia? Neste sentido, interessa analisar não somente o seu diploma, 

ou conhecimento técnico, ou recursos sociais, ou força e atuação do seu conselho profissional, ou 

reconhecimento da sociedade quanto à relevância das atividades oferecidas, mas sim uma 

multiplicidade de fatores, ou seja, a composição e entrelaçamento entre eles e a forma como cada 

agente aciona e utiliza estes recursos. 

Com o intuito de compreender as trajetórias dos agentes pesquisados é preciso, ainda, 

abranger os recursos sociais que serão utilizados e de que forma serão encaminhados para a 

apreensão do estudo. Os recursos sociais5 que serão utilizados são: origem social, posição de 

origem, recursos escolares, relações sociais, econômicas, políticas, religiosas, profissionais e 

posição social. As variáveis escolhidas estão relacionadas com o tipo de estudo a ser desenvolvido, 

ou seja, as trajetórias e recursos sociais acionados pelos agentes foram definidas com base na 

especificidade deste estudo e de diversos outros estudos empíricos relacionados anteriormente, 

além dos que serão mencionados ao longo desta dissertação.   

A origem social e posição de origem dizem respeito à origem de seus progenitores e avós, 

suas formações, ocupações, relações sociais, políticas e econômicas. Os recursos escolares são 

definidos por todo o percurso escolar do agente desde seu ingresso no ensino formal (ensino 

fundamental) até as pós-graduações (lato sensu ou stricto sensu). Na realidade outros recursos 

(econômicos, políticos e religiosos) estão presentes durante o percurso escolar, interagindo 

mutuamente entre si no processo de formação do agente. O mesmo acontece ao falar de recursos 

profissionais, pois toda participação profissional, desde estágios até cargos de alto prestígio, pode 

contribuir para estabelecimento de novas redes de contatos com novos agentes. As composições se 

                                                        
5 O detalhamento está no capítulo I desta dissertação. 
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fazem no percurso, na interação entre os agentes, sendo este processo, que compõe o recurso 

posição social, a posição que o agente ocupa no tempo atual. 

É relevante, ainda, compreender o significado de entrada no mercado profissional, ascensão 

na profissão e permanência nos postos de comando, visto que estes também compõem as 

dimensões do estudo. Compreende-se por entrada o momento de engajamento do agente na vida 

profissional na psicologia, que pode acontecer ainda em período de estágio, curricular e 

extracurricular, ou no ingresso formal, quando já formado. Entende-se por ascensão a passagem do 

agente para cargo/funções de maior prestígio e reconhecimento profissional é a permanência nos 

postos de comando ou a continuidade dentro do espaço profissional da psicologia em posição 

gerencial em um ou mais espaços, simultaneamente. 

Com o intuito de responder às questões de pesquisa, o presente trabalho utilizará alguns 

conceitos tratados por Bourdieu (1992; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007) para compreender as 

trajetórias individuais e coletivas, bem como outros conceitos, fornecidos por Elias (2006), para 

entender os processos sociais e a sociogênese, além dos conceitos tratados por Freidson (1996; 

1998; 2001) e Dubar (1997; 1998; 2006), que abrangem conceitos para o entendimento da 

profissionalização da psicologia propriamente. Estes conceitos darão base teórica para a 

compreensão da dinâmica de estruturação e estabelecimento da profissão de psicologia, bem como 

proverá elementos reveladores da articulação dos recursos sociais acionados pelos agentes para a 

entrada no mercado de trabalho, ascensão na profissão e permanência nos postos gerenciais. Vale 

salientar que diversos estudos empíricos6 serão utilizados para compor o trabalho, visto que ajudam 

a abarcar as questões aqui tratadas. 

 

1  Plano Geral e Organização da Dissertação 
 

Com a finalidade de realizar o estudo, a população amostral é composta pelos psicólogos da 

cidade de Aracaju/SE e a amostra da população, pelos psicólogos que ocupam cargos gerenciais 

nos diversos espaços de atuação da psicologia. Para a composição da amostra foram identificados 

41 (quarenta e um) postos que poderiam ser gerenciados por profissionais da psicologia, sendo que 

apenas 34 (trinta e quatro) deles eram ocupados efetivamente por psicólogos, nos quais 23 (vinte e 

                                                        
6 Estes estudos abarcam questões em torno das estratégias de formação e legitimação de grupos dirigentes e elites 
(ALMEIDA, 2004; CHARLES, 2006; CORADINI, 2008) em diversos campos profissionais diferentes (ELIAS, 2006), 
como, por exemplo, na política (REIS; GRILL, 2008; REIS, 2008), nas ciências sociais (CORADINI, 2004; DUBAR, 
2006), no direito (CONNIFF, 2006; ENGELMANN, 2006; LOVE; BARICKMAN, 2006), na medicina (CORADINI, 
1997), na alta costura (BOURDIEU, 2002), no jornalismo (PETRARCA, 2008), na igreja (SEIDL, 2008) e na própria 
psicologia (TRIGO, 2004), mostrando como se dá e como se estabelecem os grupos que os compõem por meio de suas 
trajetórias, lutas, disputas e recursos acionados; e outros estudos que tratam e destacam as questões em torno do 
estabelecimento de um campo profissional (HENRÍQUEZ C., 1988; PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003; CUNHA, 
2004; DUBAR, 2006; BORGES, s/a; MUNHOZ, 2008), suas lutas, disputas e legitimação (PESSOTTI, 1988; 
CARVALHO, 2006; AREOSA; CARAPINHEIRO, 2008; BECKER, 2008; SOUZA, 2009) específicas para a 
solidificação do espaço profissional.  
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três) foram contatados e somente 14 (catorze) se dispuseram a participar do estudo em questão. 

Vale ressaltar que dos postos que são possíveis de serem ocupados por psicólogos, 01 (um) é 

psicanalista de formação médica/psiquiatra, mas devido à importância da psicanálise para o 

estabelecimento da psicologia no Brasil7, foi incluído na pesquisa.   

Os espaços considerados foram clínicas, instituições de ensino superior e de 

especializações, hospitalar, organizacional, escolar e organizações não governamentais.  As 

instituições em que estes pesquisados atuam são tanto privadas quanto públicas (federal, municipal 

e estadual). 

Os instrumentos metodológicos utilizados foram 1) análise sociográfica; 2) entrevistas com 

formulário e roteiro de entrevista – entrevistas biográficas e 3) análise biográfica. Vale salientar 

que foram consultados ainda dicionários biográficos, registros, anais, regulamentos, circulares, 

ofícios, memorandos, diários, livros, revistas, artigos, pesquisas e redes eletrônicas. 

As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro com duas linhas complementares de 

propósito. Na primeira parte foi composto um breve formulário inicial com os dados gerais de 

identificação e que seguem o princípio sociográfico8 e uma segunda parte composta propriamente 

pelo roteiro de entrevista, ou seja, seguindo uma ordem de tópicos com os diversos pontos 

relevantes (GOODE WILLIAM, 1977), onde estão relacionadas as dimensões traçadas pelo estudo 

(Roteiro de Entrevista – Apêndice A). A primeira parte trata de questões acerca da identificação, 

espaço de atuação, cargo/função, idade, ano e estado de nascimento, tempo no cargo, ser ou não 

casado, tempo de casamento, formação, idade, onde e com o quê o cônjuge trabalha, se tem filhos e 

suas idades, renda atual em salários mínimos e representatividade de seu salário no orçamento 

doméstico, sendo que estes dois últimos seguem o mesmo parâmetro das pesquisas que serão 

apresentadas no capítulo III desta dissertação. A segunda parte está dividida em quatro tópicos e 

aborda questões em torno de 1) percepção (momento atual da psicologia, papel profissional, ser 

psicólogo, motivos de sua escolha, atuação dos conselhos regional e federal, importância de 

especialização e ter feito terapia); 2) origens sociais (trajetória escolar, profissional e inserção 

social, política e religiosa dos avós, pais e irmãos e mudança de cidades ou estados); 3) trajeto 

escolar (fundamental, médio, superior, outros cursos superiores, desde quando pensava em 

psicologia, se precisou trabalhar em algum período durante o trajeto escolar e pós-graduação stricto 

e/ou lato sensu) e 4) trajeto profissional (outros empregos, processo de ingresso: estágios, processo 

de ingresso: formado, cargos/função que desempenhou na psicologia, espaços/áreas em que atua no 

momento, participação em movimento estudantil, participação no sindicato, participação no 

conselho, participação em discussões, debates ou seminários a respeito da regulamentação da 

profissão ou do conselho, participação em grupos de estudos específicos, participação em 
                                                        
7 Esta questão será tratada em detalhe no capítulo II da dissertação. 
8 De acordo com o tópico 1 – Identificação do Roteiro de Entrevista (Apêndice A). 
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associações ou grupos específicos da psicologia, participação em partido político, participação em 

grupos religiosos ou filosóficos e participação em movimentos sociais). 

O instrumento tem como intuito abarcar as trajetórias e percepção a respeito da profissão 

dos agentes tanto de modo objetivo quanto subjetivo com a finalidade de identificar e compreender 

os recursos sociais (origem social, posição de origem, escolar, relações sociais, econômicas, 

políticas, culturais, etc.) acionados no processo de engajamento, ascensão e permanência nos postos 

gerenciais na profissão, e assim compreender quais os recursos sociais que pesam para a ascensão e 

permanência nos postos gerenciais. O formulário permite apresentar um panorama quantitativo e 

sintético do perfil sociográfico dos entrevistados, enquanto o roteiro de entrevista serve para a 

análise das trajetórias dos pesquisados. Vale salientar que diversos dados, a exemplo dos dados 

referentes aos pais, suas origens e formações, foram tratados também de modo quantitativo, 

enquanto outros dados, como estado civil e se tem filhos, foram retirados por não serem 

considerados efetivamente relevantes para o presente estudo. 

A análise sociográfica também foi empregada ao descrever os dados baseados nos 

resultados das pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado (WHO)9 em 

2001 e pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE Opinião), em 2004, ambos 

em conjunto com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), estabelecendo, assim, a morfologia dos 

profissionais da psicologia no Brasil, segundo estas pesquisas. 

A coleta dos dados foi realizada, por meio de entrevistas gravadas, entre os meses de março 

e julho de 2011. Quanto ao tratamento dos dados, a pesquisa pode ser considerada quanti-

qualitativa, sendo escolhida a análise quantitativa para o formulário e algumas questões da 

entrevista, já que os dados foram tabulados através de programa específico, o Microsoft Office 

Excel – Excel – e foram apresentados graficamente em tabelas ou quadros explicativos sempre que 

se julgou necessário e pertinente. Quanto aos dados dos roteiros de entrevistas, foram apresentados 

e analisados com base na análise biográfica de cada pesquisado e categorizada, sempre que 

possível, as respostas obtidas nas entrevistas. Foi realizado cruzamento dos dados considerados 

relevantes. 

Deste modo pode-se concluir sobre a temática que abarca as questões relativas ao problema, 

objetivos e hipóteses do estudo, fazendo uma análise e contraponto com a fundamentação teórica, 

pesquisas anteriormente produzidas, dados históricos e os dados obtidos por esta pesquisa. O 

principal desafio da dissertação é compreender quais são os recursos sociais (origem social, posição 

de origem e escolar, relações sociais, econômicas, políticas, religiosas, profissionais e posição 

social) acionados pelos psicólogos que ocupam posição gerencial em diferentes espaços de atuação 

da psicologia, desde a entrada no mercado profissional, ascensão dentro da profissão e permanência 

                                                        
9 Atualmente este instituto leva a sigla IPOM. 
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nestes altos postos na profissão. Neste sentido, para dar conta deste desafio, a dissertação foi 

dividida em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta as principais discussões da literatura sociológica que se 

tornaram essenciais para a definição do objeto e problema de análise desta dissertação. Trata-se de 

elucidar os modelos teórico-analíticos necessários para a compreensão desta temática, ou seja, a 

construção e estruturação de uma profissão, processo de profissionalização e categoria profissional 

e questões relacionadas aos recursos sociais e investimentos profissionais necessários para a 

consagração profissional, além da articulação destes conceitos – profissionalização, recursos 

sociais, biografias, entre outros – para a legitimação da profissão de psicologia.  O capítulo segue 

duas linhas simultâneas: uma que dará a base necessária para a compreensão da construção e 

estabelecimento da profissão de psicologia: sua história, legitimação, composição, lutas e disputas e 

consagração enquanto espaço profissional; e outra que apresenta fundamentos para o entendimento 

dos recursos sociais e investimentos profissionais necessários para chegar à consagração 

profissional. Neste sentido os conceitos de profissão, profissionalização e categoria profissional 

(FREIDSON, 1996; 1998; 2001; DUBAR, 1997; 1998; 2006), recursos sociais, redes de relação, 

esferas de vida (PASSY; GIUGNI, 2000), capital (cultural, social e simbólico), poder simbólico, 

trajetórias individuais (BOURDIEU, 1992; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007) e processos sociais e 

sociogênese (ELIAS, 2006) serão apresentados.  

Para tanto o capítulo foi dividido em três partes: a primeira trata da institucionalização da 

profissão, sua profissionalização e a categoria profissional, trazendo os conceitos e estudos 

empíricos pertinentes à questão; a segunda traz os recursos sociais, trajetórias e investimentos 

profissionais também numa abordagem conceitual e empírica para abordar a consagração 

profissional; e a terceira traz a articulação dos conceitos de profissionalização, recursos sociais e 

biografias dentro do contexto de estruturação e legitimação da profissão de Psicologia. Com isso 

oferece consistência teórica para o entendimento das trajetórias dos psicólogos pesquisados que 

será apresentado detalhadamente no capítulo IV.  

O segundo capítulo analisa as condições sociais do surgimento e estabelecimento da 

profissão de Psicologia no Brasil e no Estado de Sergipe, evidenciando o contexto social e político 

das lutas e disputas (BOURDIEU, 2003) travadas pelos agentes durante o surgimento e 

estabelecimento da psicologia enquanto profissão (PESSOTTI, 1988) e no processo de 

profissionalização (FREIDSON, 1996; 1997; DUBAR, 1997; 1998; 2006). Neste sentido, 

compreende-se quais foram os recursos sociais acionados (BOURDIEU, 2005) pelos agentes 

participantes deste processo social (ELIAS, 2006) no estabelecimento desta profissão através da 

apresentação da história social, da identificação de lutas e disputas com outros campos do saber, da 

criação e implantação dos cursos e dos conselhos federal e regionais de psicologia, 
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institucionalização e regulamentação da profissão no Brasil e a formação de um espaço de atuação 

profissional em Sergipe em diferentes momentos históricos. Com isso pretende-se compreender o 

estabelecimento histórico da profissão e a inserção dos primeiros agentes atuantes neste saber e 

responder como este processo ocorreu e que recursos foram acionados e que lutas foram travadas 

para que a profissão de psicologia se firmasse. Assim pode-se ter indicadores, ou ao menos 

indícios, para a compreensão de como este estabelecimento se faz na atualidade.  

O recorte do trabalho busca inclusive articular o processo de profissionalização e trajetórias 

dos agentes com o surgimento e a implantação da profissão no Estado. Neste sentido o capítulo foi 

dividido em três partes: a primeira traz a psicologia no Brasil e seu processo de institucionalização 

e profissionalização (que aborda os momentos iniciais de definição dos códigos profissionais, os 

novos caminhos para o estabelecimento das fronteiras na psicologia, o prestígio, reconhecimento e 

autoridade profissional no mundo da psicologia e a participação da psicanálise para o 

estabelecimento da psicologia no Brasil). A segunda apresenta a psicologia no Estado de Sergipe e 

faz uma relação entre o conhecimento acadêmico e o uso de outros saberes, inclusive o religioso, 

bem como apresenta a trajetória dos precursores deste saber no Estado. E a terceira traz a formação 

dos cursos de graduação de Psicologia em Sergipe, buscando apresentar as principais biografias e 

disputas travadas entre os agentes durante o processo de formação. 

A contribuição deste capítulo para a dissertação se faz presente no sentido de compreender o 

processo social do surgimento da profissão de Psicologia no Brasil e em Sergipe, a fim de 

identificar o processo de estruturação do espaço, de profissionalização da psicologia, de 

acionamento dos recursos sociais pelos agentes, em especial pelos pioneiros, para uma 

compreensão mais ampla destes processos, ao se confrontar, em momento oportuno10, com o 

acionamento dos recursos sociais feitos pelos agentes que atualmente ocupam posição de destaque 

na psicologia em Aracaju/SE. 

O terceiro capítulo apresenta a sociografia da psicologia no Brasil, baseada nos resultados 

de duas pesquisas diferentes realizadas pelo WHO11 (2001) e IBOPE Opinião12 (2004), ambas em 

parceria com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), expondo a morfologia, ou seja, a 

estruturação, formação e composição de como os psicólogos estão organizados e dispostos 

profissionalmente, segundo as últimas pesquisas feitas para o referido Conselho. A análise 

                                                        
10 Esta discussão será tratada no capítulo IV, quando forem apresentadas as trajetórias dos pesquisados.  
11 A pesquisa teve como objetivo identificar a realidade profissional dos associados e suas avaliações quanto à atuação 
de seus conselhos profissionais no âmbito regional e federal (CRP e CFP). O referido trabalho será apresentado em 
detalhes no capítulo III. O Instituto WHO atualmente leva a sigla IPOM, Instituto de Pesquisa de Opinião de Mercado. 
Ambas as pesquisas estão disponibilizadas no site do CFP (POL, 2010). 
12 A pesquisa teve como objetivo central levantar a opinião dos pesquisados sobre a revista “Psicologia: Ciência e 
Profissão” e para isso coletou uma série de dados que ajudam compreender o universo da profissão e do profissional de 
psicologia e que será aprofundado no capítulo III. O IBOPE Opinião é uma das maiores empresas de pesquisa de 
mercado da América Latina e há 69 anos fornece um amplo conjunto de informações e estudos para diversos segmentos 
da sociedade. 
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sociográfica tem por fundamento descrever dados demográficos e estatísticos de grupos sociais e 

através de seu uso será possível obter dados objetivos sobre os profissionais da psicologia na 

atualidade. Os dados que foram aqui descritos estão relacionados com as variáveis de recursos 

sociais, já mencionados anteriormente e considerados relevantes para o presente estudo. Assim, o 

capítulo foi dividido em quatro partes que contemplam: 1) caracterização do grupo (gênero e faixa 

etária); 2) formação acadêmica (tempo de formação, pós-graduações e áreas em que estas 

formações foram realizadas); 3) atuação profissional (dedicação à profissão, horas trabalhadas, 

faixa salarial, participação financeira em seus orçamentos domésticos e tipo de vínculo 

profissional); 4) engajamento e participação profissional (área em que exerce sua atividade 

profissional, evasão profissional e vínculo com o conselho); e 5) conhecimento, aproximação e uso 

dos conselhos federal e regionais (ações praticadas pelos conselhos, desempenho do conselho e ter 

usado os serviços por meio do site do conselho).  

A contribuição deste capítulo ajuda a compreender a Psicologia enquanto espaço 

profissional, de modo mais geral, e serve tanto para o entendimento da sociografia da psicologia na 

atualidade quanto para fazer contrapontos, ao averiguar se há ou não equivalência quanto ao perfil 

dos agentes pesquisados no estudo empírico desta pesquisa.  

O quarto e último capitulo traz a análise das trajetórias dos agentes pesquisados, buscando 

compreender quais os recursos que foram mobilizados para atingir os postos privilegiados neste 

espaço profissional. Inclui-se, logo, os recursos sociais que pesam para a consagração profissional 

dos psicólogos que ocupam cargo gerencial em diferentes espaços de atuação da psicologia em 

Aracaju/SE, desde a inserção no mercado, ascensão na profissão e permanência nestes postos 

privilegiados e assim suas consagrações dentro da profissão de psicologia.  

O capítulo foi dividido em três partes: 1) caracterização do grupo – gênero, faixa etária, 

tempo de formado, instituição da graduação, titulação de pós-graduação stricto e/ou lato sensu, 

titulo do cargo mais alto que ocupa na profissão, tempo de ocupação neste cargo, dedicação à 

profissão, espaços de atuação dentro da profissão, tipo de vínculo profissional, faixa salarial e 

participação financeira em seus orçamentos domésticos; 2) mobilização dos recursos sociais e 

investimento e percepção profissional através da análise das trajetórias: a) origens sociais – 

formação escolar, profissão e engajamento dos pais; b) formação escolar, universitária e pós-

graduação – formação no ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação; c) atuação e 

engajamento político, sindical, associações/entidades e movimentos sociais, filosóficos e religiosos 

– desde o movimento estudantil até o engajamento profissional, no sindicato, nos conselhos e 

político-partidário); d) inserção e ascensão profissional – como eles entraram no mercado de 

trabalho da psicologia, quais as redes de relações que eles acionaram para entrar no mercado 

(familiares, amizades, escolares, etc.), até como chegaram a estes cargos e, e) percepção sobre a 
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profissão e os profissionais de psicologia – como estes agentes percebem o momento atual da 

psicologia, o papel do psicólogo na sociedade e o que é ser psicólogo; e 3) origens sociais, percurso 

acadêmico e engajamento profissional – sintetiza os dados apresentados. Há uma discussão 

utilizando dados dos capítulos anteriores com o intuito de promover fundamentação, análise e 

comparações consistentes e aprofundadas, respondendo assim ao problema geral da dissertação. 

Espera-se com o resultado da presente dissertação gerar um retrato de quais os recursos 

sociais que pesam para alcançar a consagração profissional e a composição do espaço profissional 

da Psicologia em Aracaju/SE, gerando assim conhecimento, fornecendo dados para o Conselho 

Federal e Conselhos Regionais de Psicologia, especialmente o CRP-19, ao demarcar as posições de 

relevo nesta profissão, bem como oferecer aos interessados um panorama sobre os psicólogos que 

ocupam postos proeminentes, suas trajetórias de inserção, ascensão e permanência nestes postos, 

além de proporcionar um panorama do mercado de trabalho em Aracaju/SE.  

Quanto à contribuição, esta se faz presente em face da apreensão da profissão de Psicologia 

em Aracaju/SE, corroborando aos inúmeros estudos já produzidos que seguem vertentes 

semelhantes. O diferencial deste estudo é a tentativa de abarcar questões pertinentes a trajetórias 

individuais de um grupo de profissionais que ocupam postos privilegiados dentro de um espaço 

profissional específico, conjugando o aspecto da profissão institucionalizada para compreender 

quais os recursos sociais que pesam para a ascensão e permanência nestes postos.  

No tocante à sociologia, este processo de destaque conseguido por alguns agentes é 

relevante na medida em que oferece a possibilidade de apreensão de uma realidade social (ELIAS, 

2006), da compreensão da dinâmica social contemporânea (CHARLE, 2006) e suas disputas e lutas 

(BOURDIEU, 2003) dentro de um espaço profissional específico. 
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CAPÍTULO I: MODELO TEÓRICO E CONCEITUAL 
 

Logo serão apresentadas as principais discussões da literatura sociológica que se tornaram 

essenciais para a formulação do objeto e problema de análise desta dissertação. Trata-se de 

esclarecer os modelos teórico-analíticos necessários para a compreensão dos recursos sociais que 

são mobilizados por agentes que atingiram postos gerenciais dentro da profissão. É preciso 

compreender a construção e estruturação da categoria profissional, questões relacionadas aos 

recursos sociais e investimentos profissionais necessários para a consagração profissional e a 

articulação destes conceitos – profissionalização, recursos sociais, biografias, entre outros – para a 

legitimação da profissão de Psicologia.   

O capítulo abarca dois vieses simultâneos, tendo em vista que o primeiro fornece a base 

necessária para a compreensão da institucionalização da profissão de psicologia: sua evolução 

histórica, legitimação, composição, lutas e disputas, consagração e processo de profissionalização, 

enquanto que o segundo traz fundamentos para o entendimento dos recursos sociais e investimentos 

profissionais, indicadores necessários para chegar à consagração profissional e para este sentido os 

conceitos de recursos sociais, redes de relações, esferas de vida, capital (cultural, social e 

simbólico), poder simbólico, trajetórias individuais e processos sociais serão apresentados.  

Com o intuito de responder às questões de pesquisa, o presente trabalho utiliza a abordagem 

e as considerações propostas por Freidson (1996; 1998; 2001) e Dubar (1997; 1998; 2006), 

oferecendo contextualização e consistência à investigação ao tratar de temas como profissão, 

profissionalização e categoria profissional, bem como diversos estudos empíricos para 

compreender a construção e estruturação do espaço profissional da psicologia; e 

concomitantemente utiliza alguns conceitos tratados por Bourdieu (1992; 2002; 2003; 2004; 2005; 

2007) para compreender as trajetórias individuais, capital e poder simbólico, de Passy e Giugni 

(2000) para entender redes de relação e esferas de vida, bem como outros conceitos fornecidos por 

Elias (2006) para se entender processos sociais e sociogênese. Outros estudos empíricos que tratam 

de questões semelhantes são apresentados. 

Este capítulo está dividido em três partes: o primeiro trata da institucionalização da 

profissão, sua profissionalização e a categoria profissional (primeiro viés mencionado 

anteriormente); o segundo traz os recursos sociais, trajetórias e investimentos profissionais 

(segundo viés mencionado anteriormente); e a terceira parte trata a articulação dos conceitos de 

profissionalização, recursos sociais e biografias dentro do contexto de estruturação e legitimação da 

profissão de Psicologia.  

Estes conceitos fornecerão base teórica para a compreensão da dinâmica de estruturação e 

estabelecimento da profissão de psicologia, bem como da articulação dos recursos sociais 
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acionados pelos agentes que ocupam postos hierarquicamente privilegiados para a entrada no 

mercado profissional, ascensão no interior da profissão e permanência em postos gerenciais na 

profissão, e assim conseguir atingir a consagração profissional.  

As abordagens aqui propostas são de fundamental importância para tratar do tema da 

dissertação, uma vez que cada uma, ao seu modo, contribuiu significativamente para corroborar ou 

refutar os dados da pesquisa em questão e contribui para a construção de uma sociologia mais 

sólida e consistente.  

 

1.1 Profissão, Profissionalização e Categoria Profissional 
 

De acordo com Freidson (1996) o estudo sobre as profissões é um assunto relativamente 

novo, não representando um “campo importante” para as ciências sociais. O tema ganhou força por 

causa do aumento significativo das profissões e profissionais, principalmente nos países industriais 

avançados. Corroborando com essa ideia, Henríquez C. (1988, p. 2) nos informa que “a Revolução 

Industrial e todo o processo de globalização originaram transformações importantes na vida das 

profissões”. 

Os estudos ganharam força e foram um marco divisor em meados dos anos 1960, quando a 

importância do diploma e dos títulos acadêmicos recebeu atenção especial ao falar de 

credenciamento das atividades profissionais (DUBAR, 1997; FREIDSON, 1998; 2001; BONELLI, 

1999b; PETRARCA, 2007). Essa escola, segundo Petrarca (2007, p. 27), “foi marcada pela análise 

do sistema de credenciamento social”, quando o diploma assume importante papel na habilitação 

para o exercício de uma profissão, tornando-se uma licença imprescindível para sua inserção em 

determinados grupos profissionais (DUBAR, 1997; FREIDSON, 1998; 2001). E de acordo com 

Dubar (1997) o trabalho intitulado “The Professions”, de Carr-Saunders e Wilson, em 1933, foi 

fundamental e considerado marco, pois trazia uma definição de profissão que se tornaria clássica e 

analisava de maneira sistemática a evolução do trabalho e a profissionalização como um todo, em 

suas diversas variações. 

Os estudos desenvolvidos por ingleses e norte-americanos sobre esta temática estão 

relacionados a duas questões centrais: (1) condições sociais e históricas do desenvolvimento do 

capitalismo industrial nestes países, no século XIX, o que estimulou diversas ocupações a buscarem 

reconhecimento e titulação de profissão; (2) desenvolvimento da sociologia, que ganhando força 

com estudos governamentais para o entendimento da evolução da sociedade passa a usar, como 

estratégia, os próprios profissionais sociólogos na busca de sua profissionalização (DUBAR, 1997, 

2006; FREIDSON, 1998; PETRARCA, 2007).  
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Segundo Dubar (2006) a questão da profissionalização do sociólogo ocorre durante o 

momento da crise de 1929, a primeira vez na história de uma disciplina que uma associação de 

sociólogos reivindicava o direito e exigia o status de profissão. O interesse pelas associações 

cresceu na medida em que expunham o “modelo de todas as ocupações” e diminuiu o interesse pela 

investigação de “classes populares ou sobre os sindicatos (DUBAR, 1997, p. 128). Tudo que está 

relacionado ao modelo profissional passa a ter prioridade e se desenvolve muito rápido dentro da 

sociologia. Surge assim uma luta entre os sociólogos profissionais – aqueles profissionais com 

formação acadêmica – e os amadores – aqueles pesquisadores sem formação acadêmica – que se 

opunham de duas formas: (1) sobre as definições diferenciadas quanto à intervenção social e (2) 

quanto à questão epistemológica entre racionalismo e empirismo (HENRÍQUEZ C., 1988).  

Esta oposição se estende aos centros acadêmicos, com a criação de cursos universitários, 

onde a oposição passa a ser entre os teóricos e os práticos, que, posteriormente, segundo Petrarca 

(2007, p. 30), “dois tipos de sociologia confrontaram-se: a sociologia teórica contra a sociologia 

aplicada”. Aqueles que comungavam da primeira eram considerados sociólogos teóricos e 

buscavam o monopólio do conhecimento legítimo. Vale evidenciar que os sociólogos teóricos 

ocupavam posições de destaque, ocupando cargos de coordenação, sistematizavam o resultado das 

pesquisas, eram considerados a comunidade científica e trabalhavam para o Estado. Para Dubar 

(1997) é com a expansão e a consolidação das instituições de ensino superior que ocorre a 

dissociação entre as artes liberais (considerados os artistas e intelectuais) e as artes mecânicas 

(considerados os artesãos e trabalhadores manuais), chegando a uma oposição que marcaria a 

diferenciação entre profissões e ofícios e a dicotomia entre “cabeça/mãos, intelectuais/manuais, 

alto/baixo, nobre/vilão, etc.” (DUBAR, 1997, p. 124). 

É dentro desta contextualização que a profissionalização da sociologia se dá e desenvolve 

uma literatura própria a respeito das profissões. Soma-se a isso o trabalho de Carr-Saunders e 

Wilson, além da influência que este causou em Parsons, em 1968, quando desenvolveu estudo 

sobre as profissões, marcando assim a teoria funcionalista das profissões (DUBAR, 1997).  

A abordagem funcionalista é considerada como a primeira escola a elaborar uma teoria 

sobre as profissões e a dar destaque sistemático ao papel profissional, quando Parsons, utilizando 

de um estudo empírico que tratava da relação médico-paciente, elaborou três dimensões específicas 

que articulavam normas sociais e valores culturais (DUBAR, 1997). Já Petrarca (2007, p. 31) 

define profissão como “uma comunidade homogênea cujos membros partilham identidades, 

valores, elaboração de regras e interesses, centrando-se nos mecanismos que asseguram a coesão 

nas diversas profissões”, ao condensar o pensamento apresentado por Dubar (1997). De acordo 

com o autor, os papéis entre médico-paciente estão interligados e possuem uma interação, tendo em 

vista que o paciente necessita do médico que possui conhecimento e expertise enquanto que o 



33 

 

médico necessita do paciente para formar sua clientela e exercer sua profissão (DUBAR, 1997). É 

nesta perspectiva que Dubar (1997, p. 130) revela que “A institucionalização dos papéis em 

“profissão” resulta, pois, em primeiro lugar, segundo Parsons, de um equilíbrio das motivações 

entre a “necessidade” que o cliente tem do profissional e a necessidade que este tem de ter clientes, 

o que é característico das “profissões liberais”. 

Este modelo apresentado por Parsons, segundo Dubar (1997), não é comungado 

integralmente dentro da chamada “sociologia das profissões” e revela que estudos apresentados por 

M. Maurice e análises feitas por Chapoulie evidenciam nuances e variações sobre o termo 

“profissão”. Neste sentido, para o primeiro, a definição se dá em cima de um “saber formalizado e 

ideal de serviço”, composto por “amplo conjunto de grupos profissionais” especializados e 

“altamente qualificados e assalariados” e que buscam reconhecimento através da competência de 

“um saber legítimo”, enquanto que para o segundo a definição está “reservada a algumas categorias 

intelectuais com estudos superiores e organizada de forma a manterem e consolidar o seu 

monopólio junto de um público”, sendo composto por “um grupo social específico, organizado e 

reconhecido, que ocupa uma posição elevada”, fundamentada numa formação de longa duração e 

que está associada a um número restrito de especialistas, excluindo os membros das chamadas 

“semiprofissões”, “quase-profissões” ou “pseudoprofissões” (DUBAR, 1997, p. 131). 

A qualidade dos serviços prestados por um grupo profissional, segundo a abordagem 

funcionalista, é garantida através das estruturas próprias da profissão, suas funções e suas políticas 

de formação, a exemplo da exigência do diploma acadêmico que, sob esta ótica, representa um dos 

dispositivos essenciais para a burocratização das carreiras, permitindo legitimar o poder interno da 

profissão (DUBAR, 1997). As etapas do processo de burocratização das carreiras são cinco, quais 

sejam:  
a) na sua concorrência com outros “empregos afins”, para se fazer reconhecer ou 
confirmar como “profissão, um grupo de praticantes tem interesse em ligar-se a uma 
instituição; b) as instituições mais eficazes para essa função são as instituições educativas 
que permitem instaurar uma formação profissional específica (formal training); c) esta 
formação aberta, antes de mais, a “profissionais” institucionaliza-se por sua vez em 
currículo para se abrir a jovens e tornar-se escola profissional (vocational school); d) esta 
escola integra-se na universidade que permite a multiplicação dos pré-requisitos e níveis 
de formação até à sanção última, o diploma; e) a formação assim estandardizada e 
hierarquizada torna-se um quadro de sequencialização das carreiras, estando cada nível 
da formação associado a um estádio de carreira (DUBAR, 1997, p. 144). 

 

Neste sentido, Dubar (1997) nos revela que o processo de burocratização das carreiras 

proporcionou a diferenciação no ingresso na profissão, gerando assim os verdadeiros e os falsos 

profissionais, ou seja, os que estavam integrados às instituições e com formação superior valorizada 

e os que eram considerados profissionais periféricos e que entraram pelos meios menos valorizados 

(PETRARCA, 2007). É nesta perspectiva que o conhecimento técnico, formal e especializado 

ganha força e a formação dentro de instituições formais passam a ser imprescindíveis e valorizadas 
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dentro da estrutura institucional das profissões, pois o diploma é a representação formal deste 

processo. 

Larson se contrapôs à abordagem funcionalista e trouxe novas considerações ao falar do 

título acadêmico (SCHUDSON apud PETRARCA, 2007), onde a universidade seria o aparato 

burocrático central determinante para a estratificação das profissões e, assim, garantiria o status por 

meio dos diplomas, além de certificar um novo tipo de propriedade: o saber, estabelecendo deste 

modo as hierarquias meritocráticas (BONELLI, 1999b). Este tipo de hierarquia está relacionado ao 

merecimento por meio de esforço individual; as instituições de ensino superior cumpririam papel 

legitimador através do diploma, que certificaria o saber, adquirindo assim um novo tipo de 

autoridade. De acordo com Freidson (1998) a visão de Larson está particularmente ligada à questão 

da expertise, sendo esta a forma de controle do mercado pelas profissões. Para Larson as profissões 

se organizam em torno do mercado e o que os profissionais têm em comum é a ideologia e não o 

conhecimento e a autonomia (PETRARCA, 2007).  

A questão das profissões e diplomas também foi analisada pelos interacionistas. Além de 

críticos ao funcionalismo, fizeram suas considerações a respeito da temática, em que os principais 

problemas seguiam duas linhas: 1) relacionados ao monopólio profissional e 2) vinculados às 

carreiras profissionais e aos processos de socialização (BONELLI, 1999b). Para esta abordagem as 

instituições de ensino superior representariam um importante espaço de socialização das profissões 

e “a característica principal das profissões é a formação de um grupo de pares que compartilha 

códigos, regras de seleção, interesses, linguagem comum, bem como estereótipos profissionais 

próprios que contribuem para excluir aqueles que não correspondem às características exigidas” 

(PETRARCA, 2007, p. 34). É relevante informar que os interacionistas tiveram algumas 

influências do modelo apresentado pelos funcionalistas. 

Dentro desta visão o diploma ocupa um espaço relevante e Grün (2004) afirma ser este um 

triunfo muito importante, que legitima, desde meados do século XIX, as profissões jurídicas, 

informando inclusive que este respaldava as funções de comando em geral, bem como fazendo crer 

na capacidade de desempenho e habilidades necessárias. 

Para os interacionistas a personalidade individual e a identidade social do sujeito são 

colocados em evidência no mundo do trabalho, cristalizando, assim, suas aspirações e imagens de 

si próprio, o que fundamenta a articulação entre trajetória provável e sistema ocupacional. Outra 

consideração feita por esta abordagem está relacionada ao fato de que a academia e as profissões 

são formas específicas de socialização profissional e construção de suas carreiras. Um profissional 

não se forma apenas com o conjunto de disciplinas aprendidas durante sua formação, mas 

principalmente por meio de uma “iniciação” ao novo papel profissional e uma “conversão” a esta 

nova “visão de mundo” (HUGHES apud CUNHA, 2004). De acordo com Dubar (1997), Hughes 
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nomeia três mecanismos específicos para falar da socialização profissional: 1) a imersão na cultura 

profissional; 2) a implantação da dualidade entre o “modelo ideal” e o “modelo prático” e 3) 

conversão e ajustamento da concepção de si.  

Na abordagem interacionista, como nos revela Petrarca (2007), há uma segunda geração de 

pesquisadores, em que os estudos são centrados na heterogeneidade das profissões, já que as 

identidades e os valores são diversos e não existe profissão unificada, mas sim dividida por 

segmentos. Este argumento é reforçado por Areosa e Carapinheiro (2008): 
as profissões são formadas por grupos heterogéneos de indivíduos, onde o exercício dos 
seus poderes, saberes e autonomia é delimitado, que a partir dos contextos singulares das 
organizações nas quais e para as quais exercem as suas actividades, quer em função das 
representações sociais sobre cada profissão (AREOSA; CARAPINHIEIRO, 2008, p. 84). 

 

Os estudos passam a pensar na socialização profissional dentro de uma perspectiva 

diferente, ou seja, uma concepção sobre si mesmo e sobre as atividades que realiza. A questão da 

carreira e do diploma também é repensada. 

Para Freidson (1996), um dos autores da “segunda geração” da abordagem interacionista 

(PETRARCA, 2007), a profissão pode ser, então, compreendida como um tipo específico de 

trabalho especializado. Para o autor há diferenças entre trabalho e profissão, pois o primeiro 

englobaria a execução de tarefas e não haveria obrigatoriedade nem recompensa sistemática e 

mesmo quando houvesse poderia estar à margem da economia oficial, enquanto que o segundo é 

reconhecido oficialmente, está listado como um tipo especial de ocupação nas modernas 

classificações oficiais e se diferencia na medida em que ocupa posição relativamente elevada nas 

classificações da forma de trabalho. Entretanto, para falar de profissão faz-se necessário falar de 

trabalho, uma vez que grande parte das profissões teve suas origens na informalidade, tendo seu 

reconhecimento após oficialização (FREIDSON, 1996). 

Assim, a palavra “profissão” diz respeito a uma especificidade de trabalho teoricamente 

fundada (FREIDSON, 1996; 1998; 2001; PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003; CARVALHO, 2006; 

PETRARCA, 2007). Essa especialização, de acordo com Freidson (1996), se dá por meio de um 

conjunto de tarefas que são desempenhadas por membro da mesma ocupação, ou seja, “donos do 

mesmo ofício”. Vale salientar que as tarefas podem ser de três tipos, quais sejam: 1) “não 

qualificadas”: que não requeiram treinamento e geralmente são atividades repetitivas e simples; 2) 

“semiqualificadas”: que exigem algum tipo de prática e breve treinamento e 3) “qualificadas”: que 

exigem treinamento prolongado para o trabalho profissional. Neste ponto surge mais uma 

diferenciação entre trabalho de profissões e ofício, uma vez que apesar de ambos serem 

“qualificados”, apenas o primeiro carrega o caráter de especializado, uma vez que não se trata de 

tarefas mecânicas, as contingências são mais variadas e o exercício de discernimento e julgamento 

constantes. Para Freidson (1996) esta especialização será nomeada por “especialização criteriosa”. 
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Ainda para o mesmo autor “as profissões se diferenciam pela orientação intelectual e pela ênfase 

concreta, bem como pela especialidade, pelo ambiente de trabalho e pelo papel efetivo” 

(FREIDSON, 1998, p. 71). 

De acordo com Carvalho (2006, p. 57) existem quatro características básicas num padrão 

organizacional do trabalho especializado: “a) ocupação integral de seus membros; b) existências de 

aparatos institucionais de auto-regulação; c) treinamento padronizado em habilidades e 

conhecimentos esotéricos; e d) status e autonomia”. 

Segundo Pereira e Pereira Neto (2003, p. 20), “Por um lado, a profissão dever ter um 

conhecimento delimitado, complexo e institucionalizado. Por outro, ela tem que organizar seus 

interesses em associações profissionais que padronizem a conduta dos pares, realizando uma auto-

regulação”. É através da fiscalização das condutas profissionais como legislação e código de ética 

específico, segundo os autores, que o controle interno da profissão é feito. A profissão deve se 

empenhar para que o Estado e a sociedade a reconheçam, e este reconhecimento se presentifica 

através da regulamentação legal de seu exercício. Yamamoto (2003 apud Souza, 2009) informa que 

se por um lado a regulamentação da profissão se constitui em uma forma de exclusão, por outro 

lado, é uma forma de proteção ao público a quem ela se destina. 

Já a “profissionalização” pode ser compreendida, então, como a profissão que já está 

devidamente institucionalizada e estruturada. Segundo Farias (2007, p. 27) “[...] a imagem social da 

categoria dos profissionais é construída, moldando-se os aspectos da organização e da prática 

profissional, os quais irão refletir ao longo da vida profissional”. De acordo com Freidson (1996; 

1998) e Cunha (2004), o profissionalismo possui uma maneira própria de organizar a divisão de 

trabalho e assim definir limites jurisdicionais com outras profissões, estabelecendo e controlando 

seu próprio funcionamento e divisão de trabalho: 1) “método ocupacional”; 2) “controle da seleção 

e da organização” dos ocupantes dos postos; 3) “controle efetuado por uma administração 

monocrática e racional-legal”. Neste sentido, “o número relativo de diferentes ocupações e 

empregos, o grau de hierarquia e a estabilidade ou persistências das especializações variam 

sistematicamente ao longo do tempo” (FREIDSON, 1996, p. 143). 

De acordo com Freidson (1996, p. 143-144) “o controle ocupacional de uma divisão do 

trabalho requer também o controle de seu mercado de trabalho”, mas não há nenhuma garantia 

nesta relação de troca. Mas este controle é, de certa forma, assegurado na medida em que há uma 

exigência de que somente os “credenciados” possam ser empregados para exercer as atividades. 

Este credenciamento se dá através das instituições acadêmicas que proporcionam o corpo de 

conhecimento e qualificação específicos das profissões. O autor chama a atenção para o fato de que 

“a reserva de mercado de trabalho controlada ocupacionalmente introduz relações estratificadas na 

organização da profissão” (FREIDSON, 1996, p. 145; 2001), criando assim divisões internas na 
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profissão, das mais diferentes formas, uma vez que há os postos e segmentos da profissão com mais 

prestígio, bem como os que ensinam não necessariamente o que praticam e executam, mas definem 

os rumos ideológicos da mesma (FREIDSON, 1998). 

De acordo com Borges (s. a.) é comum que os grupos profissionais busquem o monopólio 

de uma parte especifica do mercado de trabalho e concomitantemente façam reconhecer sua 

expertise com a ajuda do Estado (BONELLI, 1999b). É neste aspecto que o Estado ocupa uma 

posição de destaque dentro do contexto do profissionalismo. Bonelli (199b, p. 299), ao apresentar 

um panorama de diversos estudos, informa que a questão da profissão foi tomada “como um 

conceito estanque e o mutável era a visão sobre o que ela fazia no Estado”. A autora complementa 

revelando que as profissões foram entendidas ao mesmo tempo como “cooptadas” quando foram 

“construtoras ou legitimadoras” do Estado (BONELLI, 1999b, p. 299). 

 Esta importância se apresenta na medida em que é através do exercício do poder do Estado 

que instituições profissionais se estabelecem e se mantêm. É neste aspecto que a institucionalização 

dos papéis desempenhados por uma profissão ocorre, ou seja, em seu processo de 

profissionalização. De acordo com Dubar (1997), fazendo uso da visão de Parsons, a 

institucionalização das profissões surge de um processo dinâmico, o qual 
deriva também de uma dinâmica de legitimação que pode apoiar-se neste ajustamento 
dos papéis para definir um corpo de saberes independente dos indivíduos que 
desempenham o papel e suscetível de ser ensinado, testado, controlado como a 
participação dos próprios “profissionais” e o reconhecimento do Estado regulador 
(DUBAR, 1997, p. 130) 

 

Damaska (1986 apud Freidson, 1996, p. 146), existem duas dimensões: uma voltada para a 

forma como o Estado e seus órgãos se organizam para implantar políticas públicas e outra que 

norteia o exercício dos poderes do Estado, que combinadas geram quatro tipos estatais: 1) 

coordenativo/reativo; 2) hierárquico/reativo; 3) hierárquico/ativista e 4) coordenativo/ativista. É 

dentro deste aspecto que em cada sociedade a forma de profissionalização das profissões se deu, 

segundo um modelo próprio, de acordo com o tipo de Estado e sua forma de organização e atuação, 

ou seja, sua orientação ideológica (FREIDSON, 1996; 2001).  

É com base nestas diferenciações que as profissões reivindicam suas jurisdições e 

autonomia e diversos autores, como Larson, Halliday, Abbott, como descreve Freidson (1996), 

discutiram questões a respeito da variação das diferentes profissões, suas circunstâncias sociais e 

econômicas da prática do conhecimento, “mandato do conhecimento”, e a variação nos agentes 

econômicos e políticos. Dentro desse aspecto de análise Borges (s. a.) complementa informando 

que “a identidade profissional de cada grupo se funda, geralmente, numa determinada competência 

técnica, embora as fronteiras dessa jurisdição sejam discutidas e revistas ao longo dos tempos”. 

Baseados nesta linha sociológica, a sociologia das profissões, diversos estudos foram 

fundamentados e desenvolvidos, podendo destacar os trabalhos desenvolvidos por Henríquez C. 
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(1988), que traz a teoria funcionalista das profissões dentro de uma perspectiva do serviço social; 

Pereira e Pereira Neto (2003), que apresenta o processo de profissionalização da psicologia no 

Brasil; Cunha (2004), que traz o processo de formação profissional dos policiais como tentativa de 

apreender a lógica que orienta os procedimentos operacionais; Carvalho (2006), que trata do 

processo de profissionalização da odontologia e suas disputas pelo monopólio de sua prática; Dubar 

(2006), que aborda o processo de profissionalização da sociologia; Areosa e Carapinheiro (2008), 

que investiga sociologicamente as profissões dentro do contexto hospitalar; Souza (2009), que 

reflete sobre as representações e a identidade do psicólogo no universo escolar-educacional e 

Borges (s. a.), que busca tratar dos desafios travados pelos profissionais das bibliotecas, que 

destacam as questões em torno do estabelecimento de um campo profissional, suas disputas e 

legitimação. 

 

1.2 Recursos Sociais, Trajetórias e Investimentos Profissionais 
 

É na análise das trajetórias dos agentes que se identificam os recursos sociais e se averigua a 

mobilização ou não destes recursos e o peso que estes recursos têm para ascender e se consagrar 

dentro de um espaço profissional. Os recursos sociais que foram utilizados como indicadores são 

origem social, posição de origem, recursos escolares, relações sociais, econômicas, políticas, 

religiosas, profissionais e posição social.   

A origem social e posição de origem dizem respeito à origem dos pais e avós, suas 

formações, ocupações, relações sociais, políticas e econômicas. Caracteriza de onde o agente veio 

(sua origem) e que tipo de relações sua família mantinha e mantém no contexto social. É uma 

variável que indica influência ou não no contexto social e dá subsídio para compreender de que 

modo esta influência possui significado na trajetória do agente a ser investigado, visto que não se 

trata apenas de ter esta característica favorável e sim a mobilização desta para atingir e permanecer 

em postos proeminentes. Para Bourdieu (2003) isto representa o capital social, ou seja, as relações 

sociais ou redes sociais que podem, em muitos momentos, ser transformadas em recursos de 

dominação. Estudos empíricos realizados por Engelmann (2006) e Coradini (2008) revelam que a 

posição de origem tem relevância ao tratar de trajetórias. 

Os recursos escolares são definidos por todo o trajeto escolar do agente desde seu ingresso 

no ensino formal até as pós-graduações (lato sensu ou stricto sensu). Este percurso, além de 

agregar conhecimento formal, permite formar redes de relações estabelecidas por meio de contatos 

sociais que podem influenciar em contatos futuros por causa das redes de relações, que vão se 

estabelecendo ao longo das trajetórias dos agentes. Compõem os vínculos estabelecidos, mas 

também o prestígio por ter realizado sua formação em instituições mais ou menos prestigiadas e 
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reconhecidas, bem como pelo bom desempenho. Dentro da perspectiva de Bourdieu (2003), 

representa o capital cultural, que são os saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e 

títulos. Na verdade outros recursos – que na visão de Bourdieu (2003) representa o capital 

econômico, que pode ser exemplificado por renda, salários, imóveis –, estão presentes durante o 

percurso escolar. Atuam e interagem simultaneamente durante o processo de formação do agente. 

São as amizades e contatos, o poder aquisitivo favorável ou não, estar envolvido em agremiações 

e/ou associações de todos os tipos, participação de grupos religiosos e/ou políticos que permitem 

que novas redes de relações se estabeleçam.  

O mesmo ocorre quando se fala de recursos profissionais, tendo em vista que toda 

participação profissional, desde estágios até cargos de alto prestígio, ou seja, os cargos gerenciais 

podem contribuir para a promoção de contatos com novos agentes que participam na composição 

de novas indicações, trabalhos e relações sociais bem como o destaque por seu bom desempenho, 

conhecimento e dedicação. São os cargos ocupados, novas indicações de trabalho, as redes 

profissionais que se tornam ou não pessoais, participação em associações profissionais como 

sindicatos, associações e conselhos da categoria, ou mesmo grupos de estudos. Essas composições 

se fazem no percurso, na interação entre os agentes, sendo este processo o que compõe o recurso 

posição social, que é a posição que o agente ocupa no tempo atual. Permite identificar que posição 

ele ocupa, onde se localiza no espaço/tempo presente, sendo possível traçar, ao se comparar com a 

posição de origem, de onde ele veio e aonde chegou, verificando inclusive a influência ou não de 

seus progenitores neste processo, bem como de seus recursos escolares. 

Podemos considerar como investimento profissional todo o engajamento dentro do espaço 

da profissão e nesta via é relevante definir o significado de entrada no mercado profissional, 

ascensão na profissão e permanência nos postos gerenciais, foco desta dissertação, tendo em visto 

que estes também compõem as dimensões do presente estudo e de que modo direto ou indireto 

compõe elementos para o entendimento da consagração profissional.  

Compreende-se por entrada o momento de engajamento do agente na vida profissional, que 

no presente estudo é na profissão de Psicologia, que pode acontecer ainda em período de estágio ou 

no ingresso formal quando já formado. Entende-se por ascensão a passagem do agente para 

cargo/funções de maior prestígio e reconhecimento profissional e por permanência nos postos de 

direção a continuidade dentro do espaço profissional da psicologia em posição gerencial de 

destaque, seja em um ou mais espaços simultaneamente. 

Para tratarmos da questão em torno da definição de um grupo que ocupa posição gerencial 

dentro da profissão de Psicologia partimos da noção apresentada por um conjunto de autores como 

Charle (2006), Engelmann (2006) e Coradini (2008), que se dedicaram à questão em torno de 

“grupos dirigentes”, “elites”, “classe dirigente” e “grupos dominantes”, principais designações 
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usadas para tratar da temática. O conceito de “grupo dirigente” é usado para designar um grupo que 

possui posição de destaque em relação ao campo em que faz parte e está relacionado com a posição 

de prestígio dos mesmos. Segundo Coradini (2008, p. 11) elites dirigentes são “indivíduos 

socialmente homogêneos, que formam redes centrais e que ocupam posições estratégicas nos 

processos decisórios”. 

Na profissão de Psicologia tomou-se como ponto de partida aqueles que ocupam cargos 

gerenciais, ou seja, aqueles que ocupam posição de destaque em relação ao espaço profissional em 

que fazem parte. De acordo com Coradini (2008, p. 7) a temática é complexa devido a fundamentos 

teóricos e metodológicos dos mais diversos, “a começar pelas próprias estruturas de poder e de 

dominação”. Os estudos sobre elites ou grupos dirigentes têm dois marcos principais: a) até os anos 

70, onde os estudos estavam centrados em elites administrativas e elites políticas (CHARLE, 2006) 

e sofriam forte influência da literatura norte-americana, a teoria das elites e os clássicos 

(CORADINI, 2008) e b) após os anos 70, quando os estudos são focados em grupos dirigentes 

diversos, com um “recorte sociológico em termos de corpos administrativos e de instituições 

escolares” (CHARLE, 2006, p. 25), em especial estudos ligados às profissões, com forte influência 

dos trabalhos desenvolvidos por Bourdieu, “onde estão em pauta as lutas pelas imposições dos 

princípios legítimos de dominação” (CORADINI, 2008, p. 12).  

É neste sentido que os estudos sobre os grupos dirigentes passam a ser desenvolvidos numa 

ótica diferente, não sendo mais o grupo o objeto, mas sim “os recursos e princípios de legitimação 

que estruturam suas práticas e inclusive suas relações com as demais categorias sociais, não 

necessariamente dominantes” (CORADINI, 2008, p. 14). Corroborando com essa ideia 

encontramos o posicionamento de Engelmann (2006, p. 17), ao falar do campo jurídico, revela que 

a “apreensão dos princípios de sua estruturação envolve a análise de variáveis que explicitarem a 

estrutura dos capitais mobilizados na sua hierarquização e a relação dos agentes com esta 

estruturação”.  

Na profissão de Psicologia a posição de prestígio pode ser observada nos cargos gerenciais 

ocupados. Essas posições de proeminência, destaque e direção em altos postos podem ser 

caracterizadas pela ocupação de cargos de coordenação de curso, cargos de caráter gerencial em 

órgãos privados e públicos e em cargos de direção e/ou presidência de centros de aperfeiçoamento 

profissional, sindical e conselhos de classe. Esses cargos são disputados por uma multiplicidade de 

fatores que estão relacionados a questões salariais, prestígio social, político e/ou intelectual, poder 

político e/ou intelectual e domínio decisório quanto à metodologia de trabalho abordagem/linhas 

teórica de conduta e direcionamento.  

As disputas ou lutas que acontecem dentro de um espaço profissional, por exemplo, são pela 

busca da hegemonia e imposição de um capital dominante, estabelecendo, assim, uma relação de 
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conflito entre dominantes e dominados (BOURDIEU, 2004). Esta relação é vista como um sistema 

hierarquizado de poder e privilégio determinado pelas relações materiais e/ou econômicas e pelas 

relações simbólicas e/ou culturais entre os agentes.  

De acordo com Setton (2002), que concorda com esta visão, informando que as diferentes 

posições ocupadas pelos grupos numa estrutura social é resultado da desigual distribuição de 

recursos e poderes de cada um, podendo ser compreendidas por recursos ou poderes como o 

recurso econômico, o recurso cultural, o recurso social e o capital simbólico. Portanto, a posição de 

privilégio ou não privilégio ocupada é definida de acordo com o volume e a composição de um ou 

mais recursos sociais adquiridos ou incorporados ao longo de suas trajetórias sociais, segundo a 

mesma autora.  

Para Bourdieu (2003) capital não é apenas o acúmulo de bens e riquezas econômicas, mas 

todo recurso, ou melhor, poder, que se manifesta em uma atividade social, assim, além do capital 

econômico, tem-se o capital cultural e o capital social, descritos anteriormente. Coradini (1997), 

fazendo uso do pensamento de Schmidt et al. (1977); Beranton (1980); Gellner et al. (1985), entre 

outros, informa que é dentro deste espaço que “alianças diádicas” e “amizade instrumental” 

acontecem. Estes recursos, culturais e sociais, podem ser sob certas circunstâncias, de acordo com 

Bourdieu (2003), transformados em capital simbólico, aquilo que é denominado de prestígio ou 

honra e que permite identificar os agentes no espaço social. Vale salientar que é no espaço social 

que ocorrem os rituais de reconhecimento social, bem como é onde ocorrem as “lutas e disputas 

sociais”. Coradini (1997) salienta que as diferentes formas de recursos estão centradas em 

estratégias de reciprocidade bem como em relações personificadas. 

De acordo com Bourdieu (2004) o poder simbólico é fundamentado na existência e 

circulação de capital simbólico e pode ser compreendido como um “poder invisível” exercido em 

cumplicidade entre dominante e dominado. O poder simbólico surge como todo poder que 

consegue atribuir significações e impô-las como legítimas aos agentes. Esta incorporação se faz por 

meio do habitus13 e do capital simbólico (BOURDIEU, 2004). Assim, o poder simbólico participa 

da construção da realidade, confirmando e/ou transformando a visão de mundo dos agentes e 

sociedades.  

As lutas e disputas acontecem dentro de um espaço e podem ser observadas nas trajetórias 

dos agentes, que segundo Bourdieu (2007) trata de um “percurso”, resultado de uma construção, ou 

melhor, um processo construído a partir de traços relacionados a uma biografia individual ou 

coletiva, tendo a origem social um papel preponderante para a compreensão dessas trajetórias, 

                                                        
13 O conceito segue a noção trazida por Bourdieu (2007, p. 162) que informa que “o habitus é, com efeito, princípio 
gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de classificação de tais práticas”, ou seja, 
“o espaço dos estilos de vida” com seus julgamentos políticos, morais, estéticos, entre tantos outros, sendo também um 
meio de ação que permite criar ou desenvolver estratégias individuais ou coletivas. 
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tendo em vista que o ambiente familiar, também denominado de “habitus primário”, é crucial para 

a primeira impressão social sobre o agente. 

Para Bourdieu (2007) as “práticas culturais” são determinadas, em grande parte, pelas 

“trajetórias educativas” e “socializadoras” dos agentes sociais. Neste sentido o autor detalha: 
A determinado volume de capital herdado corresponde um feixe de trajetórias 
praticamente equiprováveis, que levam a posições praticamente equivalentes, trata-se do 
campo dos possíveis oferecido objetivamente a determinado agente; e a passagem de 
uma trajetória para outra depende, muitas vezes, de acontecimentos coletivos (guerras, 
crises, etc.) ou individuais (encontros, ligações amorosas, privilégios, etc.) descritos, 
comumente, como acasos (felizes ou infelizes), apesar de dependerem, por sua vez, 
estatisticamente, da posição e das disposições daqueles que vivenciam tais eventos – por 
exemplo, senso das "relações" por meio do qual os detentores de um elevado capital 
social têm a possibilidade de conservar ou aumentar esse capital –, a não ser que sejam 
organizados expressamente pelas intervenções institucionalizadas (clubes, reuniões de 
família, associações de ex-membros de empresa ou instituição, etc.) ou "espontâneas" 
dos indivíduos ou grupos. (BOURDIEU, 2007, p. 104) 

 

Assim a trajetória social de um indivíduo ou grupo deve ser compreendida como a 

composição de todos os acontecimentos ocorridos em sua vida. Para entender o lugar que este ou 

aquele ocupa no espaço social faz-se necessário abranger os antecedentes históricos, bem como o 

contexto social, cultural, político, entre outros, em que esta trajetória ocorreu. Reforçando esta 

ideia, Petrarca (2008, p. 173) complementa, ao falar de trajeto social e profissional, que “resultam 

de sua origem social, formação escolar e inserção em outras esferas de atividade, como a esfera 

política”. É importante reforçar que cada campo contribui continuamente para a construção de uma 

trajetória, seja no âmbito individual ou coletivo dos agentes. Elias (2006) contribui com esta 

questão trazendo a noção de “processo social”, que é visto como um processo de transformação 

amplo, contínuo e de longa duração. 

Seguindo o argumento, Elias (2006, p. 31) salienta que os “processos sociais e seres 

humanos singulares, logo também suas ações, são absolutamente inseparáveis”. Isso significa dizer 

que os processos sociais interferem nas ações dos agentes, bem como em suas particularidades, 

planos e ações, com maior ou menor autonomia relativa (ELIAS, 2006).  

Este último autor, no mesmo texto, explicita que os agentes pertencentes a um determinado 

grupo são os herdeiros de uma linguagem, comportamento e atitudes próprias e específicas e para 

isso é necessária a incorporação14 destes valores. Esta incorporação se dá por meio da figuração ou 

configuração, que pode ser compreendida como uma inter-relação existente entre os agentes sociais 

dentro de um determinado contexto. Segundo Elias (2006, p. 25) se trata de um processo “singular 

e sempre co-determinado pela transmissão de conhecimento de uma geração a outra, portanto por 

meio do ingresso do singular mundo simbólico específico de uma figuração já existente dos seres 

humanos”. Esses símbolos são socialmente apreendidos e sua apropriação é imprescindível para a 

                                                        
14 Segundo Elias (2006) esta incorporação se dá por meio do habitus, sendo basicamente compreendido como uma 
“segunda natureza” que pode se referir tanto ao agente quanto ao meio social em si. 
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inserção social dos agentes. É dentro deste argumento que ao mesmo tempo em que os agentes 

socializam, assemelhando-se a outros agentes, também constroem sua individualização, sendo 

diferente de todos os outros agentes (ELIAS, 2006). É nesta medida que cada trajetória é particular 

e única, apesar de semelhanças possíveis serem verificadas em diversas situações. 

Diversos estudos relacionados às trajetórias, biografias e grupos específicos confirmam a 

importância e relevância de considerar os padrões de recrutamento, recursos sociais mobilizados e 

ascensão profissional para compreender os percursos destes agentes nas diversas esferas de vida15, 

seu contexto social, e assim abranger as características específicas de um grupo em particular.   

Neste sentido podemos citar os estudos desenvolvidos por Coradini (1997) que traz a 

formação da elite médica brasileira na perspectiva das grandes famílias, usando um discurso 

conceitual em que algumas trajetórias são representativas e os diferentes significados do título 

escolar como recursos para ascensão social e seleção. Coradini (2004) traz a formação e inserção 

profissional dos professores de ciências humanas e sociais no Rio Grande do Sul; Grün (2004) 

apresenta o MBA (Master of Business Administration) como um importante recurso de 

internacionalização e modernização profissional na profissão de engenharia; Trigo (2004) apresenta 

o processo de internacionalização e suas estratégias de legitimação dos psicólogos no Brasil; 

Conniff (2006) traz um panorama histórico da elite nacional numa perspectiva das profissões; 

Engelmann (2006) apresenta os novos usos e definições das instituições jurídicas e políticas; 

Petrarca (2008) trata das elites jornalísticas, os recursos políticos e atuação profissional no Rio 

Grande do Sul; Reis (2008) traz a intervenção política, as carreiras e destinos de personagens que 

lutaram contra a ditadura no Rio Grande do Sul e Seidl (2008) apresenta um panorama das elites 

eclesiásticas. 

 

1.3 Articulando Profissionalização, Recursos Sociais e Biografias na Estruturação e 

Legitimação da Profissão de Psicologia 

 

Na tentativa de compreender como as temáticas anteriormente tratadas estão relacionadas 

com a legitimação da profissão de Psicologia é que o tópico em questão foi elaborado.  

O trabalho proposto por Pereira e Pereira Neto (2003) reúne os acontecimentos sociais e 

históricos da construção da Psicologia tal como proposto por Pessotti (1988) em relação aos 

fundamentos metodológicos da sociologia das profissões proposta por Bonelli (1999b), criando 

assim uma cronologia embasada em critérios institucionais. Deste modo pode-se verificar que são 

                                                        
15 A noção aqui usada de “esferas de vida” segue o conceito apresentado por Passy e Giugni (2000) que tratam da 
percepção da realidade dos agentes, bem como da subjetividade das relações sociais e a interligação e interação mútua 
existente entre objetivo e subjetivo dos acontecimentos em todos os âmbitos da vida de um agente.  
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duas abordagens diferentes que seguem linhas cronológicas semelhantes, mas com recortes 

diferenciados por causa da metodologia empregada, não havendo inadequação ou inferioridade 

entre elas: apenas seguem recortes diferentes. No modelo descrito por Pessotti (1988) a história da 

Psicologia no Brasil é dividida em quatro períodos: (1) Pré-institucional (até 1833): psicologia 

inóspita e os escritos eram produzidos por religiosos e políticos de projeção e poder; (2) 

Institucional (1833-1934): quando as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Bahia foram 

criadas; (3) Universitário (1934-1962): momento em que o curso de Psicologia foi criado na 

Universidade de São Paulo e (4) Profissional (1962-....): momento em que a profissão foi 

regulamentada. Vale ressaltar que os critérios utilizados por Pessotti (1988) não foram baseados em 

um referencial teórico claro e sim por marcos históricos baseados na existência ou não de 

instituições ligadas à Psicologia. 

Os períodos definidos por Pereira e Pereira Neto (2003) é amparado e fundamentado no 

referencial teórico tratado pela chamada sociologia das profissões apresentada por Bonelli (1999b). 

Neste sentido Pereira e Pereira Neto (2003) postulam três momentos da história para falar de sua 

profissionalização: (1) Pré-profissional (1833-1890): período em que não há sistematização nem 

institucionalização do conhecimento acerca das questões psicológicas; (2) Profissionalização 

(1890/1906-1975): período em que se inicia a institucionalização da prática psicológica chegando 

até a regulamentação da profissão e criação de dispositivos formais e (3) Profissional (1975-....): 

período em que a profissão de psicólogo é formalmente organizada e estabelecida. 

É no segundo período que os maiores acontecimentos da profissão de Psicologia ocorrem, 

quando esta se firma e assume o status de profissão propriamente dito, bem como grande parte das 

instituições de ensino são fundadas e estabelecidas. A abordagem escolhida por esta dissertação se 

dá pela proposta oferecida por Pereira e Pereira Neto (2003) por dois motivos claros: primeiro por 

estar fundamentada na sociologia das profissões e segundo por ter marcos cronológicos mais claros 

e definidos16. No entanto, sempre que necessário foi utilizado o estudo elaborado por Pessotti 

(1988). 

Um espaço profissional pode ser entendido como uma arena, de acordo com Bourdieu 

(1992; 2005), em que diversas disputas acontecem simultaneamente e os agentes buscam ocupar 

posições de dominância sempre que possível. O que ocorre com a profissão de Psicologia durante 

seu processo de profissionalização evidencia questões em torno de lutas e disputas dentro de seu 

próprio espaço bem como em relação a outros saberes. 

A Psicologia surge através dos saberes da medicina e pedagogia, em que disputas e lutas 

foram travadas em busca de definição e delimitação dos campos de saber de cada uma delas. Foi 

dentro desta arena que os espaços se reconfiguraram (ELIAS, 2006), estabelecendo um novo 
                                                        
16 A questão propriamente dos marcos da construção da profissão de Psicologia está no capítulo II. 
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campo, um espaço próprio – a Psicologia. A profissão de psicólogo está impregnada de 

particularidades muito próximas aos dos dois saberes iniciais, porém se configura como um saber 

próprio com estilo de funcionamento específico, adquirindo neste percurso um habitus 

(BOURDIEU, 2007) próprio, um modo particular de funcionar.  

As disputas fazem com que cada profissão se redefina, ao longo dos anos, e estabeleça 

parâmetros próprios para cada saber, que constantemente são questionados e revistos à medida que 

novas configurações se estabelecem no contexto social. Este processo se dá na medida em que se 

trata de uma construção contínua de transformação, segundo explicita (ELIAS, 2006). 

É notório que desde o momento em que o saber psicológico começa a ser introduzido no 

Brasil, ainda no período pré-profissional, seja pelos que foram estudar fora ou os que foram 

influenciados pelos que vieram de fora, o recurso cultural e econômico estavam presentes nos 

agentes envolvidos com a questão de divulgar e disseminar o conhecimento. O processo de 

profissionalização e institucionalização do recurso escolar/cultural, através de seus diplomas e 

títulos, ganha ainda mais força e prestígio, tanto que diversos agentes que já trabalhavam com a 

Psicologia vão para as instituições de ensino superior para obterem seus títulos e reconhecimento 

formalizado. Outros tantos vão aos conselhos da categoria buscar seus credenciamentos baseados 

numa autorização do Estado e anos de prática profissional.  

O capital simbólico dos primeiros agentes da Psicologia foi atribuído principalmente ao fato 

de serem de formação médica e terem trabalhos reconhecidos e fundamentados na área e marcava 

uma posição de privilégio ocupada por estes dentro de seus grupos (BOURDIEU, 2003). Tem-se 

em vista que a posição de privilégio/não privilégio é definida de acordo com o volume e a 

composição de um ou mais recursos adquiridos e/ou incorporados ao longo de suas trajetórias 

sociais, valendo salientar que é necessário o acionamento destes recursos sociais pelo agente em 

questão17. O espaço profissional, além de ser um local onde ocorrem os rituais de reconhecimento 

social também é onde ocorrem as lutas e disputas sociais, ou seja, o uso do poder simbólico 

(BOURDIEU, 2004). 

As trajetórias individuais (BOURDIEU, 2007) dos agentes que trouxeram os primeiros 

pensamentos e saberes psicológicos para nosso país ajudam a compreender a sociogênese da 

Psicologia enquanto profissão no Brasil (ELIAS, 2006), e vice-versa, bem como na atualidade. Há 

um emaranhado de questões a ser desvendadas, que ajudam a compreender tanto o processo de 

fundação da profissão quanto a forma de composição deste grupo específico, e que refletem na 

maneira como ela, a Psicologia, se compõe hoje e a maneira como os agentes que dela fazem parte 

estão dispostos, mobilizando e atuando dentro da profissão, baseados nos pressupostos e modelos 

estabelecidos no passado. Por outra via ajuda a compreender que investimentos os psicólogos atuais 

                                                        
17 Estas questões serão melhor discutidas no capítulo II. 
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fazem, como acionam os diversos recursos sociais para conseguirem entrar, se firmar, crescer e 

permanecer na profissão. 

É neste sentido que as trajetórias de vida dos agentes são tão necessárias a fim de 

compreender à luz da subjetividade e não apenas das disposições objetivas (DUBAR, 1998). É 

possível notar o processo social descrito por Elias (2006) ao falar da construção da Psicologia 

enquanto espaço de saber que vem se estabelecendo nos últimos dois séculos, propriamente. Neste 

sentido é possível entender a profissão de Psicologia como processo social ao compreender as 

nuances das figurações que se formam e se estabelecem entre os agentes, bem como em relação às 

lutas de poder específicas travadas dentro do grupo e com outros grupos que levam à evolução ou 

não, além da busca de hegemonia e dominância. Esta composição é o que se conhece por 

sociogênese. 

É dentro desta estrutura, em que para pertencer a um espaço profissional da Psicologia, os 

agentes precisam ter incorporado determinados comportamentos próprios daquele grupo 

(FREIDSON, 1996; PETRARCA, 2007).  
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CAPÍTULO II: CONDIÇÕES SOCIAIS DO SURGIMENTO E ESTABELECIMENTO DA 

PROFISSÃO DE PSICOLOGIA NO BRASIL E NO ESTADO DE SERGIPE 
 

Este capítulo analisará as condições sociais e históricas da institucionalização da profissão 

de Psicologia no Brasil e no Estado de Sergipe, revelando o contexto social e político (ELIAS, 

2006) das lutas e disputas (BOURDIEU, 2003) travadas pelos agentes durante o surgimento e 

estabelecimento da profissão de Psicologia. Neste sentido, é importante compreender quais foram 

os recursos sociais acionados pelos participantes deste processo social no estabelecimento desta 

profissão através da apresentação da história social, identificação de lutas e disputas com outros 

campos do saber, criação e implantação dos cursos e dos Conselhos Federal e Regionais, 

institucionalização e regulamentação da profissão no Brasil e a formação de um espaço de atuação 

profissional em Sergipe ao longo das décadas.  

É dentro desta perspectiva que os conceitos propostos anteriormente foram abordados e 

mesclados, tentando apresentar a dinâmica das relações dos agentes em sociedade, sua contínua 

transformação e construção de um espaço profissional. Este capítulo busca oferecer, ao revelar as 

trajetórias individuais dos precursores, a hierarquia de posições entre os agentes, as disposições 

entre dominantes e dominados, o processo social, a construção da profissão, a profissionalização e 

definição de uma categoria profissional, os dados históricos coletados utilizando os conceitos 

anteriormente oferecidos como recurso para fundamentá-los e dar consistência ao estudo aqui 

proposto (BECKER, 2007). 

Diante disso, o recorte do trabalho está relacionado com a importância de esclarecer uma 

série de questões já produzidas por outros autores e através deles compreender a profissionalização 

da Psicologia e as trajetórias dos agentes correlacionados. Um primeiro problema a ser levantado 

está relacionado com a questão abordada por Pessotti (1988), Pereira e Pereira Neto (2003), Trigo 

(2004) e Munhoz (2008), que tratam do processo de profissionalização e suas estratégias de 

legitimação, usando como base teórica o referencial de Freidson (1996; 1998; 2001) e Dubar (1997; 

1998; 2006). Um segundo problema é tratado por Nascimento e Wendling (2006), que trazem a 

relação entre o surgimento da Psicologia como ciência em Sergipe e outras áreas do saber como a 

medicina, educação e elementos religiosos. E um terceiro problema é apresentado por Lima (1998) 

e Barbosa (2008), que abordam o estabelecimento do espaço profissional da Psicologia através da 

fundação dos cursos de ensino superior no Estado. 

Vale ressaltar que dados fornecidos pelas instituições como CFP (Conselho Federal de 

Psicologia), o CRP-19 (Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região - Sergipe) e as de ensino 
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superior18 e de especialização19 complementam o capítulo, pois trazem uma série de dados 

relacionados desde as leis e regulamentação da profissão, números de inscritos nos conselhos até 

dados relacionados com número de graduados por ano e dados disponibilizados pelos sites destas 

instituições de ensino superior que serão apresentados em momento oportuno. 

 

2.1 A Psicologia no Brasil e Seu Processo de Institucionalização e Profissionalização 

 

A Psicologia surge no Brasil no final do século XIX com duas vertentes: médica – estreita 

relação com os procedimentos práticos e ligados à área clínica – e aprendizado – voltada para as 

questões acadêmicas e preocupações relacionadas ao ensino (PESSOTTI, 1998; PEREIRA; 

PEREIRA NETO, 2003; TRIGO, 2004; NASCIMENTO; WENDLING, 2006; MUNHOZ, 2008). 

Conforme já foi dito anteriormente a cronologia que será usada nesta dissertação segue o modelo 

descrito por Pereira e Pereira Neto (2003), que articulam os dados históricos e marcos sociais 

descritos por Pessotti (1988) e seguem os pressupostos teóricos e metodológicos de Bonelli 

(1999b). De acordo com Pereira e Pereira Neto (2003, p. 20) “o conceito de profissionalização 

serve de base para os três momentos em que foi dividida a história da profissão de psicólogo no 

Brasil”, sendo classificado em 1) período pré-profissional (1833-1890), 2) período de 

profissionalização (1890/1906-1975) e 3) período profissional (1975), que serão tratados com 

melhor detalhamento a seguir. 

Em cada um dos períodos o contexto social e político interferiu e foi modificado pela 

evolução e profissionalização gradual da Psicologia. Na verdade a ação dos agentes, dentro deste 

espaço profissional, é o grande promotor e causador de mudanças para a estruturação e 

institucionalização da psicologia. 

 

2.1.1 Momentos Iniciais de Definição dos Códigos Profissionais 

 

De acordo com Pereira e Pereira Neto (2003), até meados da primeira metade do século 

XIX a Psicologia não possuía representatividade significativa no Brasil. Não havia nada de 

substancial, o mercado de trabalho era incipiente, não sistematizado, não haviam práticas definidas 

e regulamentadas e não havia instituições de ensino. “O que havia eram pessoas interessadas nos 

temas e questões psicológicas” (PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003, p. 20). Os interessados no 

saber psicológico eram formados por uma elite brasileira e as áreas que mais buscavam este 

conhecimento eram a filosofia, a medicina, a pedagogia e a teologia (PESSOTTI, 1998) e se 

                                                        
18 Foram consultados os sites da UFS (Universidade Federal de Sergipe), UNIT (Universidade Tiradentes), PIO X 
(Faculdade Pio Décimo) e FaSe (Faculdade de Sergipe). 
19 NPA (Núcleo Psicanalítico de Aracaju). 
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tratavam de poderosos e privilegiados cultural e educacionalmente. Os assuntos versavam em torno 

“de métodos de ensino, controle das emoções, causas da loucura, diferença de comportamento entre 

sexos e raças, controle político, formação da juventude, persuasão dos selvagens, condições do 

conhecimento, percepção, etc.” (PESSOTTI, 1988, p. 18).  

É importante destacar que a Igreja Católica, que exercia forte influência nas questões 

políticas e intelectuais desde a colonização do Brasil, se interessava pelas questões psicológicas 

como forma de controle e catequização dos índios com o intuito de disseminar a religião e unificar 

o território brasileiro (KAJISHIMA et al, 2011). Em diversos discursos e textos dos jesuítas, desde 

a colonização, é possível perceber idéias psicológicas. Para os disseminadores da religião no 

período colonial, os estudos e a compreensão de fenômenos psicológicos estavam diretamente 

ligados ao autoconhecimento, instrumento essencial “à conversão religiosa e à conduta moralmente 

aceita” (KAJISHIMA et al., 2011, p. 2). A transformação seguiu modelos europeus de 

modernidade e consequentemente “contribuíram para o desenvolvimento das idéias psicológicas e 

o processo de sua autonomia como área de saber, ainda que estivessem vinculadas a outras áreas de 

conhecimento” (KAJISHIMA et al., 2011, p. 2). 

A criação das universidades no Brasil é datada do início do século XIX e estavam 

impregnadas por três modelos de pensamentos contraditórios, “o católico, o liberal e o positivista” 

(ROMANO apud BARBOSA, 2008, p. 2). Cada um deles seguia uma linha de pensamento: “o 

católico” estava baseado no determinismo antimodernista, dando prioridade às disciplinas de 

Filosofia, Teologia, Direito, Letras, Artes e em alguns poucos setores tecnológicos; “o liberal” 

privilegiava os setores jurídicos e as áreas humanistas, sendo a medicina um setor importante e “o 

positivista” pregava a necessidade de ensino fundamental para as massas e a não necessidade de 

universidades (BARBOSA, 2008). 

Os saberes psicológicos, durante o século XIX, seguem simultaneamente dois discursos: 1) 

de tradição cristã sobre a psyché: compreendia que com a aquisição de cultura era possível 

transformar o ser humano e a sociedade e 2) da fundação de uma ciência empírica, que deixou de 

lado a “alma” e buscou investigar, medir e discriminar os atos psíquicos do ser humano 

(KAJISHIMA et al., 2011). 

De acordo com Barbosa (2008, p. 2) é com a vinda da família real e a Corte que são criadas 

as “cátedras isoladas de ensino superior, e não, universidades”, tendo como registro “1808, 

Medicina, na Bahia e no Rio de Janeiro”. Outras cátedras foram criadas dois anos mais tarde na 

Academia Militar, Engenharia, no Rio de Janeiro e em “1813, as cátedras independentes de 

Anatomia e de Cirurgia foram reunidas a outras, recém-criadas, e originam as academias de 

Medicina, no Rio de Janeiro e Bahia” (BARBOSA, 2008, p. 2), sendo estas o “embrião” destas 

universidades federais nestes Estados, segundo a mesma autora. Para Pessotti (1988) estas são as 
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instituições, juntamente com as escolas de magistério, que introduzem o saber psicológico no Brasil 

dentro do modelo acadêmico. De acordo com Pereira e Pereira Neto (2003) as faculdades de 

Medicina tanto do Rio de Janeiro quanto da Bahia são datadas de 1833, marcando assim o primeiro 

período – denominado de Pré-profissional (1833-1890) – do processo de profissionalização da 

Psicologia enquanto profissão.  

Dentro das instituições de ensino superior os médicos apresentavam grande interesse pelos 

assuntos psicológicos e produziam teses de doutoramento e desenvolviam estudos. Na Faculdade 

da Bahia as questões da aplicabilidade da Psicologia versavam em torno dos problemas sociais, 

mais especificamente na higiene mental e na psiquiatria forense (PESSOTTI, 1998; PEREIRA; 

PEREIRA NETO, 2003). Já na Faculdade do Rio de Janeiro o interesse centrava-se na relação da 

Psicologia com a Neuropsiquiatria e Neurologia, estando intimamente relacionadas com a 

Psicologia Experimental, ou seja, na preocupação quanto à mensuração e classificação de 

comportamentos (PESSOTTI, 1988). Foi por esta última que a Psicologia buscava ganhar status e 

autonomia enquanto disciplina (PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003). 

Segundo Barbosa (2008) houve uma cristalização estatal no ensino superior, já que todos os 

assuntos relacionados ao ensino superior dependiam do Poder Imperial, que só se modifica após a 

Proclamação da República, em 1889, sofrendo assim mudanças sociopolíticas, havendo facilitação 

no acesso ao ensino e no aumento do número de faculdades.  De acordo com Trigo (2004, p. 301) é 

neste momento histórico, com a recém-proclamação da República, que se passa a pensar uma nova 

concepção de Estado, tendo duas questões centrais: “a saúde, nos seus aspectos preventivos e de 

saneamento e a educação, visando a formação de uma nação sadia e escolarizada”. E conforme 

Nascimento e Wendling (2006, p. 71) estas “preocupações científicas” com o campo da psicologia 

eram temas centrais de estudos desenvolvidos por médicos, educadores, bacharéis em direito, 

engenheiros e psicólogos engenheiros radicados no país.  É neste período, da Promulgação da 

Constituição em 1891, que foram criadas 27 escolas de ensino superior, e Barbosa (2008) 

especifica: 9 de Medicina, 8 de Direito, 4 de Engenharia, 3 de Economia, 3 de Agronomia, 1 de 

Obstetrícia, 1 de Odontologia e 1 de Farmácia. Sendo estes acontecimentos o início de um 

encerramento de ciclo, surgindo assim o segundo período, o profissional (1890/1906-1975) 

(PERREIRA; PERREIRA NETO, 2003). 

Na via da saúde, projetos higienistas com bases europeias criavam uma nova relação 

medicina-Estado e notoriedade para o discurso médico, sendo o período fundamental para os 

médicos, que por meio dos representantes higienistas passam a ter papel significativo nos projetos 

do Estado, enquanto que na via da educação, em que o saber da Psicologia já fazia parte dos 

currículos das Escolas Normais e no ensino da pedagogia, passam a ser intensificadas e tomam 
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novos rumos ao ser introduzidas nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (TRIGO, 2004, p. 

301-303).  

Em 1911 acontece outra reforma20 no ensino superior, de acordo com Barbosa (2008), a 

desoficialização e a contenção da “invasão” do ensino superior por candidatos inabilitados, em que 

os estabelecimentos de ensino deixaram de gozar de quaisquer privilégios, passando a ter 

autonomia didática, administrativa e financeira. De acordo com Kajishima et al. (2011, p. 3) é neste 

momento que a Igreja é excluída das “mobilizações político-sociais”, desenvolvendo 

posteriormente estratégias de retomada, denominada de “Reação Católica”  (SANCHIS apud 

KAJISHIMA et al., 2011, p. 3) – uma das mobilizações foi a criação do Centro D. Vital21. É neste 

período que ocorre a “criação dos exames de admissão, como forma de ingresso nos cursos 

superiores” (BARBOSA, 2008, p. 3). Em 1925 mais uma reforma22 acontece, estabelecendo que as 

faculdades deveriam fixar o número de vagas para cada ano, instituindo-se neste momento o caráter 

seletivo e discriminatório dos concursos (BARBOSA, 2008).  

De acordo com Trigo (2004) os projetos higienistas tiveram dois momentos importantes. O 

primeiro combatia moléstias endêmicas, tratadas pelos médicos cientistas, tendo por foco a 

fabricação de vacinas e extinção dos focos de doenças, enquanto o segundo, também baseado no 

discurso médico higienista, caminhava para a formação de um novo indivíduo e melhoria da 

população, através de programas de saúde que se preocupavam com a formação “não só física, mas 

também mental23, da população, em especial da infantil” (TRIGO, 2004, p. 301). 

De acordo com Kajishima et al. (2011, p. 2) o movimento higienista tinha por intuito 

promover o saneamento das cidades e para isso buscava a “eliminação das imundícies físicas e 

morais, incluindo a presença de prostitutas, mendigos, crianças abandonadas, leprosos, loucos, 

negros e mestiços nas ruas”.  Esses preceitos são perpetuados durante a criação dos hospícios, 

segundo os mesmos autores, e deveriam oferecer bases morais e assistência aos loucos, mas a 

função primordial era a exclusão destes “indesejáveis” do convívio com a sociedade. Enquanto que 

no contexto escolar o controle da disciplina era feito por meio do uso de recompensas e castigos 

para extinguir a desobediência nestes ambientes (KAJISHIMA et al., 2011). 

Neste sentido o ambiente escolar foi o primeiro objeto escolhido pelos projetos 

governamentais. Esta via abriu espaço para novas categorias profissionais, tal como Trigo (2004) 

relaciona: 1) a psiquiatria ou neuropsiquiatria, intervindo junto aos indivíduos e às famílias quanto 

à saúde mental e 2) as educadoras sanitaristas e as psicologistas24 e as visitadoras psiquiátricas25, 

                                                        
20 Decreto 8.659 que ficou conhecido como Reforma Rivadária Corrêa. 
21 De acordo com Schincariol (apud Kajishima et al., 2011) o Centro D. Vital teve uma de suas filiais no Estado de 
Sergipe. A questão será tratada no subtópico 2.3 deste capítulo. 
22 Decreto 16.782-A. 
23 Segundo Trigo (2004) onde se lê “mental” era usado moral. 
24 Trigo (2004) nos informa que era a denominação usada antes da regulamentação da profissão de psicólogo. 
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atuando nos problemas educacionais e de rendimento escolar. Ambos os grupos estavam voltados 

para as questões relacionadas aos alunos das escolas públicas. É dentro deste contexto que equipes 

interdisciplinares foram criadas, sendo chefiadas por psiquiatras e compostas pelos demais 

profissionais citados, que com a formulação de um psicodiagnóstico buscava atingir famílias e 

pacientes envolvidos. Vale destacar que o controle do saber psicológico, neste momento, ainda 

estava predominantemente nas mãos dos médicos. 

Estas equipes interdisciplinares, como nos informa Trigo (2004), eram chefiadas 

predominantemente por homens e as demais funções predominantemente ocupadas por mulheres, o 

que gerou uma série de disputas, uma vez que o saber estava submetido ao prestígio médico e havia 

poucas mulheres médicas. Gradualmente, apesar da grande resistência, este quadro foi modificado, 

devido à qualificação destas mulheres tanto no Brasil quanto no exterior e às aposentadorias 

compulsórias de 1968. A ascensão feminina no campo do saber da psicologia se dá primeiramente 

pelo viés acadêmico, ou seja, pela via da educação através das faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras (TRIGO, 2004) e gradualmente a maneira como a psicologia era vista, baseada na tradição 

filosófica cristã, perde força para os novos rumos ligados a uma psicologia baseada em métodos 

objetivos e positivistas (KAJISHIMA et al., 2011).  

 

2.1.2 Novos Caminhos para o Estabelecimento das Fronteiras na Psicologia 

 

É no segundo período – designado de Profissionalização (1890/1906-1975) – que acontece 

propriamente a institucionalização do saber psicológico por duas vias importantes: pela educação e 

pela medicina. Primeiro acontece através da educação, tendo como marcos importantes: a disciplina 

de Psicologia passa a fazer parte da formação das normalistas (1890), a criação do primeiro 

laboratório experimental em educação, Laboratório de Psicologia Pedagógica, no Rio de Janeiro 

(1906) e foi criado o Gabinete de Psicologia Científica na Escola Normal de  São Paulo (1914) 

(PESSOTTI, 1988), sendo este último chefiado pelo professor Ugo Pizzolli, que se dedicou a 

experimentos ligados à Psicologia Escolar e representando um agente muito importante no contexto 

da institucionalização da Psicologia no país. 

A Psicologia ligada à área de ensino e aprendizado já estava presente nos currículos 

acadêmicos das Escolas Normais desde o início do século XX e desde as décadas de 20 e 30 no 

ensino da pedagogia, como reforçam os autores (TRIGO, 2004; NASCIMENTO; WENDLING, 

2006). Dentro desta linha de atuação, a Psicologia era uma das matérias exigidas para a formação 

destes profissionais, sendo que para a formação das normalistas as cadeiras eram Psicologia da 

Aprendizagem e do Desenvolvimento.  

                                                                                                                                                                                       
25 Trigo (2004, p. 302) diz “precursoras das assistentes sociais”. 
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Ugo Pizzolli foi um italiano que se formou em Medicina e Pedagogia e contribuiu 

significativamente com a expansão da Psicologia no Brasil. Em sua terra natal chegou a diretor da 

Escola Normal e professor universitário, bagagem que trouxe ao se estabelecer profissionalmente 

em São Paulo. Como profundo conhecedor da Psicologia Experimental, no Brasil inaugurou, 

organizou e dirigiu “o magnífico Laboratório de Psicologia Experimental” (PESSOTTI, 1988) da 

Escola Normal de São Paulo, ministrando disciplinas destinadas a professores, inspetores e 

diretores de grupos escolares, que incluíam visitas técnicas/aulas práticas no Instituto Disciplinar 

do Juqueri. Diversas teses foram elaboradas com base nas pesquisas realizadas e sob a sua 

orientação. Criou o “Aparelho Pizzolli” para exame do processo lógico e elaborou uma “Carteira 

biográphica escolar” para ser adotada pelas escolas do Estado de São Paulo, idealizada e criada 

ainda quando estava na Itália. Retornou para a Itália em 1924, falecendo em 1934 por problemas 

cardíacos (CAMPOS, 2001). 

Enquanto que pela segunda via – da medicina – em 1923 acontece a criação do Laboratório 

de Psicologia Experimental na Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro 

(PESSOTTI, 1988; PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003; TRIGO, 2004; KAJISHIMA et al., 2011), 

contribuindo significativamente para o desenvolvimento da autonomia da Psicologia enquanto 

saber juntamente com outras instituições, como o Hospital Nacional de Alienados e a Liga 

Brasileira de Higiene Mental (KAJISHIMA et al., 2011). Com o crescimento gradual e paulatino 

do desenvolvimento do saber psicológico, alguns marcos fundamentais podem ser relacionados: 1) 

nos anos 1930 a disciplina de Psicologia passa a ser obrigatória em diversos cursos; 2) em 1934 a 

disciplina Psicologia Geral é inaugurada na faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo 

(USP), deixando de ser matéria eletiva para ser obrigatória nos cursos de Filosofia, Ciências Sociais 

e Pedagogia; 3) em 1946 através da Portaria 272, referente ao Decreto-Lei 9.092, institucionalizou-

se a formação profissional do psicólogo; 4) em 1962 aprovação da Lei nº 4.119 regulamentava a 

profissão de psicólogo; 5) em 1964 o Decreto nº 53.464 definiu as funções desta profissão; 6) em 

1966 há o início do primeiro curso de mestrado em Psicologia; 7) em 1971, por meio da Lei nº 

5.766, ocorre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia; 8) em 1974 o primeiro 

curso de doutorado em Psicologia; 9) em 1975, através da Resolução nº 8 do CFP, instala-se o 

primeiro Código de Ética dos psicólogos e 10) em 1977 ocorre a fixação das normas de orientação 

e fiscalização do exercício profissional de psicólogo.  

De acordo com Trigo (2004) novos caminhos são tomados pela Psicologia Teórica e 

Acadêmica através da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), com a inauguração da 

Universidade de São Paulo (USP), onde a disciplina se fez presente no curso de Filosofia. A mesma 

autora revela que dentro deste universo acadêmico a Psicologia ocupou uma posição problemática, 

uma vez que não se tratava nem de filosofia e nem de ciência. Neste momento a Psicologia não era 
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levada a sério, sendo desqualificada e seu estatuto de ciência questionado, tendo em vista que era 

lecionada por profissionais de formação em filosofia. Passando posteriormente a ocupar uma 

posição diferenciada ao ser lecionada pela professora Annita Marcondes de Castilho Cabral, que 

“valendo-se de seus capitais, de sua posição de assistente da cadeira e de suas experiências no 

exterior, conseguiu persuadir o então diretor da Faculdade” (TRIGO, 2004, p. 304). Com essa 

persuasão consegue trazer o professor Otto Klineberg, da Universidade de Columbia/USA, 

profissional atuante e influente na área de Psicologia Social. 

Annita Marcondes de Castilho Cabral foi uma das pioneiras na Psicologia e contribuiu de 

modo contundente para a consolidação da profissão no Brasil. Natural do interior de São Paulo 

(Novo Horizonte) teve uma carreira brilhante e atingiu postos importantes na profissão. Foi 

normalista em meados da década de 20 e ao concluir o curso passou a trabalhar no Instituto de 

Psicologia Aplicada, passando a se aperfeiçoar na área nos anos seguintes, ingressando 

posteriormente na FFCL da USP. Foi bolsista de mestrado, completando seus estudos nos Estados 

Unidos, na New School for Social Research, em Nova Iorque, trazendo de lá o que havia de mais 

novo sobre Psicologia Social. Retornou ao Brasil em 1943, empenhada em ficar e criar condições 

para a instalação de um curso de Psicologia. Em 1944 iniciou contatos para a fundação da 

Sociedade de Psicologia de São Paulo (SPSP), que tinha por objetivo reunir as pessoas que 

trabalhavam com Psicologia, tendo participado da diretoria (por 4 vezes) e da presidência (por 3 

vezes) por anos seguidos. Defendeu sua Tese de Doutorado em 1945 na FFCL da USP, passando a 

professora assistente e em seguida para a cátedra de Psicologia da mesma instituição em 1974. Em 

1949, em seu segundo mandato como presidente da SPSP, criou o Boletim de Psicologia. Esteve 

envolvida em momentos cruciais para a profissão, tais como: a expansão gradual das disciplinas de 

Psicologia no curso de Filosofia, a elaboração do projeto do curso de Psicologia da USP (1953), a 

fundação da Associação Brasileira de Psicologia (ABP), que buscava apoio em todo o País em 

relação ao curso de Psicologia e para a legalização da profissão de psicólogo (1954), comissões 

para reivindicar no Congresso Nacional a criação dos cursos de formação do profissional de 

Psicologia, a criação, juntamente com outros profissionais, do curso de especialização em 

Psicologia Clínica na FFCL da USP. Esteve na direção do curso até 1968, quando seu afastamento 

foi solicitado pelos professores assistentes da cadeira, permanecendo por mais um ano como 

professora assistente do departamento de Psicologia Educacional, até se afastar em definitivo da 

USP (CAMPOS, 2001). 

Otto Klineberg disseminou a Psicologia Social pelo mundo e participou ativamente da 

estruturação da profissão e da formação dos profissionais no Brasil, apesar de sua breve estada no 

País. Ficou conhecido como psicólogo social americano, apesar de sua naturalidade canadense, por 

sua contribuição de cerca de quarenta anos naquele país. Estudou Filosofia e Psicologia na MacGill 
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University (1919), doutorando-se pela Columbia University, em Nova Iorque, onde foi professor. 

Possuía também formação médica, realizando seus primeiros estudos na área antropológica 

(CAMPOS, 2001). Foi professor visitante da Universidade de São Paulo (1945-1947) e da 

Universidade de Paris (Sorbonne). Realizou pesquisas em diversos países: Itália, França, 

Alemanha, Brasil e China. No Brasil, teve importante participação: formação dos primeiros 

psicólogos da USP e publicação de seus trabalhos científicos, o auxílio na criação da Sociedade de 

Psicologia de São Paulo (SPSP) (do qual foi o terceiro presidente), edição do Boletim de Psicologia 

e a parceria criada com diversos profissionais brasileiros. Publicou várias obras no Brasil e 

colaborou na organização dos profissionais. Ocupou postos importantes como coordenador da 

Social implications of the peaceful uses of nuclear energy e presidente da World Federation for 

Mental Health, entre outras. Foi agraciado por diversas instituições internacionais ao longo de sua 

carreira (CAMPOS, 2001).  

Verifica-se em ambos os casos que o uso de seus recursos (social, cultural e simbólico) 

assegurou uma efetiva participação na construção da profissionalização bem como no engajamento 

a novos projetos e posições de destaque no campo da Psicologia. Não se trata apenas de 

conhecimento técnico e expertise no campo, mas mais do que isso, um poder simbólico devido aos 

capitais adquiridos ao longo dos anos. 

A vinda de Otto Klineberg foi fundamental para o ensino da Psicologia na USP, em especial 

para a Psicologia Social, pois introduziu uma variedade de novidades como a compreensão de 

“conceitos como “submissão”, “preconceito” e “estereótipo”, que preocupavam os americanos e 

norteavam suas reflexões depois dos confrontos com fenômenos como o nazismo e o fascismo” 

(TRIGO, 2004, p. 305). De acordo com Trigo (2004) e Campos (2001) Cabral e Klineberg foram 

parceiros de trabalho em diversas ocasiões: na USP (sendo ela sua assistente), na Sociedade de 

Psicologia e no Boletim de Psicologia, tendo ela assumido seu lugar interinamente na cadeira de 

Psicologia após sua partida. 

Segundo Trigo (2004), no que diz respeito às disputas do saber da Psicologia, além da 

desqualificação de diversas ordens – o demérito à psicologia e a atitude “machista”26 quanto à 

ocupação de mulheres no meio acadêmico –, ainda havia a questão das disputas por posições e 

espaços hegemônicos entre homens e mulheres. O Departamento de Filosofia era composto “quase 

exclusivamente por professores homens, era contrário à contratação de mulheres” (TRIGO, 2004, 

p. 304) e como já mencionado ocorrem em função do esvaziamento do departamento em função 

das aposentadorias compulsórias. Vale ressaltar, ainda, que a contratação de Dante Moreira Leite 

                                                        
26 Trigo (2004) nos informa que esta atitude era bastante comum na época, aparecendo de modo mais velado ou 
ostensivo e procuravam impedir que as mulheres ocupassem espaços tidos como tradicionalmente masculinos, como a 
academia, em especial os postos de comando. Esta observação é feita com base nos depoimentos feitos por Annita 
Cabral ao dar entrevista à professora Míriam Moreira Leite e aos alunos e professores da época. Ver nota de rodapé 6 e 
7 em Trigo (2004). 
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para a cadeira de Psicologia Social também foi uma exceção, como revela a mesma autora, uma vez 

que os novos contratados costumavam vir do setor educacional e apesar de ele ter formação em 

filosofia, interessou-se desde o início pelo curso, pela Psicologia, fazendo intercâmbio nos Estados 

Unidos quando ainda estudante.  

Dante Moreira Leite nasceu em Promissão/SP, cursou a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da USP, doutorando-se e tornando-se professor livre-docente de Psicologia Educacional na 

mesma instituição. Publicou diversas obras que tratavam da análise de conceitos morais, 

preconceitos raciais e patriotismo presentes nos livros didáticos. Seu doutorado foi sob a orientação 

de Annita Cabral. Lecionou, ainda, na Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) de Araraquara 

e na Universidade de Michigan, em Chicago (curso de verão em 1967). Traduziu diversos textos 

estrangeiros que foram publicados no Brasil (CAMPOS, 2001; TRIGO, 2004). 

É neste período que começa uma expansão no ensino da Psicologia, uma vez que a 

contratação de novos assistentes criou a possibilidade de novas especialidades além da Psicologia 

Social, as quais eram: (1) Psicologia Experimental; (2) Psicologia Clínica; (3) Psicologia 

Patológica; (4) Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento (TRIGO, 2004). 

Gradualmente novas alterações no sistema educacional ocorrem, de acordo com Barbosa 

(2008, p. 4), nas décadas de 30 e 40, sob o governo de Getúlio Vargas. O sistema de ensino 

superior “alternou-se entre duas políticas educacionais: uma autoritária, em nível federal, e outra 

liberal, no Estado de São Paulo e na prefeitura do Distrito Federal”.  De acordo com Kajishima et 

al. (2011) essa política mais liberal está relacionada com a proposta da Escola Nova, que tinha em 

sua base concepções humanistas e modernas no processo de educação. Tinha por tarefa “formar um 

homem novo para uma nova sociedade” (KAJISHIMA et al., 2011, p. 3). É dentro desse ideal que a 

Psicologia torna-se um alicerce imprescindível e na década de 30 tem sua presença consolidada, 

segundo os mesmos autores. Já as décadas de 50 e 60 são marcadas pela modernização e 

desenvolvimento do País, como nos informa Barbosa (2008), o que gerou novas reformas no ensino 

em geral, sendo criada a Lei27 de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional.  

É no segundo período que acontecem os maiores acontecimentos da profissão de Psicologia, 

pois esta se firma e assume o status de profissão propriamente dito. Segundo Trigo (2004, p. 306) 
Em 1957, foi criado o curso de psicologia na USP e, simultaneamente, na Universidade 
Católica – Faculdade de Filosofia São Bento e Faculdade Sedes Sapientiae. Esta última 
foi criada com a Faculdade de Filosofia pelas Cônegas de Santo Agostinho e depois 
transformada em Instituto de Psicologia sob a direção de Célia Sodré Dória, madre 
Cristina, que, já fazendo parte da mencionada ordem religiosa, fez seus estudos na 
Universidade de Louvain, na Bélgica, e retornou ao Brasil como professora de 
psicologia. 

 

                                                        
27 Lei nº 4.024 de 1961. 
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Célia Sodré Dória nasceu em Jaboticabal/SP. De formação religiosa participou ativamente 

na construção, consolidação e expansão da profissão de Psicologia. Sua consciência política e 

participação ativa na sociedade fizeram com que se utilizasse sempre de seus conhecimentos em 

benefício de causas sociais e grupos vulneráveis, estimulando inclusive esta atitude em seus alunos 

e colegas. Bacharelou-se e licenciou-se nos cursos de Pedagogia e Filosofia da Faculdade de 

Filosofia Sedes Sapientiae, em 1940, tornando-se professora de Psicologia no curso de Pedagogia 

no ano seguinte. Entra para a congregação das Cônegas de Santo Agostinho em 1942, onde fez os 

seus votos, passando a ser conhecida como Madre Cristina. Assume a coordenação do curso de 

Pedagogia e inicia sua difusão da Psicologia e a substituição extraoficial de várias disciplinas 

pedagógicas por psicológicas. Iniciou suas atividades clínicas com os alunos do curso na área de 

psicopedagogia, diagnóstico, orientação vocacional e orientação de pais. Conclui seu doutoramento 

em Pedagogia em 1952, criando no ano seguinte o primeiro curso de Psicologia Clínica (com viés 

teórico-prático e atendimento supervisionado). Sua postura aberta facilitou o conhecimento e o 

desenvolvimento de diferentes perspectivas como: Ludoterapia, Psicanálise, Psicodrama, Gestalt-

terapia, Terapia Reichiana, Abordagem Junguiana, Psicomotricidade, Psicoterapia Breve, 

Cinesiologia, Psicopedagogia, Psicodinâmica e Psicossomática. Fez cursos de especialização e 

estágios na França, Estados Unidos e Suíça. Criou espaço de discussão, o que favoreceu o 

encaminhamento de crianças excepcionais e atendimento gratuito para a população que não podia 

pagar. Participou dos embates travados para a regulamentação da profissão na década de 1950. 

Assumiu uma postura de contraposição ao novo processo político que se implantava, com a tomada 

do poder pelos militares, dando apoio e assistência aos militantes, presos políticos, torturados, 

familiares de perseguidos, estimulando inclusive aos que trabalhavam no Sedes para o mesmo. Foi 

atuante durante toda sua trajetória, adaptando suas teorias e técnicas aos clientes vítimas do período 

político, em 1975. Manifestou, em entrevista, em 1995, sua preocupação com o futuro da 

Psicologia e novas vertentes como a parapsicologia (CAMPOS, 2001). 

É possível verificar a participação da Igreja Católica na estruturação da Psicologia, tendo 

em vista que uma das primeiras instituições de ensino superior era de orientação católica e 

profissionais como Madre Cristina atuaram fortemente na base da estruturação do curso de 

graduação e da profissão de Psicologia. A postura doutrinária da Igreja Católica, perceptível através 

da revista “A Ordem”, produzida pelo Centro Dom Vital, neste período, é mais flexível e mais 

receptiva ao conhecimento psicológico (KAJISHIMA et al., 2011). É evidente o acionamento de 

recursos sociais por parte da Madre Cristina, visto que sua posição dentro da ordem religiosa e da 

Faculdade Sedes Sapientiae garantiu não apenas seu desenvolvimento profissional e intelectual, 

mas também o alcance a novos postos e oportunidades ao longo de sua trajetória. Seu prestígio 
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dentro destes espaços garantiram a possibilidade de tomada de posição e manifestação de suas 

idéias inovadoras para a época ou mesmo de contestação à política vigente. 

É também dentro deste contexto e processo, final dos anos 50, que a área de Psicologia 

começa a se tornar gradualmente uma profissão predominantemente feminina, visto que grande 

parte das psicologistas ou educadoras sanitárias, citadas anteriormente, foi em busca dos cursos 

universitários e do diploma para confirmar a prática e técnica já adquiridas nos anos de trabalho 

(TRIGO, 2004). Neste aspecto os cursos de graduação em Psicologia já eram pouco focados em 

pesquisa, pois tinham um caráter mais prático do que teórico (com a regulamentação esta 

perspectiva fica ainda mais evidente) e o enfoque era estritamente profissionalizante. 

Na verdade, de acordo com Leser de Melo (1983 apud TRIGO, 2004, p. 307) “[...] a 

psicologia foi uma profissão que se configurou desde seu início como uma profissão feminina”. 

Encontramos ainda Bonelli (1999b), que revela, ao apresentar o estudo de Bruschini (1978)28, o 

fato de as mulheres assumirem as responsabilidades familiares em torno da educação e da saúde; e 

na profissionalização elas se concentravam nestas áreas, e de maneira simplificada a Psicologia 

cumpre as duas vias – educação e saúde. O que Trigo (2004) nos informa é que no momento em 

que a regulamentação ocorreu e a profissão de Psicologia se definiu, o grande contingente que 

buscou esta profissão eram as mulheres, pois inicialmente, ao chegar ao Brasil, todo o saber estava 

centralizado na mão dos homens que coordenavam, ensinavam e gerenciavam os grupos de 

mulheres que foram sendo introduzidas aos poucos no mercado de trabalho da época (considerando 

que ainda não era vista como uma profissão). 

Para a mesma Leser de Melo (1983 apud TRIGO, 2004) houve sempre uma predominância 

pelo interesse em atuar na área clínica, de acordo com pesquisas realizadas, em que as atividades 

desenvolvidas estavam relacionadas a diagnóstico, terapias e orientação psicológica, muito similar 

com os trabalhos realizados pelas psicologistas e educadoras sanitaristas a partir das décadas de 

1930.  

Trigo (2004) nos levanta uma hipótese sobre os motivos de a profissão de Psicologia ter se 

tornado predominantemente feminina: a similaridade ao modelo médico, pois se tratava de uma 

profissão liberal que dava oportunidade, lucros financeiros e flexibilidade de horário, ou seja, por 

outro lado, tinha um status reconhecido, dando o poder de estabelecer os próprios horários e 

exercê-lo em “tempo parcial” – facilitando a conciliação de tantos outros papéis femininos, e por 

outro lado, a perspectiva de ganhos financeiros representativos, uma vez que a mulher estava 

entrando de modo significativo no mercado de trabalho nesta época. 

Com base em Pessotti (1988), é em 1954 que acontece a publicação de um anteprojeto de lei 

sobre a formação e regulamentação da profissão de psicologista no Arquivo Brasileiro de 
                                                        
28  O estudo trata das profissões de enfermeiras, engenheiras e professoras dentro da construção do estereótipo 
socialmente adequado às mulheres. 
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Psicotécnica, em que previa questões em torno dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Psicologia Educacional, Clínica e do Trabalho. O autor ainda informa que é neste mesmo ano que a 

Associação Brasileira de Psicólogos (ABP) é criada.  

De acordo com A. Campanhole e H. L. Campanhole (1987) a regulamentação sobre o curso 

de formação em Psicologia e a profissão de psicólogo aconteceu em 27 de agosto de 1962 na forma 

de Lei nº 4.11929, sendo esta a razão pela qual o dia do psicólogo ser comemorado nesta data. 

Ainda em 1962, foi publicado no DOU o Decreto-Lei nº 706. Neste documento o Presidente da 

República assegurou que “os portadores de certificados de cursos de pós-graduação em psicologia e 

em psicologia educacional, que tenham sido nestes matriculados até o ano letivo de 1967, entende-

se o direito assegurado no artigo 19 da Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962” (CAMPANHOLE, 

A.; CAMPANHOLE, H. L., 1987, p. 604). O documento também assegurava o direito de pedir o 

registro profissional. 

Em 21 de janeiro de 1964 o Decreto n.º 53.46430 regulamenta a Lei n.º 4.119, de agosto de 

1962, que dispõe sobre a Profissão de Psicólogo. Outra reforma acontece 1968, em consequência 

do Golpe Militar em 1964, quando as modificações da Reforma Universitária31:  
[...] implanta do sistema de créditos e a criação de departamentos, acaba-se com o regime 
das cátedras, institui-se a indissolubilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 
organizam-se os conselhos universitários com a participação de professores, discentes e 
funcionários, organiza-se a carreira do docente no ensino superior, nos níveis de auxiliar, 
assistente, adjunto e titular, assim como há exigência de dedicação exclusiva do corpo 
docente (BARBOSA, 2008, p. 4) 

 

É dentro deste contexto que a profissão passa a ser reconhecida e valorizada e grande parte 

das instituições de ensino superior foram inauguradas e estabelecidas: “A criação e regulamentação 

do Conselho Federal Psicologia (CFP) e seus Regionais se deu a partir da Lei Federal 5.76632, nove 

anos mais tarde, em dezembro de 1971” (CFP/POL, 2010, s. p.). O Conselho Regional de 

Psicologia 3ª Região BA/SE (CRP-03) foi instituído em 1973, concomitantemente com o CFP e 

outras 6 (seis) Regionais.  

 

 

 

                                                        
29 Este documento foi separado em 6 (seis) capítulos que tratavam: (I) dos cursos; (II) da vida escolar; (III) dos direitos 
conferidos aos diplomados; (IV) das condições para funcionamento dos cursos; (V) da revalidação de diploma; e (VI) 
disposições gerais e transitórias. 
30 O documento foi dividido em 5 (cinco) capítulos que tratavam: (I) do exercício profissional; (II) da formação; (III) da 
vida escolar; (IV) dos diplomas e (V) das disposições gerais e transitórias. 
31 Lei nº 5.540/68 
32 O documento possuía 8 (oito) capítulos e estes retratavam: (I) dos fins; (II) do Conselho Federal; (III) dos Conselhos 
Regionais; (IV) do exercício da profissão e das inscrições; (V) do patrimônio e da gestão financeira; (VI) das 
assembleias; (VII) da fiscalização profissional e das infrações disciplinares e (VIII) disposições gerais e transitórias. 
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2.1.3 Prestígio, Reconhecimento e Autoridade Profissional no Mundo da Psicologia 

 

O terceiro período, nomeado como período Profissional (1975- ...), é caracterizado “por 

novos dilemas próprios de uma profissão que insiste em garantir seu poder, prestígio, 

reconhecimento e autoridade” (PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003, p. 25). Sendo assinalado pela 

proliferação de cursos universitários, aumento significativo de número de profissionais 

(PESSOTTI, 1988) e aumento da demanda entre a população, “existindo três grandes áreas: 

educação, trabalho e clínica” (PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003). Chegando a uma saturação do 

mercado de trabalho nos anos 80 (PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003). 

Em junho de 1977 o Decreto n.º 79.82233 passa a regulamentar a Lei n.º 5.766, de dezembro 

de 1971, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras 

providências.  

Em agosto de 1982 o Decreto n.º 87.497 passa a regulamentar a Lei nº 6.494, de 7 de 

dezembro de 1977, que dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior 

e de 2º grau regular e supletivo, nos limites que especifica, e dá outras providências. No dia 20 de 

Dezembro de 1996 a Lei n.º 9.39434 é publicada que estabelece as diretrizes e bases da Educação 

Nacional. 

Em maio de 1998 a Lei n.º 9.649 passa a dispor sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios e dá outras providências. Este documento é composto de um artigo e 

informa que “os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter 

privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa” (PORTAL MEC, 2010, 

s. p.). 

De acordo com levantamento realizado pelo Conselho Federal de Psicologia (POL, 2010), 

realizado em novembro de 2009, há cerca de 188.000 inscritos nos Conselhos Regionais de todo o 

país, revelando que o número de inscritos ativos no CRP-03 – 3ª Região Bahia/Sergipe era de 5.358 

(pessoa física) e 244 (pessoas jurídicas). Até maio de 2010 estavam compostas em 17 regiões 

(CRP), as quais estavam constituídas por um ou mais Estados de acordo com o número de 

profissionais inscritos, de modo a justificar o desmembramento das regiões.  

De acordo com o site do CFP (POL, 2010), para gerenciar o funcionamento do Sistema 

Conselhos de Psicologia, foram criadas instâncias deliberativas nacionais da categoria: 
(1) o Congresso Nacional da Psicologia (CNP), realizado a cada três anos, nos períodos 
de eleições; (2) a Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças (APAF), 

                                                        
33 Este documento foi separado em 9 (nove) capítulos: (I) disposições preliminares; (II) dos Conselhos Federal e 
Regionais de Psicologia; (III) das assembleias; (IV) das eleições; (V) dos membros dos Conselhos Federal e Regionais; 
(VI) da organização; (VII) da inscrição, da carteira de identidade profissional, das anuidades, taxas, emolumentos e das 
multas; (VIII) das infrações e penalidades e (IX) disposições gerais e transitórias. 
34 O capítulo IV desta lei trata especificamente da educação superior. 
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realizada semestralmente com representantes de todos os Conselhos Regionais e Federal; 
(3) o Plenário; e (4) a Diretoria do CFP. Em âmbito regional tem-se: (1) o Congresso 
Regional de Psicologia (COREP), realizado a cada três anos; (2) as Assembléias Gerais, 
convocadas pelo menos uma vez a cada ano; (3) o Plenário; e (4) a Diretoria, sendo que 
os dois últimos funcionam como instâncias deliberativas. O alcance das suas decisões, as 
quais devem estar submetidas às determinações federais, é restrito ao âmbito da 
jurisdição do Regional (POL, 2010, s/p). 

 

O CFP (POL, 2010) informa que o planejamento das atividades, tanto do Conselho Federal 

quanto das Regionais, é feito com base nas discussões e decisões ocorridas no Congresso Nacional 

de Psicologia, quando são aprovadas diretrizes sobre a estrutura funcional dos Conselhos e os 

princípios que deverão nortear seus trabalhos. 

De acordo com a Resolução do CFP nº 011/2010, de junho de 2010, passa a ser criado o 

Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região, de sigla CRP-19, com jurisdição no Estado de 

Sergipe e sede na cidade de Aracaju, por motivo do desmembramento do Conselho Regional de 

Psicologia 3ª Região BA/SE (CRP-03), que foi instituído em 1973, concomitantemente com o CFP 

e outros 6 (seis) Conselhos Regionais, como explicitado resumidamente no início desta dissertação. 

Atualmente o CRP-19 é composto por 1.273 inscritos ativos, sendo que 1.236 como pessoa física e 

37 como pessoa jurídica e está em processo de consolidação, tendo em vista que a  eleição e 

redefinição do corpo diretor já foi realizada em novembro de 2010, a posse homologada em 02 de 

dezembro de 2010, mas diversas questões jurídicas e financeiras ainda não foram completamente 

resolvidas (POL, 2010, s. p.). 

É importante destacar que toda a estruturação e consolidação da Psicologia não ocorreu de 

maneira simples, natural e sem luta. Houve disputas e entraves relacionados desde a quem pertencia 

o saber, limites de cada espaço e campo profissional, até definições do próprio espaço e postura 

profissional dos psicólogos. A separação do que era da medicina, da educação e da psicologia foi e 

é em muitos momentos ainda pouco claro e conturbado. A participação de figuras como Célia 

Sodré Dória (Madre Cristina), Annita M. C. Cabral, Dante Moreira Leite, Ugo Pizzolli e Otto 

Klineberg, apresentados aqui, foram cruciais para a definição dos rumos da profissão e o uso de 

seus recursos (social, cultural, político) garantiu uma efetiva participação na construção do saber e 

da profissionalização da Psicologia. Em todos os casos não se tratou exclusivamente apenas de 

conhecimento técnico e expertise no campo, mas de um poder simbólico devido aos recursos 

adquiridos ao longo dos anos e a articulação destes em suas redes de relações. 

 

 

 



62 

 

2.1.4 Participação da Psicanálise e outras Abordagens para o Estabelecimento da Psicologia 

no Brasil 

  

 A psicanálise contribuiu de maneira significativa na institucionalização do campo da 

Psicologia no Brasil. Esta participação ocorreu tanto no sentido de encaminhamento dos agentes 

que estavam se interessando por este saber e campo profissional, quanto por já se tratar de um saber 

que estava mais estruturado, servindo de modelo inclusive para as novas linhas de terapia que 

viriam posteriormente (TRIGO, 2004). 

 Os primeiros agentes que trouxeram as idéias de Sigmund Freud para o Brasil foram os 

médicos neuropsiquiatrias e estudantes de psiquiatria no século XX, especialmente nas décadas de 

10 e 20. Sendo neste mesmo período “as primeiras tentativas da psicologia do aprendizado de 

instalar seus laboratórios na Escola Caetano de Campos, e da psiquiatria de iniciar seus 

movimentos para ocupar uma posição de destaque no campo da medicina, apoiada nos projetos 

governamentais” (TRIGO, 2004, p. 308). 

Os primeiros Estados brasileiros a se engajarem nessas novas teorias foram o Rio de Janeiro 

e São Paulo. Os médicos pioneiros eram conhecidos como “alienistas” e que trabalhavam em 

manicômios com doentes psicóticos. De acordo com Trigo (2004) eram tidos como a “elite 

neuropsiquiátrica” da época e estavam interessados em novas formas de tratamentos para esse tipo 

de paciente. Esses médicos se graduaram nas instituições de ensino superior da época e um dos 

pioneiros a se interessar pelas teorias de Freud foi Francisco Franco da Rocha, que participou 

ativamente da divulgação dessas idéias.  

De acordo com Trigo (2004) Francisco Franco da Rocha foi um dos primeiros médicos 

psiquiátricos a introduzir o pensamento freudiano e a psicanálise no Brasil. Nasceu em Amparo/SP 

e era de família de cafeicultores. Estudou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, retornando 

para São Paulo quando conclui seu curso em 1919 (TRIGO, 2004). Em sua aula inaugural na 

faculdade de Medicina de São Paulo falou sobre a doutrina de Freud, sendo esta aula publicada no 

jornal “O Estado de São Paulo” pouco tempo depois. Foi o primeiro Professor Catedrático da 

Clínica Neuropsiquiátrica da mesma faculdade, além de ter sido o idealizador, fundador e diretor 

por vários anos do Hospital Psiquiátrico do Juqueri (CAMPOS, 2001; TRIGO, 2004). Em seu 

trabalho, de bases humanistas, realizado no Juqueri, procurava desenvolver o lado sadio da psique 

dos pacientes, através das condições materiais, sociais, psíquicas e morais favoráveis que promovia 

(CAMPOS, 2001; PESSOTTI, 1988). Suas terapias eram inovadoras para a época e empregavam 

técnicas psicossociais, laborterapia, arteterapia e assistência psicologia aos familiares. Foi um 

teórico ativo de assuntos relacionados à teoria de Freud, obtendo sucesso entre a impressa e leigos, 

e reação negativa no meio médico. Fundou as revistas “Memórias do Hospital do Juqueri” e 
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“Arquivos da Assistência a Psicopatas do Estado de São Paulo”, fundamentais para a divulgação 

de trabalhos da época (PESSOTTI, 1988). Foi o mentor de Durval Belegarde Marcondes e grande 

apoiador de sua atitude em fundar à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP), 

além de co-fundador com seu discípulo e o primeiro presidente desta Sociedade (CAMPOS, 2001). 

Durval Belegarde Marcondes é considerado o pai fundador do desenvolvimento 

psicanalítico no Brasil (CAMPOS, 2001, p. 326) e sua contribuição para divulgação deste saber foi 

notória. Formado pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo em 1924, abre consultório 

particular e em seus atendimentos, influenciado pelas descobertas de Freud que chegavam através 

de revistas oriundas da Europa, “passou a prática da análise de pacientes neuróticos de forma 

autodidática” (CAMPOS, 2001, p. 219-220). Em 1927 com apoio de Francisco Franco da Rocha 

funda a SBP em São Paulo, onde diversos médicos e intelectuais do movimento modernista se 

associaram, mas que não durou muito tempo. Depois de reivindicar por anos conseguiu criar uma 

Seção de Higiene Mental Escolar na Secretaria de Educação, onde organizou uma equipe 

multidisciplinar que prestava serviço clínico de atendimento infantil, sendo inclusive um trabalho 

pioneiro de atendimento de saúde mental a crianças e familiares (CAMPOS, 2001; TRIGO, 2004). 

Foi recusado várias vezes em seu projeto de montar uma sociedade de psicanálise nos moldes do 

Internacional Psychoanaylical Association (IPA). Foi responsável por organizar o Grupo de 

Psicanálise de São Paulo (1943), grupo este que foi analisando da psicanalista Adelheid Koch, bem 

como da SBPSP (1951) que foi fundada nas bases do IPA. Durval foi presidente desta Sociedade 

em três mandatos não consecutivos. Foi professor na Escola Livre de Sociologia e Política (1940-

49), no Instituto de Higiene, atualmente Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo – USP, (1934-37), onde disseminou o pensamento psicanalítico entre as equipes 

multidisciplinares do Serviço de Higiene Mental do Estado e da USP na Faculdade de Filosofia, 

“Lá, criou a Clínica Psicológica, onde os alunos exerciam seu aprendizado prático” (CAMPOS, 

2001, p. 220). 

É possível perceber que as trajetórias desses agentes estão interligadas e por vezes 

reforçam-se mutuamente para alavancar e abrir espaço para o pensamento psicanalítico que estava 

sendo introduzido no Brasil. Verifica-se que Franco da Rocha e Durval Marcondes eram aliados 

numa luta em prol tanto da psicanálise quanto da própria psicologia, não se considerando rivais ou 

concorrentes no campo da psicologia, mas travando disputas e abertura de espaço com seus 

próprios pares da medicina psiquiátrica. Na verdade estes agentes encontram nos primeiros 

psicologistas/psicólogos e na comunidade intelectual da época a força e apoio necessários para 

implantação de novas condutas e práticas profissionais. 

Houve uma forte rejeição das ideias e práticas oriundas da Psicanálise vindas 

principalmente da comunidade médica da época. Esta reação fez com que Durval Marcondes, 
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discípulo de Francisco Franco da Rocha, buscasse apoio na comunidade intelectualizada e letrada, 

apesar de leiga na temática, com o intuito de lutar pelas ideias e tratamento proposto pela 

Psicanálise (TRIGO, 2004). O que resultou na fundação, já mencionada, em 1927 da “Sociedade 

Brasileira de Psicanálise que tinha por objetivo reunir pessoas interessadas no estudo da teoria 

freudiana e fazer a divulgação dessas idéias através de palestras, cursos e artigos na imprensa local” 

(SAGAWA1980, apud TRIGO, 2004, p. 309), sendo este modelo de funcionamento copiado anos 

depois pela Universidade de São Paulo. Os vínculos sociais que Durval Marcondes tinha com o 

meio das artes e letrados da época garantiu seu acesso a um grupo privilegiado, que tinha grande 

interesse em novidades vindas de fora, para a divulgação da Psicanálise tanto nos jornais quanto 

nos programas de rádio.  

Foi na cidade de São Paulo onde se estabeleceu as primeiras relações do pensamento 

psicanalítico e principalmente por intermédio de Durval Marcondes e sua tese sobre “O simbolismo 

estético na literatura” (1926), trabalho este enviado a Freud dando início a uma série de 

correspondências entre os mesmos que serviram de estimulo para a criação da SBPSP nos mesmos 

moldes da IPA e que vigora até os dias atuais (TRIGO, 2004, p. 310). 

De acordo com Trigo (2004) a vinda da analista e professora Adelheid Koch em 1937 ao 

Brasil está relacionada com problemas de ordem político social em que o nazismo estava ganhando 

força e poder e conseqüentemente o aumento na perseguição aos judeus. A sua chegada marca o 

início de um movimento “para a institucionalização da psicanálise em São Paulo e a garantia oficial 

da formação dos primeiros analistas brasileiros, nos moldes preconizados pela Associação 

Internacional” (TRIGO, 2004, p. 310). De acordo com as regras bem delimitadas desta Associação, 

a formação psicanalítica seguia padrões próprios e singulares da relação mestre-discípulo, através 

da análise didática e totalmente dissociada da formação universitária convencional. 

Adelheid Lucy Koch foi uma psiquiatra e psicanalista naturalizada brasileira, que lutou para 

a introdução e consagração da psicanálise no Brasil. Nascida em Berlim, na Alemanha, “foi a 

primeira psicanalista de formação reconhecida pelo IPA a atuar na América Latina e a exercer a 

análise didática” (CAMPOS, 2001, p. 194). Sua vinda ao Brasil teve o apoio e a intermediação de 

Durval Marcondes que, ao chegar ao País em 1937, passa a usar o consultório dele para seus 

trabalhos psicanalíticos. Foi a primeira psicanalista do grupo formado por Durval Marcondes, tendo 

sido analista dos componentes deste grupo – primeiros candidatos a analistas. Sua participação 

neste processo foi crucial para o posterior reconhecimento oficial pelo IPA e para a credibilidade 

alcançada pelo grupo com a divulgação da teoria e prática no meio acadêmico e leigo (CAMPOS, 

2001).  

Observa-se que os agentes envolvidos com a psicanálise se esforçaram e abraçaram a causa 

que defendiam. A maneira que tiveram para alcançar a consagração deste saber foi apoiando e 
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reforçando seus laços através das redes de relações que se construíram ao longo de seus percursos. 

Não foram apenas a formação técnica e a expertise naquele espaço que contribuíram, mas os 

vínculos estabelecidos nas diversas esferas da vida que foram se ampliando e se reforçando 

mutuamente. 

O fato de a psicanálise ter um molde próprio completamente dissociado da formação 

acadêmica que vigorava no Brasil, de acordo com Trigo (2004), foi um dos motivos da pouca 

aceitação e resistência dos médicos psiquiatras da época criando assim um isolamento e 

distanciamento. Se por um lado essa dissociação garantiu a conservação da hegemonia da SPSP por 

muito tempo, por outro, fez com que a mesma se mantivesse inacessível e distante da sociedade em 

geral. Esse distanciamento é dirimido devido aos contatos que Durval Marcondes mantinha como o 

Serviço de Higiene Mental (SHM) e as equipes multidisciplinares que dela faziam parte e a 

aproximação que estes tiveram com a psicanálise, segundo este caminho. A aproximação dos 

oriundos do SHM nas idéias psicanalíticas chegou a criar intercâmbio com a Inglaterra o que deu 

consistência ainda maior a toda estruturação da Sociedade de São Paulo. 

A primeira sede da SBPSP foi no consultório de Durval e o Serviço de Higiene Mental, sob 

a administração dele, o primeiro local de aplicação e divulgação das idéias freudianas (TRIGO, 

2004). Por não conseguindo aproximação com a Faculdade de Medicina, Durval estabelece um 

convênio entre o SHM e a Faculdade de Filosofia e é por esta via, segundo a mesma autora, que 

nos anos 1940/50 as mulheres entram fortemente no mercado profissional, principalmente as que 

seguiram após a graduação, a via da psicologia. 

Em decorrência a este convênio estabelecido a SBPSP torna-se a única da América Latina a 

permitir a inscrição para a formação analítica de profissionais “não-médicos” (TRIGO, 2004, p. 

311), ou seja, tanto psicólogos quanto profissionais de outras graduações, diferentemente da 

Sociedade do Rio de Janeiro que logo que foi criada já impedia a entrada de qualquer profissional 

que não fosse de formação médica. De acordo com a mesma autora, essas regras peculiares das 

Sociedades de Psicanálise fizeram com que lutas diferentes fossem estabelecidas dentro do campo 

da psicologia, tendo em vista que no Rio de Janeiro a luta estava relacionada com a tentativa de 

inserção do psicólogo na Sociedade enquanto que em São Paulo a questão girava em torno da 

oposição dos psiquiatras quanto à profissionalização da psicologia e a própria psicanálise.  

Estas disputas ocorrem durante as décadas de 1960 e 1970. Vale destacar que em São Paulo 

apesar de lutas internas, tanto de cunho ideológico quanto de poder entre os membros, nunca houve 

cisão efetiva, ou seja, “rupturas significativas” (TRIGO, 2004, p. 315). Em contrapartida no Rio de 

Janeiro logo nos primeiros anos lutas e disputas de interesses ocasionaram a cisão que deu origem a 

duas Sociedades ligadas à psicanálise – Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro (SPRJ) e 
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Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) –, ou seja, a psicanálise no Rio de 

Janeiro é marcada desde o início por uma ruptura. 

Diante destas divergências, no Rio de Janeiro, a atuação do psicólogo era restrita e pouco 

valorizada ficando sob sua tutela basicamente o atendimento infantil, que também passa a ser 

disputado na década de 1970 quando se inicia a entrada de psicanalistas argentinos com o intuito de 

formar profissionais destinados a crianças (TRIGO, 2004). Desse intercambio, nos anos 

subseqüentes, novos conhecimentos e práticas na área, inclusive em outras abordagens como a 

psicoterapia breve, trabalhos em grupo, na área organizacional os quais foram disseminados 

principalmente no Rio de Janeiro. 

Ao mesmo tempo em que disputas dentro do campo ocorriam, a disseminação da psicanálise 

era cada vez mais evidente, agregando assim um prestígio aos profissionais da área, o que levou a 

um aumento do consumo de terapias devido a uma grande demanda por conta da difusão deste 

novo saber (TRIGO, 2004). De acordo com a mesma autora, o contexto de aceitação e 

disseminação da psicanálise no Brasil está bastante associada às mudanças sociais sofridas pelo 

país naquelas décadas. A visão de mundo que a psicanálise promovia com sua forma diferenciada e 

inovadora de pensar o mundo e os indivíduos estava bastante sintonizada com a modernização e 

transformações políticas e sociais do Brasil em seus ajustes e desajustes por conta das rápidas 

mudanças. 

De acordo com Trigo (2004) a vinda de uma segunda geração de psicanalistas argentinos 

(exilados) e a criação de novos espaços para práticas terapêuticas, em meados dos anos de 1970, 

marca a ruptura entres as Sociedades de psicanálise no Brasil. A autora ainda destaca que a pressão 

feita pelos psicólogos em busca da abertura nas sociedades para suas formações analíticas, e deste 

modo suas inserções no mercado tão prospero, também teve uma contribuição importante neste 

contexto. Devido ao prestígio profissional, ampla produção com publicações, competência teoria e 

técnica que os membros da Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) começaram a ser 

convidados a realizar cursos e seminários e acabaram se firmando no país (TRIGO, 2004). Vários 

destes cursos não eram por instituições formalizadas e grande parte do publico era composto por 

psicólogos interessados nos conteúdos teóricos e supervisão em seus casos clínicos com estes 

profissionais. 

É dentro desse contexto de mudança que em 1974 o curso de Psicologia Clínica da 

Faculdade Sedes Sapientiae, ao se desvincular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP), é transformada em Instituto, aonde os seus participantes teriam a oportunidade de 

conhecer outras linhas/abordagens de atuação no campo da psicologia. Essa mudança abriu uma 

nova e ampla perspectiva para a psicologia e teve um papel fundamental nas transformações que se 

seguiram (TRIGO, 2004). A participação da Madre Cristina, Célia Sampaio Dória, que dirigia o 
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Instituto na época, e que já foi mencionada anteriormente, foi fundamental tendo em vista que sua 

postura firme, obstinada e contestadora quanto às questões políticas e sociais da época tiveram 

grande interferência para sua posição e embates contra o rigor das sociedades psicanalíticas na 

época. Segundo Trigo (2004) é contra essa rigidez e controle que o Instituto juntamente com 

psicanalistas das próprias Sociedades lutava, sendo a primeira instituição a tentar romper como o 

monopólio existente nas Sociedades através da realização de cursos de formação analítica que até 

em tão eram de exclusividade das Sociedades ligadas ao IPA. 

Este movimento de enfrentamento por parte dos membros das Sociedades de psicanálise 

acarretou em retaliação por parte da própria Sociedade que acabou gerando a desistência destes em 

participar deste embate. Em decorrência da desistência são os próprios analistas argentinos, que 

tinham acabado de chegar ao Brasil, que passam a ocupar as vagas abertas nos novos grupos que se 

constituíam para a formação de analistas, grupos não oficiais, de acordo com a mesma autora. 

É ainda na década de 1970 que uma multiplicação de linhas terapêuticas acontece no Brasil. 

Os motivos são vários, mas podemos relacionar: o aumento de profissionais no mercado, a 

expansão e proliferação dos cursos nas instituições de ensino, o aumento do espírito contestador na 

população e a busca por novas linhas e abordagens por parte dos psicólogos (TRIGO, 2004). É 

deste modo que a terapia de grupo – com ênfase no psicodrama, a terapia centrada na pessoa, os 

neofreudianos e terapias corporais – especialmente a gestaltterapia chegam ao País, são 

disseminadas e tomam espaço e corpo dentro do campo, valendo dizer que em sua maioria segundo 

regras internacionais de suas abordagens preconizadas nos países de origem. 

 A Terapia de Grupo chega ao Brasil através dos argentinos, que se encaminho para o 

Psicodrama, onde esta técnica teve grande repercussão em São Paulo, aonde a demanda e interesse 

por esta abordagem era enorme e os cursos faziam grande sucesso, conforme explicita (TRIGO, 

2004). Uma nova configuração no campo da psicologia se forma e a vinda de profissionais de 

renome faz com que novos laços se estabelecem principalmente entre os profissionais brasileiros e 

os latino-americanos. A vinda de Rojas-Bermudez35 (Psicodrama) e de Carl Rogers36 (Centrada na 

Pessoa) intensifica a proliferação de novas abordagens e grupos específicos dentro da psicologia e é 

                                                        
35 Jaime Guillermo Rojas-Bermudez é psiquiatra, psicanalista pelo IPA e psicodramatista pelo Instituto Moreno de 
Nova York. Inicia suas atividades no psicodrama em Bueno Aires em 1957, tendo trabalhado em diversos hospitais. 
Em 1962 inicia sua parceria direta com Jacob Levy Moreno, o criador do Psicodrama, e passa a divulgar e difundir a 
abordagem pela América Latina. Funda a Asociación Argentina de Sicodrama y Sicoterapia de Grupo (ASSG) e a 
Asociación de Sicodrama y Sicoterapia de Grupo (ASSG). Organizou diversos congressos, eventos e encontros para a 
disseminação da abordagem inclusive na Espanha (ASSG, 2012, s/p). 
36 Carl Ransom Rogers foi um psicólogo norte-americano, criador da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) e 
considerado o precursor da psicologia humanaista. Foi o primeiro terapeuta a estudar objetivamente os processos 
subjetivos de uma sessão terapeutica por grava-las. Torna-se mestre em 1928 e doutor em 1931. Foi reconhecido e 
premiado por sua contribuição à consturção de um métido cientifico consistente pela American Psychological 
Association (APA), da qual também foi eleito presidente, em 1958. Seus métodos científicos foram descritos e 
publicados: "A pessoa como centro", "Um jeito de ser", “Subvertendo” , “Relação de poder”, “Sobre o poder pessoal”, 
entre outros. Devido as suas pesquisas sistematizou o método da “Terapia centrada no cliente” que posteriormente seria 
conhecida por “Abordagem centrada na pessoa” (TAVARES, s/a). 
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dentro do Instituto Sedes Sapientiae que estas linhas/abordagens encontram espaço para se 

firmarem, se estruturarem e formarem seus núcleos de estudos, de acordo com a mesma autora. 

O movimento Neofreudiano, oriundos dos Estados Unidos, surge como forma de recusa 

contra as regras rígidas e fechadas das sociedades psicanalíticas oficiais da época, das quais se 

destacavam as terapias corporais, em especial a Gestalterapia. A chegada desta abordagem em São 

Paulo veio também em decorrência de contatos que profissionais da área, dissidentes da USP, 

tiveram com a linha na Europa (Londres) criando assim interesse pela teoria, gerando um grupo que 

passou a ter contato sistemático com a abordagem nos Estados Unidos, aonde este grupo fez 

formação e terapia nesta abordagem, enquanto que no Rio de Janeiro foi com o retorno, dos USA, 

de um profissional que tinha sido aluno e analisando de Fritz Pearls37, fundando assim um grupo 

que passa a ter estreita relação e intercambio com terapeutas chilenos de mesma abordagem. 

De acordo com Trigo (2004) é importante destacar que estas novas abordagens que tinham 

tantas ressalvas e posicionamentos contrários quanto à postura das Sociedades de Psicanálise 

passam também, em grande parte, e gradualmente a definir regras rígidas para a adesão e 

associação de novos membros em suas instituições. 

Com uma postura sempre mais aberta e inovadora, nos anos de 1990, a Sociedade de 

Psicanálise de São Paulo adota um posicionamento mais flexível e abre a Sociedade para uma 

interlocução com outras disciplinas como a sociologia e a história. Deste modo a rigidez ficou 

ainda menor e esta abertura não se deu para “os de fora”, como revela TRIGO (2004), apenas no 

sentido de ouvinte, mas também como convidados e as publicações dos membros passam a não 

ficar restritas exclusivamente aos membros associados. 

Neste sentido verifica-se que as relações estabelecidas durante a aquisição de conhecimento 

e formação nas diversas abordagem e linhas, garantiu a conquista de novos espaços e trabalhos, 

bem como a consagração dos agentes dentro dos variados espaços profissionais que foram se 

estabelecendo ao longo do processo de profissionalização da psicologia no Brasil. O que pesou 

inicialmente para inserção em suas linhas de trabalho foram a formação acadêmica e depois os 

vínculos que se estabeleceram durante as formações, prática e especializações. Por tanto a 

consagração destes agentes está muito relacionada aos vínculos e redes de contatos firmados dentro 

e fora dos espaços profissionais e de formação.  

 

                                                        
37 Friedrich Solomon Perls, alemão de origem judaica, foi o criador, junto com sua esposa, da Gestalt-terapia. Era 
médico, neuropsiquiatra, com formação psicanalítica. Ao se mudar para a África do Sul funda o Instituto de 
Psicanálise, mas suas criticas a psicanálise e influenciado pela psicologia da gestalt e fenomenologia o fizeram se 
afastar e seguir novos rumos. Criou e fundou o Gestalt Institute of New York centro especializado no desenvolvimento 
da Gestalt-Terapia. Escreveu vários livros dentre eles: “Ego, Hunger and Aggression” (1947), “Gestalt Therapy 
Verbatim” (1969) e “Eyewitness to Therapy” (1973). É considerado um dos pilares basais para criação da Programação 
Neuro Lingüística (PNL) (LILIENTHAL; FERNANDES; CIORNAI, 2001). 
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2.2 A Psicologia no Estado de Sergipe: entre conhecimento acadêmico e uso de saberes 

religiosos 

 

Com base nos estudos realizados por Nascimento e Wendling (2006) a Psicologia enquanto 

ciência chega a Sergipe por meio de outras áreas do saber como a Medicina e a Educação, ao ser 

introduzida como disciplina no ensino secundário nas primeiras décadas do século XX. Os mesmos 

autores revelam que preocupações metodológicas e religiosas (o espiritismo) também compuseram 

os estudos acerca do campo psicológico no Estado de Sergipe.  

Conforme Nascimento e Wendling (2006), o que parecia entusiasmar os estudiosos da 

época eram os escritos de William James38, com seu livro Princípios da Psicologia e seu 

pragmatismo vindo da América do Norte e Herbert Spencer39, alem de Kant40, Haeckel41 e 

Darwin42, no que diz respeito a conteúdos sobre arte, ciência, educação e religião. Algumas teses de 

sergipanos que se graduaram na Faculdade de Medicina da Bahia tratavam do campo psicológico, 

podendo citar: Tratamento das moléstias mentais, por João Paulo Vieira da Silva (1858); Aerofagia 

histérica, por Gentil Martins Fontes (1902); Estudo clínico da paralysia geral de alienados, por 

Octaviano Viera de Mello (1902); Das phobias, por Aristides da Silveira Fontes Júnior (1904), 

como nos informam a supracitada referência (NASCIMENTO; WENDLING, 2006). Os estudos 

aqui desenvolvidos a respeito da “doença mental” estavam bastante relacionados ao caráter 

biológico, com atenção especial às questões físico-químicas das doenças e a evolução das mesmas. 

Diversos estudos e teses foram desenvolvidos e publicados, inclusive em jornais, neste 

período, como, por exemplo, do bacharel em Direito e professor do Atheneu Sergipense e da Escola 

Normal, Adolpho Ávila Lima, sobre Psicologia, no jornal “Diário da Manhã”, em 1914, com o 

                                                        
38 Norte-americano de formação médica. Foi pioneiro psicólogo e filósofo, escrevendo livros influentes sobre a nova 
ciência da Psicologia, incluindo temas como a educação e a psicologia da experiência religiosa. Foi um dos 
formuladores e defensores da filosofia do pragmatismo, perspectiva influente nos Estados Unidos por boa parte do 
século XX. Autor dos livros: Princípios da Psicologia, Variedades da Experiência Religiosa, Pragmatismo e Emoção.  
39 Filósofo inglês, um dos representantes do positivismo e admirador da obra de Darwin. Procurou aplicar as leis da 
evolução a todos os níveis da atividade humana. No campo pedagógico fez campanha pelo ensino da ciência, combateu 
a interferência do Estado na educação e afirmou que o principal objetivo da escola era a construção do caráter. Autor 
dos livros: Estática Social; Sistema de Filosofia Sintética; O Indívíduo Contra o Estado e A Educação Intelectual, 
Moral e física. 
40 Immanuel Kant foi um filósofo prussiano, considerado como o último grande filósofo dos princípios da era moderna. 
Foi professor universitário de Ciências Naturais, dedicando-se a estudos filosóficos e realizando numerosos trabalhos 
sobre ciência, física, matemática, etc. Principais obras: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do 
Julgamento. 
41 Ernst Heinrich Philipp August Haeckel foi um naturalista alemão que ajudou a popularizar o trabalho de Darwin. 
Médico e artista versado em ilustração, tornou-se professor em anatomia comparada. Foi dos primeiros a considerar a 
Psicologia como um ramo da fisiologia. Seus principais interesses recaíram nos processos evolutivos e de 
desenvolvimento e na ilustração científica. Principal publicação: O Monismo – Laço emtre a Religião e a Ciência. 
42 Charles Robert Darwin foi um naturalista britânico que alcançou fama ao convencer a comunidade científica da 
ocorrência da evolução e propor uma teoria para explicar como ela se dá, por meio da seleção natural e sexual. 
Considerado hoje como o paradigma central para explicação de diversos fenômenos na Biologia. Escreveu dezenas de 
livros e artigos, sendo o mais conhecido A Origem das Espécies, marco significativo para o pensamento científico a 
partir do evolucionismo. Foi uma das cinco pessoas não ligadas à família real inglesa a ter um funeral de Estado no 
século XIX. 
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título Críticas e ensaios de psychologia pedagógica, sob a forma de doze ensaios. Em um destes 

trabalhos, estabelecendo relações entre Medicina, Psicologia e Educação, fez críticas ao 

pensamento do médico e pedagogo Helvécio de Andrade, também professor da Escola Normal, no 

que se referia a conceitos e ao uso da Psicologia como auxiliar da Pedagogia (NASCIMENTO; 

WENDLING, 2006).  

Adolfo Ávila Lima foi um importante agente na divulgação e disseminação do saber 

psicológico em Sergipe. Nasceu em agosto de 1882 na cidade de Estância/SE e apesar de ser filho 

de pais sem fortuna conseguiu se tornar figura importante dentro da sociedade local. Inicia sua vida 

profissional cedo e com dificuldade atinge suas aspirações devido a sua perseverança e seus dotes 

intelectuais (GUARANÁ, 1925). Recebeu o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 

(1910) em Recife. Ocupou cargos de relevo dentro do sistema de ensino e judiciário em Sergipe, 

tanto no interior (Propriá e Estância) quanto na capital. Em 1914 passou a ser Lente vitalício, por 

meio de concurso, da cadeira de Pedagogia e Metodologia do curso Normal do Ateneu Sergipense e 

em 1914-1915, Lente da Língua Materna, História Universal e do Brasil, no Colégio Tobias 

Barreto. Em 1924 foi designado para lecionar a cadeira de Psicologia Fundamental e Infantil da 

Escola Normal. Entre 1917-1922 foi um dos membros do Conselho Municipal de Aracaju e de 

1919 a 1922 foi membro do Conselho Superior da Instrução Pública do Estado. Foi sócio honorário 

do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGS) e advogado nos auditórios da Capital. 

Colaborou em diversos órgãos da imprensa escrevendo sobre assuntos variados, que versavam 

sobre a história de algumas cidades, questões jurídicas e cívicas, memoriais de figuras públicas, 

filosofia, ciência, pedagogia, psicologia e educação, usando diversos pseudônimos, a depender do 

assunto tratado. Faleceu aos 81 anos na cidade de Aracaju/SE (GUARANÁ, 1925). 

De acordo com Guaraná (1925), Helvécio Ferreira de Andrade foi um médico bastante 

atuante dentro do sistema educacional e nas políticas públicas, recebendo condecorações quanto 

aos seus serviços prestados no Exército. Natural do município de Capela/SE, nasceu em maio de 

1864, no sítio “Chapada” do Engenho Boa Sorte. Cursou preparatório na Bahia, entre 1876 e 1880, 

em escolas de renome, ingressando em seguida na Faculdade de Medicina da Bahia em 1881, onde 

a partir do 5º ano do curso serviu nas clínicas dos conselheiros Ramiro Monteiro e Almeida Couto 

como interno da cadeira de clínica médica, recebendo em 1886 o grau de Doutor em Medicina e de 

Farmacêutico, estabelecendo-se, após sua formatura, em Propriá/SE. Em 1887 muda-se para 

Santos/SP e trabalha como médico nos hospitais da Santa Casa de Misericórdia, dirigindo em 1893 

a enfermaria de febre amarela, e da Beneficência Portuguesa, permanecendo nela até 1900. Neste 

período exerceu os cargos de Médico no Exército brasileiro (chegando a Capitão Médico Honorário 

do Corpo de Saúde do Exercito), Inspetor Sanitário e Inspetor Geral do ensino público. Retorna a 

Sergipe em 1900, estabelecendo-se na cidade de Maruim/SE, clinicando até 1910, transferindo-se, a 
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partir desta data, para a capital, Aracaju, onde assumiu o cargo de Delegado Fiscal do Governo 

Federal junto ao Ateneu Sergipense. Foi nomeado Lente da cadeira de Pedagogia, Psicologia e 

Higiene Escolar da Escola Normal em 1911 e em 1912 foi Lente da cadeira de Ciências Físicas e 

Naturais na mesma instituição (GUARANÁ, 1925). Representou Sergipe no 3º Congresso de 

Instrução na Bahia a pedido do então Presidente General Siqueira de Menezes, onde sustentou a 

ideia de que ao ensino primário deveria caber a responsabilidade da Nação. Foi nomeado Diretor 

Geral da Instrução Pública entre 1913-1918, assumindo este cargo por mais duas vezes até 1935. 

Mesmo assumindo a Direção Geral da Escola Normal e do Grupo Escolar Modelo, não deixou de 

lecionar. Implantou também, na mesma instituição, a Biblioteca, as conferências cívicas e 

pedagógicas, o ensino de ginástica e a festa das árvores, segundo o mesmo autor. Durante sua 

gestão diversas escolas receberam mobiliário e material técnico escolar. De acordo com 

Nascimento (2010, p. s. p.) foi “militante ativo do Centro Socialista Sergipano, da Hora Literária, 

ocupante da cadeira número quinze da Academia Sergipana de Letras, do Centro Literário 

Educativo, da Sociedade Médica de Sergipe e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe”. 

Acreditava em métodos mais humanos e naturais, preceitos da Pedagogia Moderna, que estava em 

evidência. Era bem articulado e um dos membros e diretor estadual da Associação Brasileira de 

Educação (ABE), tendo produzido para esta organização um plano de organização do ensino para o 

Estado, em 1935, em que defendia a importância dos serviços estatísticos e seus estudos para a 

Nação. Escreveu em todos os jornais do Estado de Sergipe usando por vezes pseudônimos e no 

“Diário de Manhã” e no “Jornal do Povo”, em Santos/SP, tendo a liberdade para falar sobre 

higiene, medicina geral e instrução. Escreveu dezenas de textos que abordavam questões sobre 

Pedagogia, Psicologia e Educação. Segundo Santana, Dias e Gomes (2009) foi o responsável pela 

criação da cátedra Popular de Medicina Preventiva e teve importante contribuição como reformador 

da Instrução Pública em Sergipe. Faleceu aos 76 anos em Aracaju/SE, em agosto de 1940. 

(SANTANA; DIAS; GOMES, 2009). 

Verifica-se que Adolpho Ávila Lima e Helvécio de Andrade contribuíram, a seus modos, de 

maneira significativa na divulgação do pensamento psicológico, fosse na vertente do 

ensino/educação ou na linha do pensamento médico e nas políticas públicas, em Sergipe. 

Trabalharam na mesma instituição, publicaram textos nos mesmos jornais e participaram de grupos 

como o Instituto Geográfico, mas possuíam visões e maneiras diferentes de pensar a Psicologia. 

Ambos usaram de seus recursos sociais, redes de relações, conhecimentos técnicos e experiências 

profissionais para atingirem postos e contribuírem para o avanço do pensamento psicológico. Por 

vezes foram opositores um do outro e suas expertises garantiram cargos importantes no Estado 

(para implantar suas crenças e conhecimentos). 
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Outro exemplo é a publicação, em fascículos, do livro O sentimento estético na Psicologia e 

na Educação, em 1928, no “Sergipe Jornal”, da italiana Emma Gagnis di Castellomonte, que 

tratava as relações entre a Educação e a constituição da Psicologia como ciência. O livro foi 

traduzido por Manoel dos Passos de Oliveira Teles e “através de comentários inseridos pelo 

tradutor, que se tinha um panorama das idéias sobre a Psicologia que circulavam em Sergipe e no 

início do século XX, informando a respeito dos autores mais lidos naquele período” 

(NASCIMENTO; WENDLING, 2006, p. 73). As preocupações da época (no Estado) estavam 

relacionadas ao caráter científico e utilitário de melhorias sociais no que diz respeito ao campo 

psicológico dentro do viés da Medicina e ao mesmo tempo à Educação como caráter científico e 

pragmático dos saberes psicológicos.  

Manoel dos Passos de Oliveira Telles participou da Psicologia no Estado principalmente 

como tradutor de textos e entusiasta intelectual. Como nos revela Guaraná (1925), nasceu em 

agosto de 1859, na Vila do Socorro, transferindo-se na juventude para Aracaju/SE, estudando no 

Ateneu Sergipense de 1873 a 1877. Em 1885 bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Faculdade de Direito do Recife. Ainda como estudante do 5º ano foi nomeado Promotor Público de 

Mossoró/RN e de Itabaiana/SE, entre 1885-86. Assumiu o cargo de Juiz Municipal e de Órfãos de 

Itabaiana/SE e São Cristóvão/SE e de Gararu/SE, de 1892 a 1894. Ocupou cargos importantes 

dentro da área administrativa/jurídica dentro e fora do Estado de Sergipe. Em 1898 foi nomeado 

Lente de Grego do Ateneu Sergipense, chegando a Diretor da Instrução Pública e da Escola Normal 

no período de 1898-1903, sendo exonerado em 1905 por ter aceitado a nomeação para o cargo de 

Juiz de Direito de Estância/SE, cargo que assume no mesmo ano. Foi sócio correspondente do 

Grêmio Literário da Bahia, do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará (1907) e sócio honorário 

do IHGS. De acordo com Guaraná (1925) era grande conhecedor de diversas línguas estrangeiras, 

fazendo assim a tradução de diversos livros, além de grande orador. Colaborou com diversos 

jornais de Sergipe e do Rio de Janeiro de 1882 a 1923, usando pseudônimo. Escreveu romances, 

discursos, contos e relatórios, abordando questões em torno de pessoas públicas importantes, 

música, política, história do Estado, entre outros. Faleceu aos 75 anos em Aracaju/SE, em maio de 

1935 (GUARANÁ, 1925). 

De acordo com Guaraná (1925), João Paulo Vieira da Silva contribuiu significativamente 

com o saber psicológico no Estado, através de sua atuação como médico, político e escritor. Nasceu 

em junho de 1832 no Sítio do Meio, Propriá/SE, e era filho do capitão João Vieira da Silva. Em 

1858 diploma-se Doutor em Medicina pela Faculdade da Bahia. Foi nomeado no ano seguinte 

Comissário Vacinador em Divina Pastora, dedicando-se em seguida à clínica em Maruim e 

Itaporanga, municípios do Estado de Sergipe. Filiado ao antigo Partido Liberal, foi deputado 

provincial por quatro mandatos no período entre 1860 e 1869, desempenhando os mandatos 
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políticos com talento, critério e dignidade. De acordo com Santana, Dias e Gomes (2009) era dono 

de engenho de cana-de-açúcar em Itabaiana/SE. Sua contribuição escrita foi toda voltada 

especificamente para a área da medicina, dando contribuição para as ciências médicas, cirúrgicas e 

acessórias. Faleceu aos 42 anos, em Aracaju/SE, em fevereiro de 1875. 

Ainda segundo Guaraná (1925), há Gentil Martins Fontes, médico que se interessou desde a 

graduação pelo saber psicológico, atuando ativamente no Estado de Sergipe e de São Paulo, onde 

fixou residência e desenvolveu sua vida profissional. Era filho do Bacharel em Direito Dr. José 

Martins Fontes, figura importante no Estado por sua contribuição como promotor, inspetor e juiz 

municipal, além da vida pública, na qual foi eleito sete vezes deputado e chegou a ser presidente e 

vice-presidente da assembleia. Natural da cidade de Itabaiana nasceu em setembro de 1880. 

Concluiu seu curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1902. Foi nomeado 

Inspetor de Higiene interino de Aracaju, e exerceu, por duas vezes, o cargo de Diretor Interino do 

Hospital de Santa Izabel. Foi Clínico na cidade de Santos/SP, em 1904, onde era tido em grande 

apreço pela sua competência. Foi o primeiro a se preocupar com a aerofagia histérica. Em 1917 

mudou-se para Sorocaba/SP e foi Inspetor Médico Escolar (SANTANA; DIAS; GOMES, 2009). 

Foi redator e colaborador do “Almanaque Sergipano” de 1898 a 1904, reeditando suas publicações 

em 1914 com o pseudônimo de Gil d’Ernet. Colaborou em outros jornais e revistas em Sergipe e 

em São Paulo, usando pseudônimos e seu próprio nome. Suas publicações foram voltadas para a 

área médica, assuntos em torno de cidadania, atualidade e charadas. De acordo com Santana, Dias e 

Gomes (2009), Gentil faleceu em agosto de 1931, na cidade de Santos/SP, aos 50 anos de idade. 

Não havia medidas terapêuticas para os “doentes” nem uma cultura médica para a saúde 

pública no Estado, até o começo dos anos de 1920, sendo estas as grandes preocupações de 

Octaviano Vieira de Melo. Este fez parte do grupo que introduziu o pensamento psicológico no 

Estado através dos cargos públicos e das políticas públicas que ajudou a implantar, bem como 

através de sua função de médico. Era filho de Gonçalo Vieira de Carvalho e Melo, bacharel em 

Direito, e neto do tenente João de Melo Carvalho. Seu pai ocupou importantes cargos: promotor 

público, juiz municipal, delegado de polícia e vice-presidente da província. Entrou para a política 

ocupando o cargo de deputado provincial por três vezes entre 1852 e 1873. Era considerado um 

“magistrado respeitável pela sua probidade” (GUARANÁ, 1925, p. 204). Otaviano nasceu em 

Aracaju em setembro de 1879, graduou-se em Medicina na Faculdade da Bahia, em 1902, 

tornando-se, após a formatura, delegado do Governo Federal junto ao Ginásio São Salvador/BA, 

durante um ano e meio. De volta a Sergipe foi clinicar na Vila de Japaratuba/SE, permanecendo por 

4 anos, indo em seguida para Capela/SE, onde continuou a clinicar e adquiriu uma propriedade 

agrícola, residindo nela até 1911. Foi Ajudante da Inspetoria de Saúde do Porto de Aracaju entre 

1912-13. Ainda em 1913 foi eleito deputado à Assembleia Legislativa do Estado, seguindo os 
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passos de seu pai. Foi reeleito para a legislatura trienal de 1914-16, mas não assumiu as funções por 

ter sido nomeado Inspetor de Higiene em 1914. Em 1917 entrou para o corpo médico do Hospital 

de Santa Isabel. Trabalhou também no Hospital de Cirurgia (SANTANA; DIAS; GOMES, 2009). 

Foi Diretor de Higiene e Saúde Pública e exonerado deste cargo por causa da nomeação em 1922 

para o cargo de Fiscal do Conselho Superior do Ensino, junto ao Ateneu Sergipense. Escreveu 

diversos textos na área médica, discursos e relatórios sobre higiene e saúde pública. De acordo com 

Santana, Dias e Gomes (2009), Otaviano faleceu aos 84 anos, em setembro de 1963, na cidade de 

Aracaju/SE.  

De acordo com Santana, Dias e Gomes (2009), Aristides da Silveira Fontes Júnior era 

natural de Aracaju/SE e nasceu em 26 de março de 1881. Foi um dos primeiros sergipanos a 

escrever uma tese de conclusão de curso sobre tema de base psicológica. Médico formado pela 

Faculdade de Medicina da Bahia em 1904. Tornou-se Deputado Estadual e assumiu por duas vezes 

a legislatura de 1906-1907 e outra de 1910-1911. De 1906 a 1908 foi médico do Hospital de 

Caridade e Hospital Santa Isabel, ambos em Aracaju. Profissionalmente atuou também no Colégio 

Ateneu Sergipense como Professor (lecionando: mecânica, astronomia, física, química e higiene) 

(GUARANÁ, 1925), ocupando o cargo de Diretor entre os anos de 1916 a 1920, no serviço de 

verificação de óbitos, como médico contratado da Escola de Aprendizes Marinheiros e foi ainda 

Conselheiro Municipal em diversos biênios (GUARANÁ, 1925). Falece aos 73 anos de idade no 

ano de 1954, na cidade de Aracaju/SE.  

É possível perceber que todos esses agentes foram precursores do saber psicológico dentro 

do Estado. Utilizaram conhecimentos técnicos e expertises adquiridos durante o período acadêmico 

para divulgar, através de suas redes de relações, ideias e conceitos inovadores trazidos de fora. Este 

movimento inovador começou com iniciativas isoladas, mas tornou-se um movimento mais 

consistente nas décadas seguintes. Verifica-se inclusive que alguns destes agentes foram colegas 

durante a formação acadêmica, formando-se inclusive no mesmo ano ou em anos subsequentes. O 

que faz crer que desde a graduação havia a intenção de estes agentes formularem estas novas ideias, 

pensamentos e perspectivas de trabalho, a exemplo de Gentil M. Fontes, Octaviano V. de Melo e 

Aristides S. Fontes, que são contemporâneos de graduação pela mesma instituição de ensino. 

Alguns atuaram mais na estruturação e reformulações de políticas públicas enquanto outros 

atuaram mais como médicos e em gestão de instituições de ensino. Considera-se que todos 

publicaram textos e artigos que pontuassem suas ideias e conceitos que versavam sobre o 

pensamento psicológico, fosse na medicina, na educação ou em políticas públicas.   
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Esse quadro começa a se modificar com a Reforma Sanitária promovida por Graccho 

Cardoso (1922-1926)43, onde o marcos desta mudança ocorrem, com criação do Hospital de 

Cirurgia e do Instituto Parreiras Horta. Vale destacar que antes deste período, como nos informa 

Nascimento e Wendling (2006), e desde o final do século XIX, medidas de saúde pública 

relacionadas à saúde mental já se faziam presentes em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas 

Faculdades de Medicina nestas cidades, como também na Bahia, através das cadeiras de 

Bacteriologia e de Hygiene, mas de modo incipiente. 

De acordo com os mesmos autores as preocupações não se limitavam às melhoras sociais e 

à visão do campo psicológico na Medicina e Educação, mas também às trocas realizadas com 

outros intelectuais brasileiros. O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe era um destes locais de 

encontro com o intuito de apropriação do cientificismo em vigor, tendo como participantes tanto 

Adolpho Ávila Lima quanto Manoel dos Passos de Oliveira, além das faculdades de Direito e 

Medicina da Bahia e do Recife (NASCIMENTO; WENDLING, 2006).  

Segundo Nascimento e Wendling (2006, p. 76) em maio de 1928 um grupo de intelectuais 

funda a Sociedade de Estudos Psychicos, composto por “políticos, médicos, engenheiros, uma 

odontóloga, militares, advogados e filósofos”, tendo como presidente Manoel dos Passos de 

Oliveira Teles e a participação de Adolpho Ávila Lima na Commissão de pesquizas psychologicas, 

que defendia uma “psicopedagogia mais científica, em detrimento da chamada escola espiritualista 

ou metafísica” (NASCIMENTO; WENDLING, 2006, p. 72). Esta Sociedade foi proposta por 

Florentino Menezes, sociólogo de convicções materialistas que se interessava tanto pela Psicologia 

quanto pelos estudos Kardecistas e que também integrou a referida comissão.  

Florentino Teles de Menezes nasceu em novembro de 1886, filho do Dr. Álvaro Teles de 

Menezes, médico atuante que contribuiu ativamente no combate à epidemia de varíola no Estado, 

além de sua participação como Deputado Estadual, por duas vezes, e um dos fundadores do 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (SANTANA; DIAS; GOMES, 2009), junto com a 

professora Francina da Glória Muniz Teles de Menezes. Florentino T. de Menezes iniciou seus 

estudos de Humanidades na Bahia, concluindo-os em Aracaju e tornando-se Doutor em Sociologia.  

Chegou a iniciar outros cursos que foram interrompidos por motivo de doença. Foi nomeado 2º 

Escriturário do Tesouro do Estado (1912), Amanuense da Diretoria de Instrução Pública (1915), 2º 

                                                        
43 Maurício Graccho Cardoso, segundo Guaraná (1925), natural de Estância/SE, era filho de Brício Cardoso, professor 
renomado que ocupou cargos públicos importantes. Formou-se em Direito (1907) pela Faculdade Livre de Direito do 
Ceará, engajando-se na política, já que era considerado hábil e devotado. Fazia parte da mesma corrente do 
Comendador Nogueira Acioli, que era Presidente do Estado do Ceará. Ocupou cargos políticos prestigiosos: Deputado 
Estadual e Federal, Vice-presidente do Ceará (1908-12); Secretário do Ministro da Agricultura (1915) e da Fazenda, 
Senador Federal por Sergipe (1922), Curul Presidencial (1922-26) entre tantos outros. Foi professor de importantes 
instituições de ensino técnico e superior. Sua atuação no Ceará deu a base necessária para todas as suas ideias de 
governo, que seriam implantadas anos seguintes em sua gestão no Estado de Sergipe. Possuía um caráter renovador e 
republicano (GUARANÁ, 1925). Foi jornalista, redator e proprietário de jornal, escrevendo diversos textos que iam de 
poesias a discursos. Faleceu em 05 de maio de 1950, no Rio de Janeiro/RJ.  
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Escriturário (1916) e 1º Escriturário (1919). Foi o idealizador da fundação do Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe. Foi Catedrático do Colégio Ateneu Sergipense e escreveu vasta obra de 

Sociologia. Participou de diversos Institutos Históricos e Geográficos por tudo o País e da 

Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos. De acordo com Guaraná (1925) fundou o Centro 

Socialista Sergipano em 1918 e foi o iniciador da propaganda do voto secreto em Sergipe, 

fundando, em 1923, com o Dr. Manoel dos Passos e Dr. Alcebíades Paes, o Centro de Propaganda 

do voto secreto. Usou diversos pseudônimos e colaborou em vários jornais de Sergipe. Em seus 

escritos abordou questões que versavam sobre sociologia, política, cidadania, socialismo, entre 

outros. Foi condecorado por várias instituições, a exemplo da Sociedade Acadêmica de História 

Internacional e Academia Latina de Ciências, Artes e Belas Letras. Faleceu em novembro de 1959 

em Aracaju/SE, aos 73 anos de idade. 

Foi definido que todos os médicos que faziam parte da Sociedade de Estudos Psychicos 

seriam considerados pesquisadores de Psicologia e segundo Nascimento e Wendling (2006, p. 77) a 

pesquisa “foi permeada por polêmicas acerca da presença de ligações entre o espiritismo e a 

ciência”, causando indignação tanto em católicos quanto em intelectuais da época, devido à 

materialização realizada durante o estudo. O primeiro estudo que causou entusiasmo nos 

integrantes da Sociedade foram os fenômenos de materialização realizados pelo médium Carlos 

Mirabelli44, que causou indignação entre católicos e intelectuais sergipanos, além de uma percepção 

diferente, segundo as atas da União Espírita Sergipana e da Sociedade de Estudos Psychicos; para a 

primeira instituição o estudo foi visto como um “exemplo de progresso da religião espírita” 

enquanto que para a segunda foi compreendido como “objeto de estudo da ciência, para [...] 

                                                        
44 Carmine Mirabelli ficou conhecido como Carlo ou Carlos Mirabelli, natural de Botucatu-SP, nasceu em 2 de janeiro 
de 1889. Segundo Garcia (2004) ele era o primogênito de um pastor protestante de origem italiana. Poucos anos depois 
sua mãe faleceu, provocando ressentimento nele e acredita-se que este fato também tenha intensificado sua 
sensibilidade parapsicológica. Em 1914, com o falecimento de seu pai e declínio financeiro, fica doente e acaba 
aflorando “uma extraordiária paranormalidade” (GARCIA, 2004, s. p.). Durante o seu breve período escolar 
impressionou seus professores e colegas ao falar sobre o tema “Evolução e Involução” em puro latim, apesar de 
desconhecer o idioma (GARCIA, 2004). Os jornais paulistas, em 1916, o chamavam de  “Homem Misterioso” (GOES, 
1937) e descreviam os fenômenos bizarros e semelhantes ao que hoje é denominado como poltergeists e em algumas 
reportagens era defendido e em outros atacado. Em 1917 funda o Centro Espírita São Luiz, onde anos mais tarde 
desagradou à comunidade Espírita por ter cobrado por serviços mediúnicos (GARCIA, 2004). De acordo com Garcia 
(2004) ele foi considerado como possuído pelo demônio e neste contexto acabou apanhando nas ruas e tendo sua casa 
apedrejada por fanáticos religiosos. Esteve internado no Manicômio do Juqueri, sendo classificado como possuidor de 
“energia nervosa” acima do normal pelos médicos que o atenderam. Com a orientação do renomado médico Dr. 
Alberto de Melo Seabra, pesquisador de fenômenos psíquicos, conscientiza-se da relevância e dos incomuns dons, 
decidindo se submeter a sessões espíritas experimentais. Era atribuído a ele o poder de realizar diversos fenômenos 
psíquicos que envolviam o poder de sua mente (força psíquica), contato com espíritos, mas também a habilidade de 
prestidigitação (com truques ingênuos de magia). Com a maturidade aprendeu a controlar o fluxo de suas energias 
psicobiofísicas e assim reduziu riscos. Casou-se quatro vezes e teve 4 filhos destas uniões. Ao longo de sua vida foi 
acusado várias vezes por exercer ilegalmente a profissão de medicina e por furto. Mesmo quando esteve preso exercia 
um fascínio entre as pessoas, mas nunca foi condenado (GOES, 1937). Foi perseguido politicamente. Era um homem 
comunicativo e se expressava muito bem. Foi pesquisado por diversos grupos espalhados pelos Estados brasileiros e 
defendido por médicos renomados, que solicitavam seu auxílio em determinadas situações. Existem relatos de seus 
fenômenos até 1950. Faleceu em 30 de abril de 1951, vítima de atropelamento de carro (GARCIA, 2004), aos 62 anos.   
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levantar a ponta do véu que oculta a nossa consciência” (NASCIMENTO; WENDLING, 2006, p. 

77). 

Para Florentino Menezes o espiritismo era um caminho melhor para os que se interessavam 

e se dedicavam a ciência do que o catolicismo, isto porque, para ele, não “feria a lógica e as 

manifestações superiores da inteligência e da cultura” (WENDLING, 2004 apud NASCIMENTO; 

WENDLING, 2006, p. 77). A Sociedade buscou analisar o fenômeno promovido por Carlos 

Mirabelli segundo os preceitos do experimentalismo baseado na objetividade, positivismo e saber 

científico (NASCIMENTO; WENDLING, 2006).  

De acordo com Nascimento (2010) o grande elo entre as ideias espíritas e o estudo 

científico da Sociedade de Estudos Psychicos estava na tentativa de conciliar racionalismo com 

religiosidade e sua fundação e funcionamento ocorre devido ao prestígio que certos participantes da 

Sociedade desfrutavam no meio intelectual e político da época.  

De acordo com os dados oferecidos por Nascimento e Wendling (2006) dois componentes 

merecem destaque para a compreensão da junção de questões kardecistas com o saber psicológico 

na referida Sociedade, quais sejam: Laura Amazonas e Florentino Menezes, sendo a primeira 

fundadora da União Espírita Sergipana, em 1930, e o segundo de convicções teóricas materialistas 

e um dos fundadores da já mencionada Sociedade de Estudos Psychicos.  

Vale destacar que é na década de 1930 que o Centro Dom Vital, instituição da Igreja 

Católica que tinha por objetivo desenvolver diversas estratégias de retomada através “da 

intelectualidade católica para ações apostólicas” (KAJISHIMA et al., 2011, p. 4), torna-se 

responsável pela edição da revista “A Ordem”, que em 1935 tinha várias filiais, da qual Sergipe era 

uma delas (SCHINCARIOL, 2006 apud KAJISHIMA et al., 2011, p. 4). Pode-se entender este 

posicionamento da Igreja Católica como uma tentativa de controle e bloqueio em relação ao 

movimento proposto pela Sociedade de Estudos Psychicos juntamente com a União Espírita 

Sergipana. 

Laura Amazonas nasceu em 03 de maio de 1884 em Aracaju/SE. Transfere-se para 

Santos/SP juntamente com seu irmão, que já era advogado neste tempo e tinha residência fixa 

naquela cidade (SANTANA, J.; SANTANA, R., 2011). Sua instrução foi mantida e incentivada por 

seu irmão neste período e exerceu forte influencia em seu desenvolvimento intelectual e acadêmico, 

graduando-se em Odontologia aos 21 anos de idade e recebendo o título de Cirurgiã-dentista pela 

Faculdade de Pharmácia de São Paulo em 1905 (SANTANA, J.; SANTANA, R., 2011). Sua 

formação se deu em um período em que as mulheres se dedicavam ao lar ou ao magistério, 

unicamente, segundo as mesmas autoras. Foi “a primeira sergipana diplomada em um curso 

superior e em uma profissão liderada por homens” (SANTANA, J.; SANTANA, R., 2011, p. 5), 

quebrando assim diversos preconceitos e barreiras da época. Retorna para Aracaju em 1910 e 



78 

 

monta seu consultório, atuando até os anos de 1950. À frente do seu tempo optou por não casar, 

mantendo o celibato, dividindo sua residência com uma irmã e uma filha adotiva. Em 1929 foi 

criado o Diretório da União Universitária Feminina, do qual participava e que tinha por objetivo 

aumentar o número de jovens estudantes no ensino superior e assim estimular o desenvolvimento 

da intelectualidade da mulher brasileira. Apesar de ter sido educada dentro dos princípios da 

Religião Católica, possuía grande identificação com a Doutrina Espírita, o que assumiu 

publicamente, tendo que enfrentar preconceitos e críticas da sociedade (SANTANA, J.; 

SANTANA, R., 2011). Mesmo assim sua participação na sociedade sergipana foi importante para o 

desenvolvimento da sociedade da época, em grande parte por seu capital cultural e escolarização, 

de acordo com as mesmas autoras. Preocupada com questões em torno da educação de crianças 

carentes e fundamentos da Doutrina Espírita, inicia em 1946 a construção da Escola Líveo Pereira, 

que fica parcialmente pronta em 1948 e atrelaria “uma boa base moral e educacional, ambas seriam 

o alicerce para a formação do homem” (SANTANA, J.; SANTANA, R., 2011, p. 7). Sua 

participação envolvia, além doação financeira e de equipamentos, fazia atendimentos gratuitos na 

referida escola. Em 1949 idealiza, junto com outros integrantes da União Espírita Sergipana, a 

fundação de uma escola Espírita que estaria voltada para evangelizar, educar e instruir crianças 

abandonadas. A doação do terreno foi realizada por ela, bem com sempre esteve à frente das 

campanhas de arrecadação de recursos para a construção da referida escola. Em 1966 inaugura a 

Casa do Pequenino. Elaborou livro que ajudava a divulgar princípios religiosos e morais sadios e 

suas práticas pedagógicas eram modernas e interativas. De acordo com as últimas autoras suas 

preocupações englobavam questões de higiene, disciplina e cidadania, já que havia “nas práticas 

educativas uma possibilidade de levar aquelas crianças a futuras conquistas em espaços públicos da 

sociedade” (SANTANA, J.; SANTANA, R., 2011, p. 10). Filantropia sempre esteve muito presente 

em sua vida e ajudou na fundação, construção e inauguração de outras instituições, como a 

construção e inauguração do Asilo Rio Branco em 1918, fundação da Cruz Vermelha em 1929, 

sócia benfeitora do Orfanato da cidade de São Cristóvão, fundação da Federação Espírita de 

Sergipe em 1950, tendo sido eleita presidente desta entre 1954-56. 

De acordo com Nascimento (2010), na tentativa de mostrar o caráter científico da Sociedade 

de Estudos Psychicos, Florentino Menezes, em seu Tratado de Sociologia, discute as teorias da 

psicologia, discorrendo sobre o tema sob uma ótica diferenciada, que evidenciava o evolucionismo 

e a ciência positivista. Em um determinado parágrafo “discutiu a “Psicologia espiritualista”, oposta 

a sua visão materialista da psique e caracterizada por pressupostos dualistas” (NASCIMENTO, 

2010, p. 4). 

Buscando melhorar as condições para os doentes e uma moderna Medicina no Estado, 

Octaviano Vieira de Melo defende em 1940 a implantação do Hospital-Colônia Eronides de 
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Carvalho, em Sergipe, o qual estava centrado nas mesmas ideias da reforma psiquiátrica realizada 

na França e idealizada pelo psiquiatra Pinel45. É importante destacar que até o início dos anos 1920 

as instituições hospitalares, em Sergipe, eram vistas como locais de caridade e não propriamente de 

cura e tratamento (SANTANA, 1997 apud NASCIMENTO; WENDLING, 2006), o que só se 

modificaria a partir da reforma sanitária promovida por Graccho Cardoso, quando os hospitais 

passam a ser um local privilegiado para a ciência (WENDLING, 2005). Outro destaque, que deve 

ser dado aqui, é a preocupação com a possibilidade de reabilitação do “doente mental”, que até 

então não era focada, mas sendo relatado e pontuado nas teses deste período como “preocupações 

com questões referentes à devolução aos doentes de uma vida moral correta, ligada à restituição da 

razão” (NASCIMENTO; WENDLING, 2006, p. 76). 

Vale ressaltar que Helvécio de Andrade e Octaviano Vieira de Mello não eram apenas 

profissionais formados na mesma instituição e colegas de profissão, mas também agentes 

preocupados com as questões em torno da Educação e Medicina e atuantes disseminadores do saber 

psicológico na época. 

Criadas nos anos 50, a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (1951) e a Escola de 

Serviço Social (1954) foram as duas primeiras instituições de ensino superior no Estado a incluírem 

disciplinas na área de Psicologia, conforme explicita Lima (1998). Frente a isso vários profissionais 

da área, residentes em outros Estados, foram atraídos, promovendo, assim, uma fértil atuação. Este 

pode ser considerado o marco inicial do saber psicológico sistematizado no Estado. 

 

2.3 A Formação dos Cursos de Graduação: trajetórias e disputas 

 

O processo de introdução do curso de graduação em Psicologia só teve início anos mais 

tarde, em 1967, com a criação da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Atualmente são quatro 

                                                        
45 Philippe Pinel nasceu em 20 de abril de 1745 na França. Formou-se em Medicina, profissão que tinha tradição em 
sua família. Dedicou-se às doenças mentais, elaborando medidas humanitárias em benefício dos doentes, devido à sua 
capacidade de observação e consideração da experiência dos funcionários. Ocupou cargos importantes e chefiou 
instituições manicomiais. Conquistou grande parte de seus cargos de chefia não apenas por sua formação acadêmica e 
expertise, mas pelos contatos estabelecidos nos primeiros anos de trabalho e amizades com intelectuais influentes na 
sociedade, como o filósofo e fisiologista Pierre Jean Georges Cabanis e o médico Michel-Augustin Thouret, entre 
tantos outros. Foi o primeiro a distinguir vários tipos de psicose e a descrever as alucinações, o absentismo e uma série 
de outros sintomas que estão descritos em sua obra Nosographie Philosophique ou Méthode de l'analyse appliquée à la 
médecine (1798). De acordo com Cobra (2011, s. p.) acabou com os tratamentos como sangria, purgações e 
vesicatórios, em favor de uma terapia que incluía contato próximo e amigável com o paciente, discussão de 
dificuldades pessoais e um programa de atividades dirigidas, preocupando-se inclusive como o treinamento adequado 
dos funcionários. Publicou em 1801 o Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale. Por causa de suas 
iniciativas, a França tornou-se líder no tratamento dos doentes mentais em sua época. Recebeu títulos importantes em 
reconhecimento ao seu trabalho e esforços (COBRA, 2011, s. p.). Pinel foi eleito para a Académie des Sciences de Paris 
em 1804 e membro da Academia de Medicina desde sua fundação em 1820. Faleceu aos 81 anos, por conta de um tipo 
de demência arteriopática. 
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instituições de ensino superior que possuem o curso de Psicologia, sendo uma pública e três de 

ensino privado. Essas instituições são: Universidade Federal de Sergipe, Universidade Tiradentes, 

Faculdade Pio Décimo e Faculdade de Sergipe. O processo foi gradual, lento e cheio de disputas 

internas entre os agentes e outros campos do saber. 

De acordo com Lima (1998, p. 212): “A criação da UFS (Universidade Federal de Sergipe) 

através do Decreto-lei nº 269 de 28.02.67 e sua instalação oficial em 15.05.68 ensejaram a 

formação do Departamento de Ciências Psicológicas, Sociológicas e Antropológicas”. A luta pelo 

desmembramento do departamento só viria ocorrer em setembro de 1989, encabeçados pelo Prof. 

Luiz Monteiro Oliveira e a Profª. Hélia Maria de Paula Barreto, com o apoio de colegas e alunos, 

após serem eleitos Chefe e Vice-chefe, respectivamente. A luta foi travada junto ao Conselho de 

Saúde Suplementar (CONSU), com posterior aprovação do Ministério da Educação (MEC).  

O Prof. Clodoaldo Alencar Filho e o Prof. Luiz Hermínio de Aguiar Oliveira ao assumirem 

seus mandatos se comprometem com a causa do desmembramento do Departamento de Psicologia 

(DPS) e do Departamento de Sociologia (LIMA, 1998). 

De acordo com Lima (1998), através da Portaria nº 616, de 30 de outubro de 1989, é 

indicado o primeiro Chefe do novo DPS, o Prof. Luiz Leite e a Profª. Clara Luíza Lima Roscoe, 

através de eleição na comunidade, oficializando o desmembramento, criando então uma comissão 

para a elaboração do currículo e a criação do novo Curso. O Prof. Rosemiro Magno da Silva foi 

designado como Presidente desta comissão.  

Neste momento “o MEC reeditava [...] uma Lei que impedia a criação de novos cursos, 

especificamente na área de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia preocupava-se com a 

proliferação de cursos sem garantia de qualidade, inibindo a criação de novos cursos também” 

(LIMA, 1998, p. 212). Conforme o mesmo autor, neste mesmo período as Faculdades Tiradentes 

(hoje Universidade Tiradentes, a UNIT) e Pio X estavam cadastrando profissionais da área de 

Psicologia no Estado, inclusive do DPS. Diante disso o Chefe de Departamento do DPS, Prof. Luiz 

Leite, juntamente com seus colegas, analisaram a situação de carência quanto à criação de um curso 

desta importância e considerando a estrutura favorável que a UFS oferecia, decidiram dar o 

primeiro passo em direção à criação do Curso de Psicologia.  

O Prof. Luiz Leite, Chefe do DPS, baseado na Resolução nº 011/90/CONEP – Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, criava um Grupo de Trabalho para rever a distribuição de vagas e a 

criação de novos cursos. Concomitantemente a Lei que proibia a criação de cursos venceria no final 

do ano e se esperava haver um certo tempo antes de sua reedição. O processo se inicia e “em menos 

de uma semana, o DPS recebe uma cópia da legislação oriunda do Ministério da Saúde que 

autorizava a criação de novos cursos na área da saúde, fixando regras para a aprovação do 

Ministério. Os cursos relacionados incluíam a Psicologia” (LIMA, 1998, p. 213).  
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Deste modo, em 21/02/1990, na reunião do Conselho Departamental de Psicologia, é 

proposta a criação do Curso de Psicologia, explicitando o prazo do MEC, que iria até 31 de março 

do mesmo ano. Assim, foi aprovada a Comissão para criação do projeto do curso, composta pelas 

professoras Gizelda Santana Morais, Maria das Dores Costa Cabral Garcia Moreno e Claudete 

Sampaio, que acabou não participando. Na reunião seguinte, em 07/03/1990, foi apresentado o 

Projeto proposto pela Comissão, e as partes eram compostas por: “1) Histórico do Departamento de 

Psicologia; 2) Necessidades Sociais do Curso; 3) Viabilidade do Curso; 4) Projeto Pedagógico” 

(LIMA, 1998, p. 213). O curso seria enquadrado na área de saúde, o que ampliaria a ligação com o 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), embora estivesse proposta a criação de um 

departamento que atualmente está vinculado ao Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH). 

O Projeto do Curso de Psicologia tramitou na UFS com a previsão de implantação para o ano de 

1991. Teve a aprovação em outras instâncias: o Conselho do CECH, o Conselho do Ensino e da 

Pesquisa e no Conselho Universitário, tendo toda a documentação encaminhada ao MEC na data 

limite (31 de março de 1990).  

Em julho de 1990 o Vice-Reitor, Prof. Luiz Hermínio, aprova os pareceres, assegurando o 

início do curso de Psicologia para 1991. Cria-se assim o “Pré-Colegiado do Curso de Psicologia”, 

sendo a Profª Gizelda indicada como Coordenadora. No mesmo mês acontece o “primeiro aviso do 

Parecer do Conselho Federal de Educação nº 566/90, aprovado em 03 de julho de 1990” (LIMA, 

1998, p. 214). Conforme o mesmo autor, “em 15 de agosto de 1990, foram aprovadas pelo DPS as 

modificações e preparada a Oferta de disciplinas para o ano de 1991” (LIMA, 1998, p. 214), tendo 

sido encaminhadas e aprovadas pela Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) e CONEP, 

respectivamente. Além das modificações, o autor informa que foi incluído “o perfil do aluno que o 

Curso pretendia formar, ou seja, o tríplice compromisso apontado pela Madre Cristina do Saedes 

Sapienties: com a própria formação, com o próprio curso e profissão e como a sociedade, 

formando, assim, estudantes críticos e participativos” (LIMA, 1998, p. 215). É possível verificar a 

busca de aceitação por parte dos agentes que implantavam o curso na UFS através dos princípios e 

conceitos preconizados por um agente consagrado na profissão, isto é, a Madre Cristina do Saedes 

Sapienties, o que traria visibilidade à instituição e aos seus pares.  

Em 10 de outubro de 1990 o Chefe do DPS, Prof. Luiz Leite, pede para deixar o cargo, 

assumindo por meio de eleição os professores José Carlos Tourinho e Silva como Chefe e Maria 

Auxiliadora como vice-chefe. Em janeiro de 1991 foram criadas cinco Comissões para o início do 

Curso. As comissões diziam respeito a “1) convênios para estágios; 2) instalação do Laboratório; 3) 

aquisição de livros e revistas para a Biblioteca; 4) orientação para os alunos e; 5) reprogramação de 

disciplinas e ementas” (LIMA, 1998, p. 215). O Colegiado do DPS é implantado em março de 
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1991, presidido pelo Prof. Luiz Leite e então é formada uma Comissão Pró-Diapsi, para a criação 

do Diretório Acadêmico. 

O primeiro concurso de vestibular realizado mostrou o quanto o Estado esperava o curso, 

pois de acordo com o autor foram 540 inscritos como 1ª opção e 417 como 2ª opção, sendo 

aprovado 291 candidatos. Foram ofertadas 25 vagas, destas 21 do sexo feminino e 04 do sexo 

masculino, sendo que apenas 16 candidatos ingressaram no curso, sendo considerada uma turma 

atípica, pois a maioria buscava a formação em Psicologia há algum tempo, mas por já estarem 

inseridos no mercado de trabalho enfrentaram a incompatibilidade de horário, uma vez que o curso 

era vespertino.  

Os primeiros licenciados em Psicologia receberam seus títulos em 1994 e eram 06 alunos, 

sendo 05 do sexo feminino e 01 do sexo masculino. A turma denominou-se “Turma Professora 

Claudete Sampaio”, Patrono Prof. Luiz Leite e a Paraninfa foi a Profª. Maria Auxiliadora de Aboim 

Machado (LIMA, 1998). Já a primeira turma de psicólogos, como destaca o autor, foi em 1995, 

composta por 11 alunos, sendo 09 do sexo feminino e 02 do sexo masculino. A turma denominou-

se “Turma Luiz Leite”, o Paraninfo foi o Prof. José Carlos Tourinho e Silva, a Patronesse foi a 

Profª. Cybele Maria Rabelo Ramalho e a professora homenageada foi Claudete Sampaio.  

De acordo com Barbosa (2008) a UNIT (Universidade Tiradentes) é a segunda universidade 

do Estado que implanta o curso de Psicologia, tendo sido criada através da Resolução do Conselho 

Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD) nº 04/96, no dia 09 de julho de 

1996, e reconhecida pelo MEC, na habilitação de formação de Psicólogo, conforme a Portaria nº 

1956/2002. O curso tinha por alvo suprir as carências no Estado e contribuir para a ampliação das 

ações exercidas por estes profissionais no âmbito das instituições públicas e privadas (BARBOSA, 

2008). De acordo com o site da UNIT (2010, s. p.) o “curso objetiva uma formação generalista e se 

articula em duas ênfases: (1) práticas educacionais, [...]; e (2) promoção de saúde, [...]. Além disso, 

permite ao aluno compreender as necessárias interfaces da Psicologia com outros campos do 

conhecimento”. 

Segundo Barbosa (2008, p. 7) o curso sofreu modificações no currículo no que concerne “as 

habilitações, que inicialmente eram três (bacharelado, formação de psicólogo e licenciatura em 

Psicologia) passando à opção de formação em psicólogo, atendendo à demanda regional, a 

demanda dos estudantes bem como aproveitando o principal potencial do corpo docente”. 

De acordo com Barbosa (2008, p. 7) “O terceiro curso de Psicologia, em Sergipe, da 

Faculdade Pio Décimo”, sendo apresentado à Profª. Maria do Carmo Mendonça, então delegada do 

DEMEC-SE, em 16 de julho de 1998. A primeira proposta pedagógica do curso foi elaborada pelo 

Prof. Jeremias Romão Batista, tendo sido avaliado pela comissão e, posteriormente, autorizado por 

decreto que permitiria seu funcionamento, através da Associação de Ensino e Cultura da Pio 
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Décimo (BARBOSA, 2008). Conforme informa o site da Pio Décimo (2010) a Portaria de 

Autorização nº 1.280 aconteceu em 23 de novembro de 1998, de acordo com o DOU nº 225, de 24 

de novembro de 1998. 

Conforme os dados fornecidos pelo site da Faculdade Pio Décimo (PIO X, 2010, s. p.) o 

curso tem por objetivo “Possibilitar o processo de construção de profissionais capacitados 

teoricamente e tecnicamente ao exercício de Psicologia em suas diversas áreas de atuação”. A 

primeira coordenadora, conforme informa Barbosa (2008), foi a psicóloga Profª. Maria das Dores 

Costa Cabral Moreno, e em janeiro de 1999 foram abertas as primeiras 50 vagas por concurso de 

vestibular, duas vezes por ano, em que a primeira turma iniciou-se em fevereiro subsequente. Vale 

ressaltar que a Profª. Maria das Dores participou da comissão para a criação do projeto do curso de 

Psicologia na UFS anos antes, o que nos leva a crer que sua experiência, expertise e vínculos 

sociais pesaram para a ocupação deste cargo. 

Nos anos subsequentes, foram introduzidas melhorias na matriz curricular e criado o projeto 

de videoteca e do Centro de Práticas em Psicologia (CENPP) da Faculdade Pio Décimo, “cujas 

coordenação administrativa e responsabilidade técnica couberam, respectivamente, as psicólogas 

Roseli Maria Rodella de Oliveira e Celina Maria Aragão Ximenes Ribeiro” (BARBOSA, 2008, p. 

8).  

A formatura da primeira turma do curso de Psicologia da Pio Décimo acontece em janeiro 

de 2004. A Portaria de Reconhecimento viria em 12 de janeiro de 2004, através da Portaria nº 125, 

por meio do DOU nº 9, de 14 de setembro de 2004 (PIO DÉCIMO, 2010). 

Segundo Barbosa (2008) o curso de graduação em Psicologia na Faculdade FaSe (Faculdade 

de Sergipe) iniciou-se no segundo semestre de 2008, por meio da Portaria Ministerial do MEC nº 

186, de 10 de março de 2008. O curso acontece em forma de módulos e em parceria com a 

Universidade Estácio, originalmente Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. 

O site Portal Estácio (2010, s. p.) informa que o curso de Psicologia busca preparar 

“profissionais para desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde 

psicológica e psicossocial, em nível individual e coletivo, pautado na visão integral e ética do ser 

humano”. Atualmente a primeira turma está cursando o 5º período, tendo a previsão de conclusão 

para julho de 2013. 

Como se pode observar é possível averiguar que o início da Psicologia enquanto saber e 

profissão ocorreu de modo gradual, de modo tanto conturbado tanto no Brasil quanto no Estado de 

Sergipe. É por causa do empenho e interesse de tantos agentes por esta nova ciência que este campo 

se estabeleceu. Averiguou-se que os primeiros agentes tomaram contato com esta ciência através 

dos saberes da Medicina e da Educação, fosse através do ensino formal ou por meio de uma prática 

profissional pouco sistematizada, mas todas essas formas de contato com a Psicologia contribuiu 
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significativamente para que suas ações, atitudes e participação contribuíssem com a construção, 

estabelecimento e mesmo consagração da profissão de Psicologia.  
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CAPÍTULO III: SOCIOGRAFIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL 
 

Este capítulo apresentará uma analise sociográfica da Psicologia baseada nos resultados das 

pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE Opinião) (2004) e 

pelo Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado (WHO) em 2001, conforme solicitação do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP)46, trazendo à luz a morfologia, ou seja, a estruturação, 

formação e composição atualizada de como os psicólogos estão organizados e dispostos 

profissionalmente no Brasil. A sociografia tem por fundamento descrever dados demográficos e 

estatísticos de grupos sociais e através de seu uso é possível obter dados objetivos sobre os 

profissionais da Psicologia na atualidade. Os dados aqui descritos estão relacionados com as 

variáveis de recursos sociais, ou seja, caracterização do grupo (gênero e idade), escolaridade 

(formação e tempo de formação), atuação profissional (espaço de atuação, horas dedicadas e 

representatividade salarial) e engajamento profissional e participação na profissão, selecionados e 

utilizados para o presente estudo empírico.  

A contribuição deste capítulo ajuda compreender a Psicologia enquanto espaço profissional, 

de modo mais geral, e serve tanto para o entendimento da sociografia da Psicologia na atualidade 

quanto para fazer contrapontos ao averiguar se há ou não equivalência quanto ao perfil dos agentes 

pesquisados no estudo empírico desta pesquisa.  

É importante destacar que a maneira como as pesquisas foram usadas está relacionada com 

a importância e relevância dos dados para este estudo empírico, a cronologia, ou seja, será 

priorizado o estudo mais recente e comparado aos resultados entre as pesquisas sempre que se 

julgar necessário e pertinente ao estudo presente, bem como comparar aos resultados obtidos por 

esta dissertação. O critério de apresentação escolhido foi trazer os dados que são pertinentes a esta 

dissertação como descrito anteriormente, ou seja, as variáveis relativas aos recursos sociais, mas 

faz-se necessário apresentar a metodologia utilizada por cada pesquisa para o entendimento das 

mesmas. 

A pesquisa desenvolvida pelo Instituto WHO foi realizada no ano de 2001, para o CFP, com 

o objetivo de identificar a realidade profissional de seus associados e suas avaliações quanto à 

atuação de seus conselhos profissionais no âmbito regional e federal. A amostra foi composta por 

1.200 (mil e duzentos) participantes, com cotas de 80 (oitenta) profissionais, aleatoriamente 

selecionados segundo a Regional em que obtiveram seus registros profissionais. A amostra 

nacional foi ponderada, visando garantir que cada Regional tivesse uma participação idêntica. 

Pressupondo um nível de confiança de 95%, a efetivação da amostra global de 1.200 casos garantiu 

à pesquisa a obtenção de resultados nacionais com um erro amostral não superior a 3%, enquanto 
                                                        
46 Ambas as pesquisas estão disponibilizadas no site do Conselho Federal de Psicologia, em POL (2010). 
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as amostras segmentadas por Regionais tiveram seus erros projetados próximos a 11%. Neste 

contexto, foram consideradas questões relativas ao perfil demográfico e profissional do 

entrevistado, conhecimento e concordância com ações desenvolvidas pelo Conselho, avaliação da 

atuação dos Conselhos Regionais e Federal e identificação de sugestões para o aprimoramento da 

atuação destas entidades. 

Já o outro estudo aqui referido, desenvolvido pelo Instituto IBOPE Opinião (2004), 

apresenta uma série de dados sobre o universo da profissão. O objetivo da referida pesquisa foi 

levantar a opinião dos respondentes sobre a revista “Psicologia: Ciência e Profissão”, bem como 

sobre o exercício da profissão de psicólogo junto aos psicólogos inscritos no CFP, realizada em 

todo o Brasil, no período de 04 a 25 de março de 2004. A amostra utilizada foi probabilística 

representativa da população em estudo, através de sorteio sistemático no cadastro fornecido pelo 

cliente, neste caso, o CFP. O número de entrevistados totalizou 2.000 indivíduos. Quanto à coleta 

de dados foi realizada entrevista telefônica com utilização de questionário elaborado de acordo com 

os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram realizadas por uma equipe de entrevistadores do 

IBOPE/MQI47, devidamente treinada para abordagem deste tipo de público e quanto ao controle de 

qualidade houve filtragem em todos os questionários após a realização das entrevistas, bem como 

fiscalização em aproximadamente 20% dos questionários. Para a tabulação dos dados foram 

consideradas as seguintes variáveis: Sexo (Feminino e Masculino); Grupo de Idade (Até 25 anos; 

26 a 35 anos; 36 a 45 anos; 46 a 55 anos; 56 anos e mais); Dedicação à Profissão (Somente 

psicólogo; Exerce, mas de forma complementar; Não exerce); Tempo de Formatura (Mais de 23 

anos; 19 a 23 anos; 14 a 18 anos; 9 a 13 anos; 4 a 8 anos; Menos de 4 anos); Participação da 

Atividade de Psicólogo no Orçamento (Menos de 25%; De 26% a 50%; De 51% a 75%; De 76% a 

100%; Não sabe/Não opinou) e Leitura da Revista (Lê todas; Lê a maioria; Lê algumas). Deve-se 

observar que algumas das perguntas cujas somas das porcentagens não totalizam 100% são 

decorrentes de arredondamentos ou de múltiplas respostas. Porém serão descritos aqui apenas 

dados que se consideram relevantes para a presente dissertação e sempre que possível será 

apresentada uma comparação dos resultados obtidos pelas duas pesquisas, bem como o cruzamento 

com outros estudos de igual relevância. Apresenta-se então a caracterização dos grupos estudados, 

a formação acadêmica, a atuação profissional, engajamento e participação profissional e 

conhecimento, aproximação e uso dos Conselhos Federal e Regionais. 

 

 

                                                        
47 Marketing Quality Information. 
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3.1 Caracterização do Grupo 
 

De acordo com a pesquisa IBOPE Opinião (2004), 91% dos entrevistados são do sexo 

feminino, enquanto 9% são do sexo masculino. Este dado confirma o que Leser de Melo (1983) e 

Trigo (2004) revelam sobre a profissão, isto é, desde o início e após seu estabelecimento formal 

tornou-se uma profissão predominantemente feminina. Esta ocorrência está ligada ao fato de 

inicialmente ser uma prática das psicologistas em apoio ao trabalho dos médicos higienistas e como 

forma de obter um conhecimento formal da prática já executada, permanecendo no mercado de 

trabalho, que se abria para a mulher na segunda metade do século XX (TRIGO, 2004).  

Tabela 1: Distribuição percentual segundo sexo e idade: perfil dos entrevistados – Brasil 

Respostas Total 

Sexo Idade 

Masc. Fem. 
até 25 
anos 

26 a 35 
anos 

36 a 45 
anos 

46 a 55 
anos 

56 anos 
e mais 

FA48 2000 184 1816 148 692 605 437 118 
FR49 100% 9% 91% 7% 35% 30% 22% 6% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião50 (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela Perfil dos entrevistados, p. 
01). 
 

Conforme Tabela 1, quanto à idade, a pesquisa IBOPE Opinião (2004) revelou uma 

prevalência de pessoas do sexo feminino (91%) e de elementos do grupo compreendido entre 26 e 

55 anos, totalizando 87% dos pesquisados, seguidos pelos que possuem até 25 anos, com 7%, e 

finalmente com 56 anos e mais, com 6%. Tal fato revela que os três grupos com maior percentual 

correspondem ao período mais produtivo profissionalmente e esperado para inserção e permanência 

no mercado de trabalho. A pesquisa do Instituto WHO (2001) revela informações similares 

relativas a sexo (feminino com 92,2%) enquanto para faixa etária apresenta diferenças, visto que o 

recorte dos estudos são diferentes, mas nas faixas entre 25 a 44 anos de idade houve um declínio 

considerável de 10% do primeiro para o segundo estudo, ou seja, 75% (WHO, 2001) e 65% 

(IBOPE Opinião, 2004).  

 

3.2 Formação Acadêmica  
 

Quanto ao tempo de formatura dos entrevistados, conforme Tabela 2, a pesquisa IBOPE 

Opinião (2004) informa que mais de um terço dos pesquisados se encontram na faixa de 4 a 13 

anos de formado e somente um quarto possui menos de 4 anos. É possível afirmar que as faixas 

estudadas estão bem representadas pelo estudo, revelando a maturidade dos envolvidos se for 

                                                        
48 Frequência Absoluta. 
49 Frequência Relativa. 
50 A referida pesquisa tem código de identificação OPP039/2004. 
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considerado o total de 79% que possui mais de 4 anos, chegando a mais de 23 anos de formado e 

possivelmente de exercício da profissão de psicólogo. Tal situação pode ser estendida para a análise 

do gênero, masculino e feminino, apesar de 91% ser do sexo feminino e somente 9% do sexo 

masculino, conforme referido na Tabela 1. 

Tabela 2: Distribuição percentual segundo tempo de formatura e sexo – Brasil 

Tempo de formatura 
Total 

Sexo 
Masc. Fem. 

FA FR FA FR FA FR 
Menos de 4 anos 420 21% 37 20% 381 21% 
4 a 13 anos 780 39% 63 34% 708 39% 
14 a 23 anos 500 25% 48 26% 454 25% 
Mais de 23 anos 300 15% 37 20% 254 14% 
 TOTAL 2000 100% 184 100% 1816 99% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela P.01, p. 03). 
 

A discrepância encontrada nos valores da Tabela 2 se deve à tabela original do referido 

estudo, que informa o valor total de 1816 respondentes do gênero feminino, mas que nos 

percentuais apresentados, ao fazer a conversão para valores absolutos, tem-se um total de 1797 

respondentes.  

Quanto a ter feito ou estar realizando cursos de pós-graduação lato e stricto sensu 

(especialização, mestrado ou doutorado) em Psicologia (IBOPE Opinião, 2004, P. 19), 42% dos 

respondentes informaram que não fez ou não estavam se especializando; destes 48% eram do sexo 

masculino, segundo a Tabela 3. Todavia o estudo revela que a maioria, independente do sexo, 

estavam preocupados em aprimorar seus estudos fosse com pós-graduação lato ou stricto sensu, 

com um total de 58% dos respondentes. 

Pode-se verificar que houve um crescimento pequeno, de 2,9%, em relação ao estudo 

promovido pelo instituto WHO (2001), mas que pode ser considerado relevante em se tratando de 

três anos de diferença entre uma pesquisa e outra, havendo apenas um declínio no investimento do 

doutoramento. Este declínio no doutoramento se deve possivelmente por não ser considerado tão 

rentável financeiramente, por se tratar de um aprimoramento do agente que já tenha realizado 

mestrado e estar envolvido com a área de ensino superior e pesquisa e por haver uma prevalência 

no investimento e interesse pela atuação em clínica, quando os ganhos são considerados maiores e 

mais imediatos. Este ponto de vista está respaldado por uma questão apresentada pela mesma 

pesquisa, IBOPE Opinião (2004, P. 13), ao questionar sobre a área de atuação na Psicologia que 

proporciona maior renda, quando os respondentes informam que é a área de atendimento clínico 

individual ou em grupo, com 55%, ficando a área de docência e pesquisa em psicologia com apenas 
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5%, ou seja, em sexto lugar, ganhando apenas para a área de psicologia jurídica e outras, que nem 

mesmo são especificadas. 

Tabela 3: Distribuição percentual quanto a ter feito ou estar fazendo curso lato sensu ou 
stricto sensu e sexo – Brasil 

Ter feito ou estar 
fazendo curso de: 

Total 
Sexo 

Masc. Fem. 
FA FR FA FR FA FR 

Mestrado 140 7% 15 8% 127 7% 
Doutorado 40 2% 9 5% 18 1% 
Especialização 980 49% 63 34% 908 50% 
Não fez/Não está 
fazendo 840 42% 88 48% 763 42% 
 TOTAL 2000 100% 184 100% 1816 99% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela P.19, p. 92). 
 

Apesar de os dados percentuais mostrarem valores maiores, proporcionalmente, para o sexo 

masculino, tanto para mestrado quanto para doutorado, em valores absolutos a prevalência ainda é 

feminina, pois o mestrado representa quase 9 vezes mais e para doutorado representa o dobro. Vale 

esclarecer que a discrepância encontrada nos valores da tabela 3 se deve à tabela original do 

referido estudo, que informa o valor total de 184 respondentes do gênero masculino, mas que nos 

percentuais apresentados ao se fazer a conversão para valores absolutos tem-se um total na soma de 

175 respondentes, o que não invalida a importância do estudo para o propósito aqui entendido. 

As áreas em que estes cursos foram ou estão sendo realizados estão pulverizados nas 

respostas, das quais as com maior percentual são: 45% em psicologia clínica, 10% em psicologia 

organizacional e do trabalho, 9% em psicologia hospitalar e psicologia escolar/educacional. Vale 

destacar que em outras áreas de menor destaque, ou seja, com menos de 1%, totalizaram 21% das 

respostas, conforme se verifica na Tabela 4.  
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Tabela 4: Distribuição percentual segundo as áreas de especialização e sexo – Brasil 

Área em que fez ou está fazendo curso: Total 
Sexo 

Masc. Fem. 
Total de respondentes 1153 96 1057 
Psicologia Clínica 45% 49% 45% 
Psicologia Organizacional e do Trabalho 10% 10% 10% 
Psicologia Hospitalar 9% 9% 9% 
Psicologia Escolar/ Educacional 9% 7% 9% 
Psicopedagogia 8% 4% 8% 
Psicologia Social 7% 8% 6% 
Psicologia do Trânsito 3% 4% 3% 
Psicanálise 3% 2% 3% 
Psicologia Jurídica 1% 1% 1% 
Psicologia do Esporte 1% 0% 1% 
Psicomotricidade 1% 0% 1% 
Psicodrama 1% 0% 2% 
Psicoterapia 1% 1% 1% 
Outros (com menos de 1%) 21% 31% 20% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptada pela Autora (Tabela, P.20, p. 94). 
 

É importante esclarecer que a Tabela 4 admitiu mais de uma resposta. Isto se deveu 

possivelmente por diversos respondentes terem realizado mais de um curso nestas diversas áreas, 

fato bastante comum na profissão de Psicologia, e que é condizente como os dados encontrados 

nesta dissertação, conforme se verificará no capítulo IV desta dissertação, a exemplo de um 

pesquisado, que realizou cinco especializações, e outros dois pesquisados realizaram três 

especializações (AUTORA, 2012). Esta questão revela a necessidade e o interesse em estar 

atualizando seus conhecimentos e aprimorando continuamente a expertise como forma de 

permanência no mercado e ocupação de novos espaços de trabalho. 

 

3.3 Atuação Profissional 

 

Quanto à dedicação à profissão, na pesquisa do IBOPE Opinião (2004) pode-se constatar 

que 58% exercem somente a profissão de psicólogo, ou seja, trabalha exclusivamente como 

psicólogo e todos os seus rendimentos são provenientes desta profissão. Todavia, 26% exercem de 

forma complementar e 13% não exercem a profissão ainda, mas pretendem exercer, conforme 

apresenta a Tabela 5. Tal fato revela que mais da metade dos profissionais conseguem sobreviver 

da profissão escolhida, o que mostra que esta profissão já possui respaldo da sociedade e seu 

reconhecimento enquanto expertise e campo. 
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Tabela 5: Distribuição percentual segundo a situação em relação ao exercício da profissão de 
psicologia – Brasil 

Respostas Total 

Dedicação 

Somente 
Psicólogo 

Exerce, mas 
de forma 

complementar 

Não exerce a 
profissão ainda, 

mas pretende 
exercer 

Não exerce a 
profissão e 

não pretende 
exercer 

Não sabe/ 
Não opinou 

FA 2000 1160 520 260 40 20 
FR 100% 58% 26% 13% 2% 1% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela P.12, p. 76). 
 

Nos dados obtidos pelo IBOPE Opinião (2004) a soma dos que exercem a profissão de 

modo integral ou parcial representa 84% dos entrevistados, o que significa que houve um 

crescimento significativo entre uma pesquisa e outra, de quase 9%, visto que na pesquisa realizada 

pelo Instituto WHO (2001) mais de dois terços (75,1%) dos entrevistados estavam exercendo a 

profissão. 

No que diz respeito à dedicação e horas dedicadas ao exercício da sua principal atividade na 

Psicologia é possível observar que 45% dos profissionais entrevistados dedicam até 20 horas 

semanais, como mostra a Tabela 6, podendo indicar o exercício da profissão como tempo parcial, 

visto a semana de 40 horas semanais, mas que nesta profissão especificamente não se aplica, pois 

os contratos são em geral de 30 horas semanais, conforme orientação da Federação Nacional dos 

Psicólogos (FINAPSI) 51, que preconiza jornadas de trabalho de 20 ou 30 horas semanais, havendo 

ressalvas de mais duas horas diárias em casos extraordinários. 

Tabela 6: Distribuição percentual segundo horas semanas dedicadas ao exercício da atividade 
de psicologia – Brasil 

Respostas Total 

Horas dedicadas ao exercício da profissão 

Até 20 horas 
semanais 

21 a 30 horas 
semanais 

31 a 40 horas 
semanais 

Mais de 41 
horas semanais 

Não soube 
informar / 

Não 
opinou 

FA 1673 753 418 351 134 17 
FR 100% 45% 21% 25% 8% 1% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela Horas semanais dedicadas ao exercício 
da atividade de psicólogo, p. 130). 

 

Uma minoria (1%) não soube responder quanto tempo dedica ao exercício da profissão. E 

apesar do valor elevado para menos de 20 horas, 84% dos pesquisados estão exercendo a profissão 

(conforme tabela 4) e apenas 54% dedica mais de quatro horas diárias à profissão (de acordo com a 

Tabela 5). 

                                                        
51 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3338 de 2008, que altera a Lei nº 4.119 de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre a 
jornada de trabalho dos psicólogos. 
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De acordo com a pesquisa do IBOPE Opinião (2004), quanto a remuneração ou valor 

percebido pelos entrevistados, como mostra a Tabela 7, traduzido em salários mínimos, 33% 

recebem até 5 salários, 17% entre 5 e 10 salários, 12% entre 10 e 20 salários e apenas 5% mais de 

20 salários, de acordo com os respondentes.  

Tabela 7: Distribuição percentual segundo salário mínimo e sexo – Brasil 

Salário mínimo FR 
Sexo 

Masc. Fem. 
FA 2000 184 1816 
Até 5 salários 33% 28% 33% 
5 a 10 salários 17% 16% 18% 
10 a 20 salários 12% 11% 13% 
Mais de 20 salários 5% 14% 4% 
Não tem 25% 24% 26% 
Recusa-se a responder 7% 7% 7% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela P.21, p. 
96). 

 

Vale informar que, segundo os indicativos da Federação Nacional dos Psicólogos 

(FINAPSI), a remuneração do psicólogo com jornada de 20 horas semanais deve ser de 4 (quatro) 

salários mínimos e de 30 horas semanais de 6 (seis) salários mínimos (POL , 2010), o que significa 

que de um modo geral os profissionais da Psicologia estão recebendo dentro do que é preconizado 

pela FINAPSI, apesar de a pesquisa não revelar o cruzamento entre valores percebidos e jornada de 

trabalho. 

Por outra perspectiva, ao analisar a Tabela 7, detecta-se que os maiores salários (mais de 20 

salários) são dos profissionais do sexo masculino, nesta faixa salarial, o que chama a atenção tendo 

em vista que eles são uma minoria dentro da profissão, e no caso da pesquisa, apenas 9%. 

Conforme dados do CFP, representam apenas 8% da categoria como um todo, ou seja, nesta faixa 

salarial são 3 mulheres para cada homem. Tal constatação confirma diversos estudos, que 

demonstram que de modo geral em quase todas as profissões os homens recebem salários maiores 

do que as mulheres, mesmo quando desenvolvem as mesmas atividades e/ou profissão.  

De acordo com Araújo e Ribeiro (2001, p. 10): “Em média, um homem em idade adulta 

trabalhando em atividades não agrícolas nas áreas urbanas do Brasil ganhavam 41% a mais que as 

mulheres, em 1995. Ou, visto de outro modo, uma mulher nas mesmas condições tinha uma 

remuneração do trabalho 29% menor que a do homem”. Os mesmos autores informam ainda 

segundo uma tabela sobre distribuição de renda, média e diferencial salarial por gênero e por 

ocupação, no Brasil, em 1995, que nas atividades técnica e científica a diferença salarial chega a 

80% e em atividades de prestação de serviços chega a 70% (ARAÚJO; RIBEIRO, 2001, p. 11), 

ocupações em que a profissão de Psicologia se enquadra perfeitamente.  
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Quanto à participação financeira em seu orçamento, segundo a pesquisa do IBOPE Opinião 

(2004), Tabela 8, constata-se que 32% do grupo pesquisado informa que a contribuição para o seu 

orçamento é entre 76% a 100%, vindo em seguida 25% com menos de 25%. Este dado revela que 

para apenas 40% dos investigados os rendimentos com o trabalho de psicólogo representam mais 

de 50% em seu orçamento, ou seja, a maioria (60%) não vive exclusivamente dos rendimentos da 

Psicologia. 

Tabela 8: Distribuição percentual segundo a participação no orçamento doméstico e sexo – 
Brasil 

Participação salarial no 
orçamento doméstico FR 

Sexo 
Masc. Fem. 

FA 2000 184 1816 
Menos de 25%  24% 27% 23% 
De 25% a 50% 19% 15% 19% 
De 51% a 75% 8% 9% 8% 
De 76% a 100% 32% 34% 31% 
Nenhuma 2% 1% 2% 
Não sabe avaliar (Esp.) 1% 2% 1% 
Não opinou 15% 12% 15% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela 
Perfil dos entrevistados, p. 1-2). 

 

Segundo a Tabela 8, vale observar que 18% dos respondentes não manifestaram a 

participação de seus rendimentos no orçamento doméstico, totalizando 360 entrevistados, o que nos 

faz pensar no desconhecimento real de seus ganhos, visto que a privacidade estava garantida pela 

referida pesquisa. 

A pesquisa WHO (2001) traz uma questão quanto ao vínculo profissional. Os resultados 

indicam, de acordo com a Tabela 9, que 57% dos entrevistados exercem a Psicologia na condição 

de profissionais liberais, caracterizando a atividade liberal como a condição de trabalho mais 

frequente. Um segundo conjunto (39,6%) de profissionais trabalha sob a condição de assalariados e 

outros 2,7% são empregadores e apenas 0,7% dos participantes do estudo declaram dedicar-se, 

principalmente, ao trabalho voluntário.  

Tabela 9: Distribuição percentual segundo a condição de exercício profissional – Brasil 

Condição FA FR 
Profissional liberal 526 57% 
Assalariado 365 39,6% 
Empregador 25 2,7% 
Voluntário 7 0,7% 
Total respondentes 923 100% 

Fonte: Pesquisa WHO, 2001, p. 10-11. 
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A atividade liberal continua sendo exercida predominantemente nos consultórios 

particulares pelos profissionais da área clínica (MELO, 1983; TRIGO, 2004), enquanto a atividade 

assalariada é dominante entre os profissionais que atuam nas áreas de saúde pública, Psicologia do 

Trabalho, Psicologia Escolar e docência. A área de saúde e de pesquisa são as que informam, em 

maior percentual, cargas horárias de até 20 horas semanais. Nas demais áreas cresce o tempo 

dedicado à atividade, como no caso dos profissionais que atuam nas áreas de Psicologia do 

trabalho, docência, jurídica ou social, cujas jornadas de trabalho são sensivelmente maiores e 

consequentemente mais rentáveis. 

 

3.4 Engajamento e Participação Profissional  
 

De acordo com os dados do IBOPE Opinião (2004, P. 15) quanto à área em que exercem 

suas atividades na Psicologia, percebe-se que 55% o fazem em consultórios clínicos com 

atendimento individual ou em grupo, 17% em organizacional/institucional, 11% em atividades 

educacional e com políticas públicas de saúde, segurança ou educação política e as demais áreas, 

tendo uma representatividade muito menor no contexto geral, de acordo com a Tabela 10. Já na 

pesquisa do instituto WHO (2001) os resultados obtidos são um pouco diferentes, visto que até 

mesmo as nomenclaturas utilizadas eram diferentes, mas não há expressividade significativa, pois 

se as diferenças podem ser observadas nos dados mais atuais, é que houve um aumento da atuação 

profissional nas áreas organizacional/ institucional de 5%, docência e pesquisa de 2,2% e 

educacional/escolar de 1,8% em um prazo de 3 anos.  

Tabela 10: Distribuição percentual segundo a área de exercício profissional e sexo – Brasil 

Principal área de atuação como psicólogo FR 

Sexo 

Masc. Fem. 
FA 1673 159 1514 

Atendimento clínico individual ou em grupo 55% 49% 55% 
Atividade educacional 41% 14% 10% 
Área organizacional/Institucional 17% 16% 17% 
Políticas públicas de saúde, segurança ou educação 11% 10% 11% 
Docência e pesquisa em Psicologia 5% 11% 4% 
Psicologia Jurídica 1% 0% 1% 
Outros com menos de 1% 1% 0% 1% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela P.13, p. 78). 
 

Um ponto que chama a atenção na Tabela 10 é o fato de que, de todas as áreas citadas, 

apenas em duas os homens se destacam em termos percentuais, mas em números absolutos 

representam quase ¼ a menos que as mulheres, que são as áreas ligadas à docência e atividade 
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educacional, o que reflete exatamente o contrário do que Trigo (2004) traz ao falar da dificuldade 

que as mulheres tiveram para se inserir, nas décadas de 50 e 60, no meio acadêmico, nos primeiros 

anos de estabelecimento da Psicologia dentro das instituições de ensino superior. Nos dados 

empíricos desta dissertação verifica-se a mesma questão, em que dos 14 entrevistados, 10 

trabalham com docência, sendo que 06 são do sexo feminino e 04 são do sexo masculino. 

De acordo com os dados do IBOPE Opinião (2004), quanto a estar vinculado ao Conselho, 

apesar de não estar exercendo a profissão, pode-se averiguar que 57% já exerceram/pararam de 

exercer, mas pretendem voltar a exercer e 23% nunca exerceram, mas pretendem começar a 

exercer, conforme informa a Tabela 11.  

Tabela 11: Distribuição percentual segundo o motivo da inscrição no Conselho (somente para 
quem não exerce a profissão de psicólogo) – Brasil 

Motivo de estar vinculado ao conselho FA FR 
Já exerceu/parou de exercer, mas pretende voltar a exercer 481 57% 
Nunca exerceu, mas pretende começar a exercer 194 23% 
Sente-se mais seguro por ter mais uma possibilidade 
profissional além da atual 93 11% 
Nenhuma destas 67 8% 
Não sabe/Não opinou 0 0% 
Total de respondentes 843 100% 

Fonte: Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Gráfico, p. 133). 
 

Comparando com outros dados obtidos, pode-se averiguar que dos 15% que não estão 

exercendo a profissão de psicólogo (Tabela 5), 91% continuam vinculados aos Conselhos (Tabela 

11), inclusive pagando a anuidade. Isto demonstra que de alguma forma eles se sentem mais 

seguros por fazerem parte de uma categoria profissional e pela possibilidade de acessar a qualquer 

momento este recurso para inserção/reinserção no mercado profissional. O que é contrário do que 

foi encontrado no estudo empírico desta dissertação, tendo em vista que dos 14 pesquisados, 03 

casos se desligaram do Conselho Regional por não estarem exercendo especificamente a área 

clínica e terem sido informados de não haver obrigatoriedade em contribuir com a categoria quando 

apenas na área de docência, mesmo que com Psicologia, e 01 caso não contribui por não ser de 

formação em Psicologia e sim médica. Todos os demais são vinculados ao Conselho por atuarem 

em áreas em que há exigência institucional.  

 

3.5 Conhecimento, Aproximação e Uso dos Conselhos Federal e Regionais 

 

Quanto às ações praticadas pelo Conselho, segundo o IPOBE Opinião (2004), em avaliação 

espontânea, 47% dos respondentes dizem ter conhecimento de algum serviço disponível no site do 
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Conselho Federal. Vale ressaltar que três anos antes este dado era muito melhor, visto que 71,5% 

tinham algum conhecimento sobre o site (WHO, 2001), de acordo com a Tabela 12. Tal 

constatação leva a crer que grande parte das ações do CFP ainda não é inteiramente assimilada, 

compreendida e usada pelos inscritos e que estes agentes inscritos entendem que o seu Conselho é 

apenas um órgão que eles precisam estar ligados para não serem vistos ilegalmente na profissão. 

Quando transposta e ampliada esta questão sobre as ações práticas dos Conselhos (CFP e CRP-19), 

nos pesquisados desta dissertação averigua-se que todos (100%) sabem da existência do site do 

CFP e do Conselho Regional.  

Tabela 12: Distribuição percentual segundo o conhecimento das ações do site do CFP versus 
Pesquisas 

Conhecimento de alguma 
ação/serviços do site do CFP Total 

Sim Não 
FA FR FA FR 

WHO (2001) (1) 923 660 71,5% 263 28,5% 
IBOPE Opinião (2004) (2) 2000 940 47% 1060 53% 
Estudo empírico (2012) (3) 14 14 100% 0 0% 

Fonte: (1) Pesquisa WHO, 2001 (adaptação da Tabela 11, p. 14); (2) Pesquisa IBOPE Opinião 
(2004) (adaptação da Tabela P.10, p. 52); e (3) Autora, 2012. 

 

Quanto a ter precisado do CRP-19 em algum momento de suas vidas profissionais, os 

resultados dos estudos mostrados na Tabela 12 revelam que dos 14 pesquisados desta dissertação, 

09 casos (64,3%) usam ou já usaram algum tipo de serviço ou buscaram informações e 05 casos 

(35,7%) nunca usaram os serviços disponíveis. 

No estudo desenvolvido pelo WHO (2001) há uma questão que avalia o desempenho dos 

Conselhos Federal e Regionais, quando os entrevistados revelam significativo grau de aprovação de 

sua atuação. Segundo a opinião de 61,4% dos entrevistados a atuação do Conselho Federal e 

Conselhos Regionais de Psicologia têm sido correta, conseguindo garantir à sociedade o bom 

exercício profissional da Psicologia, em que 16,5% não se sentem assim tão satisfeitos com o 

desempenho dos Conselhos, concordando apenas em parte com sua forma de atuação e 12,7% 

sentem-se insatisfeitos, considerando que seu trabalho deixa a desejar (como mostra a Tabela 13). 

Tabela 13: Distribuição percentual segundo a atuação do CFP e CRP – Brasil 

Quanto à atuação dos Conselhos Federal e Regionais FA FR 
Têm sido corretos, conseguindo garantir à sociedade o bom exercício 
profissional da Psicologia 566 61,4% 
Não se sentem assim tão satisfeitos com o desempenho dos Conselhos, 
concordando apenas em parte com sua forma de atuação  152 16,5% 
Sentem-se insatisfeitos, considerando que seu trabalho deixa a desejar 117 12,7% 
Não sabe avaliar 88 9,5% 
Total de respondentes 923 100% 

Fonte: Pesquisa WHO, 2001 – Adaptado pela Autora (Tabela 9, p. 11-12). 
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Quando esta questão é colocada para a pesquisa de apoio desta dissertação, verifica-se que 

dos 09 casos pesquisados que usaram tanto o Conselho Federal quanto o Regional, apenas um 

entrevistado ficou insatisfeito como o CRP-03, atualmente CRP-19. Todos os demais, ou seja, 

57,1% dos entrevistados, ficaram satisfeitos com a prestação de serviço realizado pelo Conselho 

Regional e 64,3% dos casos ficaram satisfeitos com os serviços e informações do site do CFP 

(POL, 2010). É importante destacar que todos os respondentes que já utilizaram os serviços 

acreditam que os mesmos podem ser melhorados para um atendimento mais eficiente. 

Quando questionados sobre já ter acessado o site do Conselho Federal de Psicologia, o 

resultado foi de 53% para “não” e 47% para “sim” (IBOPE Opinião, 2004, P. 10). É curioso notar, 

conforme mostra a Tabela 14, que o nível de aceitação e aprovação na atuação é mais alto que o de 

conhecimento sobre as ações empreendidas ou mesmo pela busca e acesso ao site com informações 

sobre eventos, atuação e serviços oferecidos pelo Conselho da classe, revelando uma adesão efetiva 

e relação com uma categoria profissional precária e pouco efetiva. 

Tabela 14: Distribuição percentual segundo o uso do site do CFP 

Utiliza o site do Conselho 
Federal 

IBOPE Opinião 
(2004) (1) 

Estudo empírico 
(2011) (2) 

FA FR FA. FR 
Sim 940 47% 9 64,3% 
Não 1060 53% 5 35,7% 
Total de respondentes 200 100% 14 100% 

Fonte: (1) Pesquisa IBOPE Opinião (2004) – Adaptado pela Autora (Tabela P.10, p. 52) e, 
(2) Autora (2012). 

 

Enquanto que no presente estudo, quanto a ter usado o site do CFP, averigua-se que dos 14 

pesquisados, 09 casos (64,3%) usam sistematicamente ou já usaram algum tipo de serviço ou 

obtiveram informações através do referido site e 05 casos (35,7%) nunca o utilizaram. Esta é uma 

mudança significativa que pode estar relacionada com o perfil dos pesquisados da presente 

dissertação, visto que são psicólogos que estão em cargos de direção e deste modo precisam estar 

continuamente atualizados. 

Deste modo, o que WHO (2001) e IBOPE Opinião (2004) trazem de relevante são dados 

que, por meio da análise sociográfica, revela o perfil dos profissionais de Psicologia no período de 

sua realização e na atualidade, visto que estes estudos são os mais recentes realizados pelo 

Conselho da categoria e disponíveis no mercado, servindo assim de base para comparação e 

confronto dos dados, levando em consideração os percentuais obtidos nesta dissertação.  

As pesquisas revelam que a profissão de Psicologia tem uma predominância significativa de 

mulheres nos espaços profissionais (91%), uma prevalência de Psicólogos com idade entre 26 e 55 

anos (87%), com tempo de formação entre 4 e 13 anos (39%), havendo uma predominância do sexo 

feminino nesta faixa (39%), com a maioria tendo feito ou estava fazendo especialização (49%) no 
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período pesquisado e o curso mais procurado era na área da Psicologia Clínica (45%). Quanto à 

atuação profissional, pode-se observar que grande parte dos pesquisados exerce a profissão de 

psicólogo de modo integral ou parcial (84%), dedicam entre 21 a mais de 40 horas semanais (54%), 

recebem até 5 salários mínimos (33%), não vivem exclusivamente dos rendimentos da Psicologia, 

uma vez que a participação financeira em sua vida era de até metade dos seus orçamentos (60%) e a 

maioria trabalha como profissional liberal (57%).  

Quanto ao engajamento e participação profissional observa-se que o local em que exercem 

suas atividades profissionais relacionadas à Psicologia é predominantemente em consultórios 

particulares (55%). Aqueles que, apesar de não estarem exercendo a atividade, estão vinculados ao 

Conselho profissional, por já ter exercido ou mesmo quando parou de exercer, mas pretendem 

voltar a exercer a atividade de Psicologia (57%). Quanto ao conhecimento das práticas realizadas 

pelo Conselho, no site, informam ter conhecimento dos serviços do mesmo (47%) e apresentam 

alto grau de aprovação total ou parcial quanto à atuação do mesmo (77,9%). 
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CAPÍTULO IV: TRAJETÓRIAS: COMPOSIÇÃO SOCIAL, INVESTIMENTOS E 

PERCEPÇÃO PROFISSIONAIS 
 

O presente capítulo traz a análise das trajetórias dos agentes pesquisados, buscando 

identificar e verificar quais os recursos sociais que foram mobilizados para atingir os postos 

privilegiados da Psicologia. Compreendendo, assim, os investimentos profissionais realizados pelos 

psicólogos que ascenderam em diferentes espaços de atuação da Psicologia no Estado de Sergipe, 

em relação ao processo de entrada no mercado profissional, ascensão dentro da profissão e 

permanência nestes postos de destaque. Pretende-se, também, discutir questões tratadas nos 

capítulos anteriores, com o intuito de promover fundamentação, análise e comparações consistentes 

e aprofundadas a fim de averiguar diferenças e semelhanças, sempre que possível, no processo de 

estabelecimento e consolidação da profissão (afinal, este é o problema geral da dissertação). 

A proposta deste estudo está voltada para compreender, empiricamente, os recursos sociais 

e investimentos profissionais dos psicólogos que ascenderam em diferentes espaços de atuação da 

Psicologia no Estado de Sergipe. Fazem parte deste estudo 14 (quatorze) profissionais que ocupam 

cargos gerenciais passiveis de serem ocupados por psicólogos, sendo destes: 13 (treze) de formação 

em psicologia e 01 (um) de formação médica. Os espaços de atuação em que estes atuam são: 

clínica, ensino, organizacional, jurídico, hospitalar e trânsito. As instituições em que os pesquisados 

atuam são privadas e públicas, bem como no Conselho e sindicato da classe. Os cargos/função que 

ocupam, enquanto gestores, são: presidente, diretor, coordenador, gerente/gestor, conselheiro e 

supervisor. Um pesquisado (Entrevista 13, em julho de 2011) não tem formação em Psicologia, 

mas sim em Medicina/Psiquiatria, com especialidade em Psicanálise e sua contribuição se dá à 

medida que os dados por ele fornecidos são relevantes para a compreensão tanto no sentido de 

responder questões em torno da participação dos psicólogos que buscam esta especialização para a 

inserção e permanência no mercado de trabalho quanto para a relevância da Psicanálise na 

construção e estabelecimento da Psicologia como profissão no passado e na atualidade, além das 

disputas de espaço e expertise travadas entre os agentes destas áreas, Medicina e Psicologia, em 

busca de domínio/limites do saber nas diferentes profissões, especialmente dentro da profissão de 

Psicologia. 

As entrevistas fornecem elementos biográficos que orientam a compreensão da utilização 

dos recursos sociais que estão presentes nas trajetórias pessoais, escolares, políticas, sociais e 

religiosas destes agentes, para o entendimento de seus trajetos profissionais no processo de entrada 

no mercado profissional, ascensão no interior da profissão e permanência nos postos de destaque da 

Psicologia, possibilitando assim tanto a compreensão objetiva quanto subjetiva de seus itinerários 

(DUBAR, 1998) e do peso do uso destes recursos. Vale destacar que a compreensão objetiva diz 
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respeito às questões factuais da biografia do agente, ou seja, onde estudou, com que idade concluiu, 

se teve reprovações durante sua vida escolar, por exemplo. Em contrapartida a compreensão 

subjetiva busca abranger os detalhes da trajetória do agente, a exemplo de como foi o período de 

formação escolar, porque realizou um determinado curso, de que modo as relações estabelecidas 

durante a formação universitária contribuíram para sua inserção no mercado de trabalho ou qual a 

sua percepção a respeito de assuntos diversos. Assim compreende-se não apenas o que e quando ele 

fez algo, mas o como, o porquê e o peso de ter realizado o que realizou e deste modo é visualizada, 

de modo abrangente, a complexidade das trajetórias dos agentes. 

Neste sentido a descrição dos dados ocorre em dois momentos distintos: o primeiro se dá 

por meio de uma análise sociográfica e o segundo por meio da análise biográfica, com o intuito de 

abarcar todos os dados coletados e considerados relevantes para a compreensão do estudo. 

 

4. 1 Caracterização dos Pesquisados 

 

De acordo com os dados obtidos verifica-se que dos 14 pesquisados, 64% são do sexo 

feminino, enquanto 36% são do sexo masculino, de acordo com a Tabela 15. Apesar de haver uma 

prevalência de mulheres na profissão, esta pesquisa diverge em 27% a menos do dado relatado pela 

pesquisa IBOPE Opinião (2004), conforme Tabela 1. Quanto à faixa etária, percebe-se que 43% 

têm entre 41 e 50 anos e 36% entre 31 e 40 anos de idade (Tabela 15). As faixas etárias com maior 

prevalência de respondentes diferem um pouco do proposto pela pesquisa IBOPE Opinião (2004), 

de acordo com a Tabela 1, tendo em vista que o universo do presente estudo é muito menor e havia 

uma necessidade de aglomerar as faixas etárias. Os dados aqui tratado também podem ser 

observados em detalhe no Quadro 2 do Apêndice F. 

Tabela 15: Distribuição percentual segundo sexo e idade: perfil dos pesquisados – Aracaju 
(SE)  

Respostas Total 

Sexo Idade 

Masc. Fem. 
Até 30 
anos 

31 a 40 
anos 

41 a 50 
anos 

Acima de 
51 anos 

FA 14 5 9 1 5 6 2 
FR 100% 36% 64% 7% 36% 43% 14% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Logo verifica-se que a soma das duas faixas etárias, do IBOPE Opinião (2004), é de 65% 

indo dos 26 aos 45 anos de idade enquanto que a soma deste grupo é de 79% englobando dos 31 

aos 50 anos de idade. O que significa dizer que no primeiro estudo o grupo pesquisado está mais 

diluído entre as faixas etárias e a prevalência é de idade um pouco menor do que a encontrada nesta 

pesquisa em questão. Este fato está relacionado ao foco desta pesquisa que buscou apenas os 
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psicólogos que ocupam cargos gerenciais dentro da psicologia. Por outro lado revela também um 

perfil diferenciado, tendo em vista que metade (50%) destes pesquisados possuem entre 4 e 13 anos 

de formados (Tabela 16), ou seja, é um grupo composto por profissionais formados há 

relativamente pouco tempo e já ocupando cargos gerenciais, se comparada a idade dos mesmos, e 

prevaleceu o grupo entre 41 a 50 anos de idade com 43%, ou seja, agentes em sua maturidade 

cronológica.  

Quanto ao tempo de formatura percebe-se que metade (50%) tem de 4 a 13 anos, sendo um 

pouco mais da metade (57%) do sexo feminino. É possível averiguar que as duas maiores faixas de 

tempo de formatura representam 79% dos pesquisados, de acordo com a Tabela 16 e podendo ser 

observados em detalhe no Quadro 2 do Apêndice F. 

Tabela 16: Distribuição percentual segundo tempo de formatura e sexo – Aracaju (SE) 

Tempo de formatura 
Total 

Sexo 
Masc. Fem. 

FA FR FA FR FA FR 
Até 3 anos 1 7% 0 0% 1 100% 
4 a 13 anos 7 50% 3 43% 4 57% 
14 a 23 anos 4 29% 1 25% 3 75% 
Mais de 23 anos 2 14% 1 50% 1 50% 
 TOTAL 14 100% 5 100% 9 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Os dados revelam que na maioria das faixas de tempo de formatura há mais agentes do 

gênero feminino do que masculino, ocorrendo o mesmo na pesquisa IBOPE Opinião (2004), Tabela 

2, mas apenas quando analisada a frequência absoluta. Comparando os estudos, a pesquisa 

realizada pelo IBOPE Opinião (2004), dados da Tabela 2, as mesmas faixas de tempo de formatura 

foram predominantes, e a soma equivale a 64% nas duas faixas com maior percentual. A grande 

diferença entre, esta pesquisa e a promovida pelo IBOPE Opinião os estudos está no fato de que 

apenas 7% dos respondentes desta pesquisa possuem até 3 anos de formados, o que é bastante 

condizente, tendo em vista que o estudo está focado naqueles que ocupam cargos gerenciais e com 

tão pouco tempo de formados é esperado que os mesmos ainda não estejam ocupando altos postos 

na profissão.  

O pesquisado (Entrevista 09, maio de 2011) que informa ter três anos de formado e estar em 

um posto de comando hierarquicamente favorável será mais bem apresentado no decorrer do texto, 

mas sua posição está relacionada com o fato de já ocupar cargo administrativo representativo na 

referida instituição há muitos anos e ter sido o idealizador e criador do órgão em que um 

profissional da Psicologia pudesse gerenciar, ou seja, suas relações pessoais e profissionais e 

conhecimento técnico sobre o referido órgão, juntamente com sua formação acadêmica, 
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conhecimento técnico e expertise na Psicologia, foram os principais fatores que contribuíram para 

esta ocupação relativamente precoce na profissão.  

Quanto à instituição de graduação, um pouco mais da metade (57%) realizou no ensino 

público e 43% no ensino privado, conforme se verifica na Tabela 17.  

Tabela 17: Distribuição percentual quanto ao tipo de instituição de ensino superior e sexo – 
Aracaju (SE) 

Instituição de ensino Total 
Sexo 

Masc. Fem. 
FA 14 5 9 
Pública 57% 60% 55,5% 
Privada 43% 40% 44,4% 

Fonte: Autora (2012). 
 

As instituições em que realizaram suas formações foram: 05 pela UFS, 03 pela PIO X/SE, 

01 pela UNIT/SE, 01 pela UFPB, 01 pela UFPA, 01 pela UBC/SP, 01 pela USP e 01 pela 

CESMAC/AL Quadro 2 do Apêndice F). O que nos revela que ainda há uma predominância na 

formação em instituições públicas, apesar de quase 36% ter concluído seus cursos após os 34 anos 

de idade.  

Quanto à titulação verifica-se que todos os pesquisados desta dissertação possuem pós-

graduação, seja lato sensu ou stricto sensu, como nos mostra a Tabela 18. Este dado também pode 

ser visto em detalhe no Quadro 2 do Apêndice F. 

Tabela 18: Distribuição percentual quanto a ter feito curso lato sensu ou stricto sensu e sexo – 
Aracaju (SE) 

Ter feito ou estar 
fazendo curso de 

Total 
Sexo 

Masc. Fem. 
FA FR FA FR FA FR 

Especialização 9 64% 3 60% 6 66,6% 
Mestrado 2 14% 1 20% 1 11,1% 
Doutorado 3 21% 1 20% 2 22,2% 
 TOTAL 14 100% 5 100% 9 100% 

Fonte: Autora (2012). 

Um dos entrevistados (Entrevista 12, em julho de 2011) está realizando no momento o 

primeiro ano de seu doutoramento. Grande parte dos entrevistados possui mais de uma 

especialização ou mais de uma titulação, sendo nomeado nesta pesquisa o título mais alto, que será 

apresentado ao longo do texto com mais detalhamento. Os dados aqui encontrados são bem 

diferentes dos encontrados na pesquisa IBOPE Opinião (2004), conforme Tabela 3, tendo em vista 

que 42% daqueles entrevistados não tinham feito ou não estavam fazendo nenhum tipo de curso, 

fosse na modalidade lato sensu ou stricto sensu. Em relação aos percentuais daquele estudo 
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também houve grande diferença. A frequência absoluta do IBOPE representa números muito 

maiores, visto que o universo daquele estudo é muito maior do que o aqui proposto. 

Quanto ao mais alto cargo que desempenham na Psicologia (Tabela 19 e Quadro 2 do 

Apêndice F), verifica-se que 64% ocupa o posto de coordenador, 29% de presidente e 7% de 

gerente.  

Tabela 19: Distribuição percentual segundo o cargo mais alto no exercício profissional da 
psicologia – Aracaju (SE) 

Cargo FA FR 
Coordenador(a) 9 64% 
Gerente 1 7% 
Presidente 4 29% 
Total respondentes 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Quanto ao tempo em que ocupam estes cargos gerenciais percebe-se, segundo a Tabela 20, 

que mais da metade (57%) estão há até 2 anos. Este dado revela que grande parte dos respondentes 

(86%) estão relativamente há pouco tempo em cargos gerenciais, dado que chama a atenção, tendo 

em vista que 57% destes possuem mais de 41 anos de idade (Tabela 15) e 50% são formados entre 

4 e 13 anos (Tabela 16).  

Tabela 20: Distribuição percentual quanto ao tempo no cargo gerencial no exercício 
profissional na psicologia – Aracaju (SE) 

Tempo no cargo FA FR 
Até 2 anos 8 57% 
Entre 2 e 4 anos 4 29% 
Entre 5 e 7 anos 1 7% 
Entre 8 e 10 anos 1 7% 
Mais de 10 anos 0 0% 
Total respondentes 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

É importante destacar que a maioria dos pesquisados ocupa mais de um cargo gerencial52 

(11 casos), em que 07 pesquisados acumulam mais de 01 cargo, 02 pesquisados acumulam outros 

02 cargos, 01 pesquisado acumula mais de 03 cargos e 01 pesquisado acumula mais de 04 cargos 

simultaneamente, além do descrito na Tabela 19. Estes cargos são diluídos em diretor, coordenador, 

supervisor de estágio, conselheiro, consultor e gestor, cargos que são de cunho gerencial, 

hierarquicamente privilegiados dentro de suas estruturas organizacionais e com poder decisório em 

diversos níveis. 

                                                        
52 Estes dados podem ser averiguados no Apêndice E. 
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Quanto à dedicação à profissão de Psicologia averigua-se que mais da metade (57%) 

dedica-se somente à Psicologia, enquanto 43% dedica-se à Psicologia e a outras profissões, 

conforme exposto na Tabela 21. Este dado é condizente com os obtidos pelo IBOPE Opinião 

(2004), que informa exercerem a profissão de modo integral 58% dos entrevistados.  

Tabela 21: Distribuição percentual segundo a dedicação ao exercício profissional na 
psicologia – Aracaju (SE) 

Dedicação FA FR 
Somente a Psicologia 8 57% 
Psicologia e outras profissões 6 43% 
Total respondentes 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Dos que se dedicam somente à Psicologia, 93% trabalham em mais de um espaço nesta 

profissão e apenas 7% (ou seja, 01 respondente) se dedica exclusivamente a um único espaço na 

profissão, o ensino (Entrevista 08, em maio de 2011). Com relação aos espaços de atuação dentro 

da Psicologia, verifica-se que os respondentes estão pulverizados em diversos espaços e atuando 

simultaneamente em mais de um destes, havendo uma prevalência de 10 casos se dedicando ao 

ensino superior, seja na graduação ou pós-graduação, como mostra a Tabela 22 e Quadro 2 do 

Apêndice F. 

Tabela 22: Distribuição percentual quanto aos espaços de atuação no exercício profissional da 
psicologia – Aracaju (SE) 

Espaço de atuação FA FR 
Ensino 10 71% 
Clínica 9 64% 
Organizacional 5 36% 
Políticas Públicas/Saúde 3 21% 
Hospitalar 1 7% 
Jurídica 1 7% 
Trânsito 1 7% 
Escolar 0 0% 
Total respondentes 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Vale destacar que o pesquisado de formação médica foi incluído nas Tabelas 21 e 22, que 

tratam do exercício e dedicação a psicologia, devido a sua atuação enquanto psicanalista ser muito 

mais aproximada a do psicólogo do que a do médico propriamente. Na realidade o referido 

pesquisado foi excluído apenas das questões especificas que tratam de sua participação e 

envolvimento com o Conselho da categoria (CRP), mas mesmo em questões sobre suas impressões 

foram mantidas sempre que possível e pertinente a pesquisa. 
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Quanto ao vínculo empregatício, constata-se que mais da metade (57%) é composta por 

assalariados e profissionais liberais simultaneamente, como mostra a Tabela 23 e Quadro 2 do 

Apêndice F. Não houve respostas para a alternativa “empregador”.  

Tabela 23: Distribuição percentual quanto à modalidade de vínculo profissional – Aracaju 
(SE) 

Vínculo empregatício FA FR 
Assalariado e liberal 8 57% 
Assalariado 5 36% 
Profissional Liberal 1 7% 
Empregador 0 0% 
Total respondentes 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Esta questão revela que todos que exercem a profissão como autônomo buscam uma 

segurança salarial, com vínculo empregatício, para exercer seus trabalhos como profissionais 

liberais com mais autonomia. É importante destacar que o entrevistado que respondeu atuar como 

profissional liberal exclusivamente é na verdade de formação médica, caracterizando um modelo 

diferenciado de forma de atuação no mercado de trabalho – profissão liberal –, embora muito 

comum na profissão médica e para a maioria dos psicólogos averiguados pela pesquisa WHO 

(2001) – Tabela 9 –, em que 57% dos pesquisados são profissionais liberais, mas não tão comum 

para os psicólogos do estudo em questão. De acordo com Trigo (2004) esta é a grande aproximação 

que existe entre a profissão de Psicologia e a profissão de Médico – ambas são profissões liberais –, 

e neste sentido as duas possuem status reconhecido, podem ser exercidas em tempo parcial, tendo 

flexibilidade de horário e ganhos financeiros. A grande diferença é no que diz respeito aos ganhos 

financeiros e status (no caso da profissão médica são bem maiores, fazendo com que os psicólogos 

desta pesquisa, especificamente, buscassem conciliar a modalidade de profissional liberal com a de 

assalariado, para assegurar bons rendimentos, segurança financeira e autonomia profissional).  

Quanto a salários mínimos recebidos no exercício da profissão de Psicologia tem-se que 

43% recebem entre 6 e 10 salários mínimos e 29% entre 11 e 20 salários, de acordo com a Tabela 

24, ou seja, 72% dos respondentes desta pesquisa recebem salários acima da média apresentada na 

pesquisa IBOPE Opinião (2004), em que a soma destas duas faixas naquela pesquisa representa 

apenas 29% dos respondentes desta pesquisa (Tabela 7). Estes dados também podem ser 

observados no Quadro 2 do Apêndice F. 
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Tabela 24: Distribuição percentual segundo salário mínimo – Aracaju (SE) 

Faixa salarial FA FR 
Até 5 salários mínimos 2 14% 
Entre 6 e 10 salários mínimos 6 43% 
Entre 11 e 20 salários mínimos 4 29% 
Mais de 20 salários mínimos 2 14% 
Total respondentes 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Os dados aqui obtidos são bastante diferentes dos averiguados na pesquisa do IBOPE 

Opinião (2004), tendo em vista que o predomínio naquela pesquisa é de 33% dos pesquisados com 

até 5 salários (Tabela 7). Este fato está relacionado com o recorte deste estudo, que pesquisa 

exclusivamente aqueles que ocupam cargos gerenciais, de modo que os salários são mais 

“representativos”, diferente do IBOPE Opinião (2004), em que a amostra foi geral.  

Quanto à representatividade de seus salários no orçamento doméstico, de acordo com a 

Tabela 25, verifica-se que 36% dos pesquisados informam que representa 100% e para 21% 

representa entre 25% e 50% de seus orçamentos domésticos, o que mostra dois extremos 

simultaneamente, tendo em vista que para o primeiro grupo descrito (36%) a profissão de 

Psicologia representa sua total e integral fonte de renda enquanto para o segundo grupo (21%) 

demonstra ser mais uma fonte de renda. Constata-se que o primeiro grupo retrata aqueles 

pesquisados que vivem exclusivamente da Psicologia (57%) e o segundo grupo representa os que se 

dedicam a outras profissões (43%) e que se graduaram na maturidade (36%), conforme informa a 

Tabela 21 e Quadro 2 do Apêndice F.  

Tabela 25: Distribuição percentual segundo a representatividade do salário no orçamento 
doméstico – Aracaju (SE) 

Representatividade salarial FA FR 
Até 25% do orçamento doméstico 2 14% 
Entre 25 e 50% do orçamento doméstico 3 21% 
Entre 50 e 75% do orçamento doméstico 2 14% 
Entre 75 e 99% do orçamento doméstico 2 14% 
100% do orçamento doméstico 5 36% 
Total respondentes 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Os dados aqui obtidos são inversos aos dados averiguados na pesquisa do IBOPE Opinião 

(2004), visto que para o IBOPE apenas em 40% dos investigados os rendimentos com o trabalho de 

psicólogo representa mais de 50% em seu orçamento (Tabela 8), ou seja, a maioria, 60%, não vive 

exclusivamente dos rendimentos da Psicologia, enquanto os dados fornecidos por esta pesquisa 

revelam que para 64% dos entrevistados seus rendimentos representam mais de 50% do orçamento 
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mensal (Tabela 25). Esta discrepância está efetivamente relacionada com o recorte do estudo, já 

mencionado anteriormente, que focaliza os profissionais que ocupam postos gerenciais, ou seja, 

postos em que os ganhos são mais significativos e ao mesmo tempo os agentes podem se dedicar a 

outros espaços dentro do próprio campo da Psicologia (por haver maior flexibilidade de horário nos 

cargos/funções).  

Em contrapartida averigua-se um número representativo de pesquisados (06 casos) que 

exercem outras profissões (conforme Tabela 21), o que pode ser explicado pelo fato de que vários 

dos pesquisados só se graduaram em Psicologia na maturidade (05 casos), após os 34 anos de 

idade, quando já possuíam outras profissões e exerciam outras atividades (07 casos) e por motivos 

diversos não as abandonaram e conjugam as diversas atividades profissionais simultaneamente. 

Observa-se que os 02 casos que exercem outras atividades além da Psicologia, mas que não se 

graduaram na maturidade, estão relacionados com o fato de mantêm outras formas de ganho (por 

interesse em diversificar atividades e gosto por atuar em outros campos).   

 A atividade de Psicologia exercida no espaço da clinica, seguindo o modelo de profissão 

liberal com atendimentos em consultórios particulares, é exercida pela maioria (64%) dos 

respondentes (Tabela 22), o que é coerente com os dados descritos pela pesquisa IBOPE Opinião 

(2004), que revela que 53% dos profissionais fazem seus trabalhos em consultório particular e em 

clínicas (Tabela 10). Este dado reforça o que Laser de Melo (1983) e Trigo (2004) revelam quando 

informam que esta profissão é prioritariamente exercida nos consultórios particulares pelos 

profissionais da área clínica.  

A diferença é que no caso do estudo aqui produzido verifica-se que esta atuação é 

complementar à atuação em outros espaços (Tabela 22) dentro da profissão de Psicologia. O 

trabalho em consultório clínico proporciona algumas vantagens que estão relacionadas à 

flexibilidade de horário, honorários mais representativos, individualidade e necessidade de pouco 

investimento no espaço físico em si. Em contrapartida, a sazonalidade, a necessidade de atualização 

contínua e a dificuldade de montar uma clientela robusta são as grandes dificuldades da área clínica 

e neste sentido acaba promovendo a falta de estabilidade financeira e a necessidade de muitos anos 

de investimento pessoal até obter um nome reconhecido no mercado e uma robusta rede de relações 

e contatos, pois não se trata de uma profissão em que a simples propaganda e divulgação dos 

serviços são suficientes, mas a indicação pessoa a pessoa, ou seja, capital social – que trata de uma 

variedade de recursos que podem ser mais ou menos institucionalizadas e mantém uma inter-

relação de conhecimento e reconhecimento com outros capitais (MERCKLÉ, 2011). É neste 

sentido que grande parte dos profissionais encontram formas de sanar os maiores entraves da 

profissão: realizar o anseio de atender em clínicas como profissional liberal, mas com um 

rendimento seguro em outro espaço, que ajuda inclusive a divulgar seu trabalho, mostrar sua 
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conduta profissional, montar clientela e manter-se atualizado profissionalmente. É sob este viés que 

se verifica que a maioria (71%) dos pesquisados estão envolvidos com a área de ensino superior, 

seja em cursos de graduação ou em pós-graduação (Tabela 22). 

 

4.2 Investimentos Profissionais e Formas de Percepção Acerca da Psicologia 

 

Para compreender o uso e o peso dos recursos sociais acionados pelos agentes faz-se 

necessário abarcar suas trajetórias. Neste sentido identificar as origens sociais de seus pais, suas 

formações escolares, engajamento e participação nas diversas esferas sociais é imprescindível, visto 

que estes dados dão indícios de mobilização e recursos sociais (redes de relações), ao mostrar 

inclusive o lado subjetivo dos itinerários tratados (DUBAR, 1998). Esta questão pode ser percebida 

nos estudos empíricos – Engelmann (2006) e Coradini (2008) – em que a posição de origem tem 

relevância ao tratar de trajetórias. 

Na verdade, ao tratar de trajetórias, toda a biografia dos agentes conta e dá subsídios para o 

entendimento de acionamento de recursos. Por este motivo é importante compreender seus trajetos 

escolares e profissionais – formação secundária, superior e pós-graduação; inserção profissional –, 

como eles entraram no mercado de trabalho da Psicologia, as redes de relações que estes agentes 

acionaram para ingressar no mercado, se foi por meio de familiares, de amizades ou de contatos 

com professores e outros profissionais; a ascensão aos postos privilegiados e como chegaram a 

estes cargos; a atuação política e engajamento – desde o movimento estudantil (centros acadêmicos 

e político partidário), grupos de estudos, movimento religioso/filosófico, até engajamento 

profissional (envolvimento com sindicato, Conselhos e associações). Todos estes recursos são 

formas possíveis de estratégia de inserção e permanência em postos de destaque e assim atingir a 

consagração profissional. 

 

4.2.1 Origens Sociais  

 

Os casos pesquisados revelam que a escolaridade de seus pais é bastante variada, mas 

percebe-se que dos 28 pais a maioria (25 pais e mães) completaram o ensino médio e 10 pais e 

mães concluíram o ensino superior, como podemos observar no Quadro 1 do Apêndice C. 

De um modo geral as mães são mais escolarizadas que os pais. Verifica-se na ocupação dos 

pais uma diversidade muito grande para ambos os casos, havendo uma predominância para as 

mães, de 06 casos como dona de casa e para os pais de 05 casos como funcionário público, de 

acordo com o Quadro 1 do Apêndice C. Em 07 casos os pais tiveram mais de uma profissão 

simultaneamente, enquanto apenas em 01 caso a mãe teve mais de uma profissão simultaneamente. 
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Em 16 casos os pais (pais e mães) chegaram a se aposentar. Atualmente o número de falecidos é de 

05 pais e 03 mães. Dos que ainda estão no mercado de trabalho pode-se relacionar 06 pais e 05 

mães, sendo que em ambos os casos 02 já são aposentados, mas trabalham em seus próprios 

negócios. 

Alguns pais chegaram a ocupar altos postos e podemos relacionar as seguintes instituições: 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), Diretor do Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN/AL), Coronel da Polícia Militar (PM/AL), Chefe do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT/SE), Assessor de Imprensa do Tribunal de Contas e Juiz do Estado de Sergipe.  

Foram constatados envolvimentos e participações em atividades sociais, políticas e 

religiosas de 11 pais e 12 mães, entre os 28 pais (pai e mãe) analisados no estudo, conforme mostra 

o Quadro 1 do Apêndice C, que também pode ser visto na Tabela 26, que se segue de maneira 

detalhada. 

Tabela 26: Distribuição percentual quanto ao engajamento social, político e religioso dos pais 
dos agentes – Aracaju (SE) 

Engajamento dos pais 
 Pais Mães Total 

Total FA FR FA FR FA FR 
Associações sociais 
(clubes) 

 
14 4 29% 4 29% 8 57% 

Sindicatos ou associações 
de classe 

 
14 3 21% 1 7% 4 29% 

Partidos políticos 
 

14 2 14% 1 7% 3 21% 

Grupos religiosos 
 

14 2 14% 6 43% 8 57% 

Total - 11 - 12 - 23 - 
Fonte: Autora (2012). 
 

Averiguou-se que em 03 casos pesquisados informaram que acionaram as redes de relações 

de seus pais para ocuparem postos de estágio e/ou trabalho. Podemos confirmar esta questão 

especificamente no caso que se segue em que o pesquisado, ao identificar que havia uma vaga de 

estágio aberto no juizado, no setor de adoção, foi lá sozinho, mas pediu intercessão de seu pai para 

ter acesso à referida vaga: 
No Juizado eu falei com meu pai, que conhecia a psicóloga que trabalhava lá, para ver se 
não tinha uma vaga lá. Tinha e eu fui, e lá eu fiquei por seis meses no setor de adoção. 
(Entrevista 12, em julho de 2011) 

 

Em 02 casos específicos o acionamento deste recurso não foi nem direto nem voluntário, 

visto que foi por meio da identificação de seus sobrenomes e indagado seu nível de parentesco, os 

quais confirmaram ser filhos das referidas pessoas e acabam sendo escolhidos para as referidas 



110 

 

vagas. Mas ainda assim trata-se de mobilização de recurso social, mesmo que não voluntário. Pode 

ser observada segundo a fala dos agentes: 
Na Pio X eu levei o meu currículo debaixo do braço. Ia atrás de emprego. Chegando lá, 
tem aquela história do quem indica né! O chefe de departamento que era um psicólogo 
Dr. [....] Geremias Romão. Ele chegou para mim e disse – C. você não vai conseguir 
nada trazendo o seu currículo aqui. Vai falar com o dono da instituição e vê se você 
consegue um QI. Mas eu não tenho QI político. – Mas vá falar com ele [..] e fale de você 
e de sua história. Eu fui falar com o Prof. Sebastião, que é o dono da Pio X, sem saber o 
que ia dizer para ele, na maior cara de pau, com o currículo debaixo do braço. Chegando 
lá a primeira pergunta que ele me fez foi – De quem você é filha? [...] Aí eu fiz., toda 
constrangida, meu pai é advogado. – Como é o nome do seu pai? Dr. B.R. – Foi meu 
advogado, gente boa, gente honesta. Claro que você vai ganhar um emprego. (Entrevista 
06, em maio de 2011) 

 
O estagio na época da graduação foi muito mais de indicação, foi total de indicação [...] 
de família [...] pelo nome. Inclusive porque eu fui estagiar no Tribunal de Justiça, na 
época não tinha processo de seleção e acabou que pelo nome [...] e mesmo sem ter vaga 
por indicação de uma pessoa da família eu acabei entrando. (Entrevista 10, em maio de 
2011) 

 

É possível verificar nos relatos apresentados que o acionamento das redes de contato, cuja 

base foi a família, na forma voluntária ou não, foi um elemento importante na composição da 

trajetória dos agentes pesquisados. O recurso social estabelecido nas diversas esferas da vida dos 

progenitores dos agentes da pesquisa foram elementos importantes para a inserção profissional dos 

pesquisados. 

 

4.2.2 Formação Escolar, Universitária e Pós-Graduação 

 

O percurso escolar dos agentes pode apontar para o estabelecimento de redes de relações, 

sendo estes vínculos modalidades de recursos sociais que podem em momento oportuno ser 

acionados para a obtenção de oportunidades escolares, profissionais ou mesmo sociais. Tendo em 

vista esta questão percebe-se que dos 14 casos pesquisados, a maioria, 09 casos, realizou o ensino 

fundamental em escola pública. Já o ensino médio foi realizado em 07 casos em escola pública e 07 

em escola privada, como nos apresenta a Tabela 27.  

Tabela 27: Distribuição percentual quanto à formação escolar versus instituição de ensino dos 
agentes – Aracaju (SE) 

Formação escolar 
Pública Privada Total 

FA FR FA FR FA FR 
Ensino fundamental 9 64% 5 36% 14 100% 
Ensino médio 7 50% 7 50% 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Dos casos pesquisados apenas 04 tiveram que trabalhar durante suas formações no ensino 

médio. A idade que os pesquisados tinham quando da conclusão do ensino médio é variada, indo 
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dos 15 aos 21 anos de idade, mas houve uma prevalência de 06 casos em que a conclusão se deu 

aos 18 anos de idade. 

 Com relação à graduação, já mencionada anteriormente, 08 casos realizaram em instituição 

de ensino público, enquanto, conforme Tabela 17, 02 foram bolsistas do Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES). As instituições em que realizaram suas formações foram: 

05 pela UFS, 03 pela PIO X/SE, 01 pela UNIT/SE, 01 pela UFPB, 01 pela UFPA, 01 pela UBC/SP, 

01 pela USP e 01 pela CESMAC/AL. A idade53 com que eles concluem o curso de Psicologia é 

bastante variado, indo dos 22 anos aos 47 anos de idade, mas há uma prevalência: em 04 casos aos 

24 anos e em 02 casos aos 23 anos de idade. Este dado ajuda a compreender outra questão que está 

relacionada a ter trabalhado durante a graduação em Psicologia.  

Verificou-se que, na maioria dos casos, 12 pesquisados responderam que trabalharam 

durante suas formações acadêmicas, como se averigua na Tabela 28.  

Tabela 28: Distribuição percentual quanto a ter trabalhado durante a graduação – Aracaju 
(SE) 

Trabalhou durante a 
graduação 

Masc. Fem. Total 
FA FR FA FR FA FR 

Sim 3 60% 9 100% 12 100% 

Não 2 40% 0 0% 2 100% 
Total 5 100% 9 100% 14 100% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Trabalhavam por diversos motivos. Em 06 casos por já ter atuações profissionais em outras 

áreas e a necessidade em se manter e manter suas famílias; em 04 casos para obter conhecimento na 

área da graduação e em 02 casos por conhecimento na área e necessidade financeira. É por estes 

motivos que a idade dos pesquisados é tão variada, visto que vários já eram profissionais em outros 

espaços no mercado de trabalho e por já haviam constituído família, logo, não puderam dedicar-se 

exclusivamente às suas formações no referido curso, como mostra o Quadro 1 do Apêndice C. 

Verifica-se então o quanto o referido grupo é heterogêneo e particularmente diferenciado. 

Dos 14 casos pesquisados verificou-se que 07 respondentes haviam realizado, iniciado ou 

apenas prestado vestibular para outros cursos de graduação; 01 caso realizou curso técnico 

profissionalizante antes da graduação em Psicologia; 02 casos se graduaram em outros cursos antes 

de se graduarem em Psicologia e 01 caso iniciou após a conclusão do curso de Psicologia outro 

curso de graduação (que não chegou a finalizar).  

                                                        
53 As idades relatadas quando da conclusão em ordem crescente são: 01 com 22 anos, 02 com 23 anos, 04 com 24 anos, 
01 com 25 anos, 01 com 28 anos, 01 com 33 anos, 01 com 37 anos, 01 com 42 anos, 01 com 46 anos e 01 com 47 anos 
de idade. 
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Dos 14 entrevistados percebe-se que todos têm pós-graduação, na modalidade lato sensu 

(especialização) ou stricto sensu (mestrado e doutorado), como mostra a Tabela 18 e o Quadro 1 do 

Apêndice C, sendo que, destes, 06 casos realizaram mais de uma especialização e 05 casos 

realizaram uma especialização. Dos 03 entrevistados que chegaram ao doutoramento nenhum 

realizou curso de especialização, apenas cursos complementares e evidentemente o mestrado, visto 

ser uma exigência o doutorado.  

As áreas em que estas especializações foram realizadas estão pulverizadas nas respostas, as 

quais na modalidade lato sensu (especialização) tem-se: 09 casos em Clínica, 03 em Psicanálise, 02 

em Ensino Superior, 01 em Psicopedagogia, 01 em Literatura e Psicologia, 01 em Sociologia 

Política, 01 em Organizacional, 01 em Homeopatia, 01 em Jurídica, 01 em Trânsito e 01 em 

Acupuntura; na modalidade stricto sensu (mestrado e doutorado) tem-se: 02 casos em Psicologia do 

Desenvolvimento Humano, 02 em Psicologia do Trabalho e Organizacional, 02 em Psicologia 

Social/Saúde, 01 caso em Educação e 01 em Psicologia/Neuropsicologia.  

Nos casos pesquisados não foi mencionado, por nenhum dos investigados, que durante o 

período do ensino fundamental ou médio eles tivessem feito algum tipo de relação de amizade que 

tivesse contribuído para o estabelecimento de contatos para a realização de estágio e trabalho nos 

anos seguintes (durante a formação acadêmica ou inserção profissional). Este fato se modifica ao 

ingressarem na graduação, visto que todos os 14 casos mencionaram que tiveram ajuda e 

intervenção de colegas, professores, supervisores, familiares ou amigos de familiares para a 

obtenção de estágios e trabalho em algum momento de seus percursos. 

Este fato pode ser confirmado ao trazer o exemplo de um dos pesquisado, que revela a 

intervenção de um de seus professores. Isto fez com que ele tivesse a oportunidade de estagiar, 

podendo ser comprovado por meio da fala do pesquisado: 
 [...] na Fundação Municipal do Trabalho [...], mas era contrato [...], prestação de serviço 
por tempo limitado [..], mas eu nem quis renovar o contrato. [...] Foi indicação de uma 
ex-professora e supervisora de estágio, onde surgiu a vaga e ela ligou para mim e me 
indicou para ir lá. [...] contrato no Governo Federal, no programa Jovem Aprendiz foi 
também uma indicação de uma psicóloga, uma profissional, que conheci lá no estagio. 
Ela conheceu o meu trabalho e me indicou para esse. (Entrevista 10, em maio de 2011) 

 

É possível averiguar nos dados aqui descritos que as relações sociais estabelecidas durante o 

período da graduação foram importantes recursos sociais e que seu acionamento ainda durante o 

momento acadêmico permitiu a ampliação das redes sociais e com isso a obtenção de benefícios 

por parte dos agentes pesquisados. Verificou-se ainda uma diversificação nas formas de inserção 

dentro do universo acadêmico e assim a ampliação das redes sociais dos agentes. As formas mais 

usadas pelos agentes foram: movimentos sociais, com 12 casos, movimentos estudantis, com 08                                             

casos e grupos de estudos, com 08 casos (ver o Quadro 1 do Apêndice C). 
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4.2.3 Atuação e Engajamento Político, Sindical, Associações/Entidades e Movimentos 

Sociais, Filosóficos e Religiosos 

 

Dos 08 pesquisados que se envolveram em algum momento com movimento estudantil 

verifica-se que 05 casos informam ter tido envolvimento durante o ensino médio e/ou no período da 

graduação, participando do centro acadêmico em algum momento de sua trajetória acadêmica 

enquanto os outros 03 casos informam ter se envolvido, mas como simpatizantes, não sendo nada 

muito significativo, como é possível averiguar no Quadro 1 do Apêndice C.  

Dos agentes que se envolveram em algum momento com o movimento estudantil, apenas 03 

pesquisados ainda participam efetivamente com questões relacionadas a discussões e 

desenvolvimento de políticas relacionadas à categoria profissional, quando podemos compreender 

motivações: 
Enquanto estudante eu fui presidente do centro acadêmico da faculdade PIO X. Uma 
como secretário e outra como presidente, duas gestões [...] Dois anos cada gestão. [...] O 
que me levou a participar?! [...] Na verdade eu já tinha na veia o viés político, partidário 
[...] e o centro acadêmico seria importante para isso [...], um vínculo do que eu já era [...] 
em segundo lugar eu via a necessidade de ação política na própria Academia [...] eu via 
uns problemas na grade [...], eu via uns problemas com alunos... aí eu vi  a necessidade 
de me envolver com o centro acadêmico. Militante. (Entrevista 07, em maio de 2011) 

 

É possível verificar que a atuação destes agentes na atualidade está relacionada com suas 

crenças, valores e concepções sobre a profissão desde o período da graduação: o que fizeram, como 

fizeram e como conduziram suas trajetórias para atingir os postos que ocupam atualmente dentro do 

espaço profissional. A maneira como eles se engajaram durante suas formações acadêmicas refletiu 

na ocupação de postos dentro dos órgãos de classe. Esta questão pode ser reforçada. Veja-se que os 

agentes que se engajaram no movimento estudantil participam até hoje de discussões e 

solidificação da categoria e ocupam postos de relevo dentro dos órgãos de classe, como se pode 

observar no Quadro 1 do Apêndice C. 

Quanto à participação no sindicato percebe-se que há baixa adesão e pouca identificação 

dos agentes com a causa. Apenas 05 entrevistados têm algum tipo de envolvimento e apenas 01 

respondente participa efetivamente do sindicato (trata-se do presidente da instituição), como se 

constata no Quadro 1 do Apêndice C. Verifica-se que 03 pesquisados informam ser contribuintes 

financeiros e apenas 02 entrevistados informam participar dos eventos promovidos pela instituição 

(além do presidente). A maioria, 08 casos, não possui interesse e alguns informam não se sentir 

representados pelo sindicato54, e apenas 01 entrevistado, deste grupo, manifestou interesse em se 

associar ao sindicato ao saber que ele existe no Estado. Daquele que efetivamente participa do 

sindicato verifica-se o motivo: 
                                                        
54 A soma total deste dado é de 13 (treze) pesquisados tendo em vista que 01 (um) pesquisado tem formação em 
medicina e não possui vinculação alguma com o sindicado dos psicólogos.  
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No sindicato, quando saímos da faculdade, vendo a atuação como acadêmico, a 
importância lá na faculdade [...] Entendendo que uma categoria sem um sindicato não 
prospera e a necessidade em ajudar a minha profissão enquanto profissionais [...] aí a 
gente teve a possibilidade de fazer com colegas... e de criar o sindicato [...], que tem dois 
anos, no caso. – Você pretende se reeleger? Bem, o estatuto [...] até mais uma eleição.  
Acho que a gente pretende se reeleger. Ainda estamos lutando ainda pela carta sindical. 
[...] E como não existe esta luta e verdadeiramente a gente  entende que dois anos não é 
suficiente para [...] estabelecer um sindicato [...] E como não é dedicação exclusiva [...] 
não dá tempo em dois anos para fazer tudo. Não tem como se tornar efetiva algumas 
ações do sindicato como: a carta sindical, como a própria sede, como articular os 
próprios pares que, digamos assim, não é politizada por motivos de compreensão da parte 
política. [...] e principalmente [...] como a psicologia é feita mais pela classe feminina e a 
classe feminina não tem uma dedicação, digamos assim... participação muito política [...]  
por isso há uma certa dificuldade. [...] Eu acredito que as mulheres têm uma ação do que 
elas querem [...] Elas reivindicam seus direitos, mas na hora de agir na parte política 
administrativa de uma instituição o interesse diminui muito [...], quase a zero e ela é 
menos efetiva [...] e por estas dificuldades e na necessidade de uma participação mais 
politizada acho que a gente vai tentar a reeleição. (Entrevista 07, em maio de 2011) 

 

Quanto a participar do CRP-19 averigua-se que a maioria, 07 casos, não participa e/ou não 

possui interesse em participar. Dos 06 casos que participam de algum modo dos eventos e 

programações promovidos pelo CRP-19, conforme Quadro 1 do Apêndice C, verifica-se que 02 

pesquisados ocupam cargos dentro da referida instituição e são agentes que desde a graduação 

participaram de eventos promovidos pelo órgão. 

Destaca-se ainda que 01 caso, apesar de participar das questões internas de dois Conselhos 

ligados à Psicanálise, não entrou na soma deste quesito, tendo em vista que não se trata de 

psicólogo de formação e sim médico/psiquiatra e por este motivo não tem como estar vinculado ao 

Conselho Regional de Psicologia (CRP-19). 

A questão sobre falta de tempo para o engajamento é recorrente nas justificativas (08 casos). 

Aqueles que não se envolvem efetivamente da instituição dizem:  
Não. Dou um apoio indireto. Não porque eu não tenho tempo. Nem tempo nem interesse. 
Na verdade tempo a gente faz. Eu não tenho interesse. (Entrevista 03, em abril de 2011) 

 

Vale destacar que de todos os que não possuem envolvimento com o CRP-19, 07 casos, 

apenas 01 pesquisado manifestou interesse em participar do futuro da instituição. Destes agentes 

que manifestam desinteresse pelo Conselho observa-se uma postura bastante voltada para 

grupos/associação específicas, ou seja, com seus pares de área/linhas de trabalho, mas não com os 

demais agentes da categoria como um todo. É importante destacar que apesar deste desinteresse e 

distanciamento de boa parte deles, há 10 casos de agentes vinculados ao Conselho por motivos 

profissionais, isto é, para atuar na profissão, mais especificamente na área clínica, como nos mostra 

a Tabela 29.  
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Tabela 29: Distribuição percentual quanto a estar vinculado ao conselho da classe – Aracaju 
(SE) 

Vinculado ao CRP-19 
Agentes 

FA FR 
Sim 10 71% 
Não 3 29% 

Total 1355 100% 
Fonte: Autora (2012). 

 

Dos 04 casos que não contribuem, 03 casos não o fazem por atuar exclusivamente na área 

de ensino e não pagam anuidade por não haver obrigatoriedade nestes casos e 01 ser de formação 

médica/psiquiátrica, portanto não participa desta categoria profissional, mas revela contribuir com 

outras entidades das quais está vinculado.  

No que diz respeito às discussões ou debates sobre a regulamentação da profissão e suas 

novas perspectivas, verifica-se que prevalece o afastamento dos pesquisados, pois 07 casos nunca 

participaram e não possuem interesse. Dos 06 casos que se envolveram em algum momento com as 

estruturas da categoria apenas 02 casos estão efetivamente engajados e permanecem participando 

de discussões no âmbito regional ou nacional, como podemos averiguar na Tabela 30. 

Tabela 30: Distribuição percentual quanto à participação em discussões e debates sobre a 
profissão de Psicologia e suas novas perspectivas – Aracaju (SE) 

Participação em discussões e debates da profissão 
Agentes 

FA FR 
Participa efetivamente. 2 15% 
Participou no passado, mas atualmente não tem 
interesse. 3 23% 
Participou, mas não gostou. 1 8% 

Nunca participou e não tem interesse. 7 54% 

Total 13 100% 
Fonte: Autora (2012). 

 

Mais uma vez destacamos a exclusão do pesquisado de formação médica para a questão em 

análise, apesar de o mesmo estar efetivamente engajado em discussões e debates sobre a 

Psicanálise, mas não especificamente relacionado com as questões em torno da Psicologia. 

Destes que participam efetivamente das discussões da profissão averigua-se, segundo uma 

das falas, que o motivo está relacionado postura e envolvimento com a luta pela categoria 

profissional, para o que se segue: 
[...] Quando eu comecei a vir para as reuniões, com mais frequência. Porque logo que eu 
comecei a participar [...] que eu pedia para ser suplente do suplente para não aparecer. 

                                                        
55 A soma total deste dado está relacionada como o fato de 01 (um) pesquisado ser de formação médica e não possuir 
qualquer vinculação com o conselho da categoria profissional de psicologia (CRP).  
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[...] Eu evitava vir porque eu sabia se eu viesse, eu iria acabar me envolvendo, porque eu 
não gosto de deixar as coisas no meio do caminho. [...] Aí eu pensei: se eu sou parte de 
um grupo e se eles me chamaram e eu estou livre para as reuniões não é justo que eu não 
vá. Aí eu comecei a me envolver mesmo [...] a desenvolver projetos, a trabalhar. Aí 
passei de suplente de tesoureira (oficial) e passei a ser secretária (acumulando função), 
porque eu fazia as atas de reunião. (Entrevista 01, em março de 2011) 

 

Quanto a participar de outras associações ou grupos específicos da psicologia verifica-se um 

engajamento ativo, visto que 11 pesquisados participam de pelo menos uma associação56, como se 

observa no Quadro 1 do Apêndice C. Este engajamento vai desde a participação em eventos, 

congressos, ser membro, contribuinte, até a criação, organização, direção e participação interna 

destas entidades. Há 02 casos são bastante significativos, pois participam de 07 (Entrevista 13, em 

julho de 2011) e 05 (Entrevista 10, em maio de 2011) associações, respectivamente57. Estes dados 

nos mostram que existe sim um forte engajamento dos pesquisados em grupos e associações 

específicas, mas não no sindicato ou Conselho da categoria, ou seja, seus vínculos são com seus 

pares em crenças e linhas de atuação e não com o grupo como um todo. Esta questão nos revela que 

as redes de relações e vínculos sociais são bastante importantes como elementos de composição 

para a atuação em seus espaços profissionais. Estar vinculado e participando de grupos específicos 

é garantir, de algum modo, seu espaço e permanência nestas esferas. 

No que diz respeito a participar de movimentos sociais, como nos mostra o Quadro 1 do 

Apêndice C, averigua-se que 09 pesquisados participam ou  já participaram em algum momento de 

suas vidas. Esta participação foi mais ou menos efetiva a depender de cada caso e muitos são ou 

foram partícipes de movimentos por uma escolha pessoal, apesar de em alguns casos ser por 

exigência dos cargos que ocupam, como se observa na Tabela 31. 

 

 

 

 

 

                                                        
56 As organizações mencionadas são: Associação de Psicologia Jurídica (APJ), Federação de Terapia Cognitiva 
Comportamental (FTCC), Associação Internacional de Terapia Cognitiva Comportamental (AITCC), Associação 
Nacional de Terapia Cognitiva Comportamental (ANTCC), Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), 
Federação Brasileira de Psicodrama (FEBRAP), Profissionais Integrados (PROFINT), Associação Brasileira de 
Psicodrama (ABPS), Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento (ABPD), American Psychological 
Association (APA), International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Secretaria de Educação 
Continuada em Diversidade (SECAD), Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas (SPPC), Associação dos 
Psicólogos do Trânsito de Sergipe (APSITRAN/SE), Núcleo Psicanalítico de Aracaju (NPA), Centro de Estudos 
Psicanalítico de Aracaju (CEPA), Núcleo Psicanalítico de Maceió (NPM), Internacional Psychoanaylical Association 
(IPA), Sociedade Psicanalítica do Recife (SPR), Federação Psicanalítica da América Latina (FPAL) e Associação 
Brasileira de Psicanálise (ABP).  
57 Neste dado especificamente estão incluídos os 14 (quatorze) pesquisados por se tratar de um dado abrangente e 
relevante para o referido estudo no que se refere a estar engajado com associações e grupos diversos. 
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Tabela 31: Distribuição percentual quanto à participação em movimentos sociais – Aracaju 
(SE) 

Participação em movimentos sociais 
Agentes 

FA FR 
Participa efetivamente. 9 64% 
Participou no passado, mas atualmente não. 2 14% 
Nunca participou. 3 21% 

Total 14 100% 
Fonte: Autora (2012). 

 

Destes que participam ou participaram tem-se 05 casos por causa do cargo que ocupam e 04 

casos estão envolvidos efetivamente com as referidas instituições. Nesta linha tem-se o seguinte o 

relato: 
Então, participo do movimento do Teatro do Oprimido desde 2003 até hoje. É um teatro 
para transformação social. [...] que ele é um teatro que acontecem em mais de 30 países 
[...] e ele é interativo [...] Você joga um tema, qualquer problema [...] que trás uma 
questão social como: racismo, homofobia, [...] qualquer tema que seja ligado à opressão 
e as pessoas entram para resolver aquele problema. É pra conscientização de questões 
sociais. E no Humaniza SUS, no movimento Humaniza SUS, de 2005 até hoje. Este tem 
a ver com o meu cargo, mas não só. O cargo é passageiro. Estou nele antes do cargo e 
depois do cargo continuarei. (Entrevista 11, em junho de 2011) 

 

Das entidades em que os pesquisados estão vinculados pode-se citar: Associação dos 

Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS), Conselho Estadual de Defesa da 

Criança e do Adolescente (CEDCA), Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos (APALA), 

Fórum de Erradicação de Trabalho Infantil (FEPET), Associação de Hanseníase (ASSIS), 

Associação de Riscos e Danos em Álcool e Drogas (ASEREDA), Escola de Tênis para Crianças 

Carentes, World Childhood Foundation (WCF) e Teatro do Oprimido, núcleos de articulações dos 

bairros da cidade de Aracaju, Humaniza SUS e Associação de Voluntários no apoio ao Combate ao 

Câncer (AVACCI).  

Dos 05 casos que informaram não participar de nenhum movimento social, tem-se 03 

pesquisados que informam desenvolver trabalho social de modo individual, ou seja, através de 

atendimento clínico gratuito em seus consultórios ou supervisão a agentes que trabalham com estas 

instituições:  
Não, não. [...] Grupo social não. [...] Eu faço em meu consultório, eu doo 20% do meu 
tempo para atendimento gratuito. [...] Quando eu tenho 20 pacientes, eu tenho 04 que eu 
não cobro. Desde sempre eu faço. [...] 20% da minha população clínica eu não cobro. 
Faço por necessidade [...] pessoal. (Entrevista 03, em abril de 2011) 

 

Quanto a participar de movimentos religiosos ou filosóficos, verifica-se que dos 14 

entrevistados 08 participaram no passado (no ensino fundamental e médio), tendo se afastado 

gradualmente por falta de tempo e desinteresse, não restando a nenhum destes agentes vínculo no 
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momento. Esta participação foi ativa tanto na Igreja Católica quanto nas Doutrinas Espíritas, 

participando de coral, eventos, visitas a instituições, bem como de encontros, retiros e grupos de 

estudo para o desenvolvimento e compreensão conceitual das religiões em questão. Atualmente o 

envolvimento com questões religiosas e filosóficas é baixo, apesar de 08 entrevistados dizerem ter 

religião e ler individualmente sobre o assunto, mas não “precisam” frequentar ou estar ativamente 

em algum grupo. Percebe-se ainda que 06 pesquisados se pronunciaram simpatizantes do 

Espiritismo, como nos mostra o Quadro 1 do Apêndice C. 

Se participaram ou estão participando de algum grupo de estudo, conforme apresenta a 

Tabela 32, há 08 casos que participam, 04 casos já participaram, mas atualmente não o fazem por 

falta de tempo e/ou interesse e 02 casos que nunca participaram. Este dado também pode ser 

observado no Quadro 1 do Apêndice C.  

Tabela 32: Distribuição percentual quanto à participação em grupos de estudo – Aracaju 
(SE) 

Participação em grupos de estudos 
Agentes 

FA FR 
Participa efetivamente. 8 57% 
Participou no passado, mas atualmente não. 4 29% 
Nunca participou. 2 14% 

Total 14 100% 
Fonte: Autora (2012). 

 

Estes grupos de estudos são bastante diversificados, pois os estudos estão relacionados 

desde questões sobre sexualidade, desenvolvimento infantil, organizacional e trabalho, direitos 

humanos e filosofia até estudos de casos clínicos. Neste contexto verifica-se que há uma 

prevalência em subgrupos. Os entrevistados se agregam e interagem mais com os seus pares de 

linha de atuação e trabalho semelhante do que com a categoria de modo geral. 

 

4.2.4 Inserção e Ascensão Profissional 

 

Para entender quais os recursos sociais que pesam na consagração profissional dos agentes é 

preciso averiguar seus percursos no processo de inserção e ascensão dentro da profissão, tendo em 

vista que ambos nos dão subsídios para identificar e compreender a questão.  

Dos casos pesquisados observa-se que a que estes encontraram meios para entrar no 

mercado de trabalho. Acionaram os recursos cultural e social durante a graduação e realizaram 

estágios extracurriculares na tentativa de inserção efetiva, ampliação de suas redes de relações com 

agentes que pudessem agregar novos contatos, obter conhecimento prático na área, além de 

remuneração como forma de complementar seus orçamentos pessoais (por uma necessidade efetiva 
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ou não). Neste sentido, dos 14 casos, verifica-se que 12 pesquisados realizaram estágio 

extracurricular, dos quais 09 casos realizaram mais de um estágio ao longo de suas graduações, 

conforme nos mostra a Tabela 33. 

Tabela 33: Distribuição percentual quanto a ter realizado estágio extracurricular – Aracaju 
(SE) 

Respostas Total 

Extracurricular Quantidade de estágios 

Sim Não 
01 

estágio 
02 

estágios 
03 

estágios 
04 

estágios 
FA 14 12 2 3 3 3 3 
FR 100% 86% 14% 21% 21% 21% 29% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Dos casos pesquisados, 04 casos se envolveram com pesquisa, o que foi a porta de entrada 

para o engajamento no mestrado (01 caso) e posteriormente doutorado (03 casos). Aliás, de todos 

os casos que se envolveram com pesquisa, durante o período da graduação, todos foram bolsistas e 

chegaram a se tornar mestres ou doutores. Há um único caso em que o pesquisado chega a se tornar 

mestre, mas que durante sua graduação não teve aproximação com o trabalho de pesquisa. O que 

confirma os dados encontrados por Nogueira e Canaan (2009, p. 56): “a proporção de bolsistas de 

Iniciação Científica que ingressou no mestrado é bem maior que a dos não-bolsistas”. No que se 

refere especificamente à área de conhecimento, nas ciências humanas, da qual a Psicologia faz 

parte, a proporção é em torno de 22% de ingressos no mestrado que não foram bolsistas de IC para 

cerca de 55% de ingressos no mestrado que foram bolsistas de IC, conforme o gráfico 6 

(NOGUEIRA; CANAAN, 2009). No caso aqui tratado percebe-se que 80% dos casos foram 

bolsistas de IC. 

Com relação às redes de contato verifica-se que houve o acionamento de contatos 

estabelecidos durante a graduação através de professores e supervisores de estágios curriculares e 

extracurriculares. Neste sentido pode-se averiguar, segundo a exposição do entrevistado, ao falar de 

dois estágios que realizou durante a graduação: 
[...] As duas indicações acho que foi pelo desempenho. Porque uma me conheceu como 
supervisora de estágio e foi minha professora e a outra era a psicóloga do setor onde eu 
estagiei e acho que gostou do que eu realizei. (Entrevista 10, em maio de 2011) 

  

Em 02 casos específicos observa-se que ambos criaram oportunidades de estágio e trabalho 

durante a graduação por não haver “tempo” para estagiar, visto que eram profissionais de outros 

segmentos. Neste sentido 01 caso cria um curso voltado para gestantes em parceria com uma 

professora (que respondia como responsável técnica) e outro, 01 caso, criou a vaga de estágio em 

Psicologia no órgão público que gerenciava, logo, abriu o curso por necessidade de atuar neste 
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serviço no setor e para atender seus anseios em estagiar (vaga que se ampliou e permaneceu até os 

dias atuais). Deste modo temos as falas que se seguem: 
[...] Na verdade, na metade do curso eu falei pra ela (Profa. Inês) do projeto que eu tinha 
para trabalhar com gestantes e ela falou: quer começar? A gente começa e eu fico como 
sua supervisora. Eu comecei a dar o curso para gestantes antes de me formar [...] trabalho 
em grupo [...], curso de relaxamento antes de me formar [...] Eu tive um professor que 
me deu suporte. Eu comecei a fazer a prática antes da prática oficial. [...] Eu dou este 
curso até hoje em parceria com a Clínica Santa Helena. (Entrevista 02, em abril de 2011) 

 
[...] Agreguei minha formação ao trabalho que já desempenhava na [...] (órgão /setor). 
Montei clínica com duas amigas e criei o setor de atendimento (vaga de estágio na 
época), da [...] (órgão), que não havia. Hoje sou coordenadora do CIAPS (Centro 
Integrado Apoio Psicossocial) da [...[ (órgão) [...] O projeto de atendimento psicológico e 
o cargo foram criados por mim. (Entrevista 09, em maio de 2011) 

 

O que se verifica é que o conhecimento técnico é imprescindível. Trata-se então de uma 

exigência para a ocupação de postos, embora não seja em si o fator que pesa e sim as redes de 

contatos estabelecidos dentro e fora do meio acadêmico, o que faz com que estes agentes atinjam 

ou criem as vagas/cargos de seus interesses e assim adquiram expertise, ao mesmo tempo em que 

estabelecem novas relações nestas esferas e acumulem ainda mais vínculos. 

Na inserção no mercado profissional, especificamente, o acionamento de capital social se 

repete, no sentido de mobilizar as redes de contato. Todos os 14 entrevistados que chegaram aos 

postos de trabalho chegaram por meio de suas relações estabelecidas em outras esferas. Averigua-

se que a maioria, 06 casos, utilizou dos contatos estabelecidos em outras relações de trabalho. Mas 

outras formas de estratégia também foram utilizadas e podemos mencionar: indicação através de 

professores em 03 casos, por meio de amigos no período da graduação em 02 casos, recomendação 

por trabalhos anteriores em 02 casos e indicação por meio de familiares em 01 caso. Vale ressaltar 

que daqueles que realizaram estágios extracurriculares 05 casos foram efetivados ou continuaram 

nas instituições em que estagiaram, seja como efetivos ou prestadores de serviços.  

De todos os pesquisados percebe-se uma prevalência do uso desta estratégia, uma vez que 

em 08 casos os entrevistados informaram ter usado por mais de uma vez e mais de uma forma de 

contato para atingir novas colocações na profissão de Psicologia58. Esta questão pode ser 

comprovada por meio da fala do pesquisado: 
 [...] Na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) foi indicação assim... Eu trabalhei 
um tempo com o pessoal da psiconcologia aí esse pessoal criou uma associação de 
cuidados paliativo, eu tava lá metida no meio. [...] Era o pessoal do Einstein (Hospital 
Albert Einstein) [...]. Aí tinha seminários. Aí eu conheci um filósofo que dava uns 
seminários lá... Era com o professor Luiz Felipe Pondé. Aí eu comecei a fazer parte de 
um grupo de estudo de epistemologia com ele. [...] Aí neste tempo, deste grupo, [...] eu 
não me lembro bem deste tempo. [...] Eu estava terminando o mestrado. Eu não sei se ele 
me pediu o meu currículo ou se eu dei o meu currículo. Na época ele era professor lá. Aí 

                                                        
58  É importante destacar que neste quesito todos os 14 (quatorze) pesquisados foram incluídos, tendo em vista que diz 
respeito ao uso de seus contatos e vínculos sociais como estratégia de inserção e permanência dentro da esfera 
profissional, apesar de 01 entrevistado especificamente ter formação médica/psicanalista.  
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ele levou meu currículo e me chamaram para fazer uma aula teste. Aí eu passei e fiquei. 
(Entrevista 05, em maio de 2011) 

 

Em um caso específico verifica-se que a entrevistada não acionou suas relações para entrar 

ou se manter no mercado de trabalho, pelo contrário, ela foi acionada. Foi através de indicação de 

colega de curso e dos trabalhos que desenvolveu para outras empresas que novas oportunidades de 

trabalho foram surgindo. Esta questão fica clara segundo a colocação da pesquisada: 
Foi na consultoria, na Milenium, ... Milenium Consultoria Organizacional. Foi por 
indicação de um colega do curso [...] Tínhamos disciplinas em comum, mas nunca fomos 
muito próximos, [...] Não éramos amigos, mas ele sabia do meu interesse [...] Eu sempre 
busquei me destacar em sala de aula, eu era aplicada. [...] Acho que a indicação foi por 
eu me destacar e era por ele saber, era declarado a minha opção pela Psicologia 
Organizacional, meu interesse por Organizacional. (Entrevista 08, em maio de 2011) 

 
Nunca recusei nenhum contrato, só quando era antiético. À medida que eu desenvolvia 
um trabalho outros trabalhos iam surgindo por indicação dos anteriores. (Entrevista 08, 
em maio de 2011) 

 

É importante destacar que em 01 caso a mobilização do recurso social foi por meio do 

trabalho que já desenvolvia em outra esfera profissional na mesma organização e a estratégia 

utilizada foi acionar seus contatos através de seu engajamento político partidário. 

A maneira como os agentes pesquisados chegaram aos cargos de destaque dentro da 

Psicologia está predominantemente relacionada aos vínculos sociais estabelecidos desde o período 

de graduação até a inserção no mercado de trabalho, bem como os vínculos pessoais estabelecidos 

em outras esferas. Do total de 08 casos que estão relacionados com a mobilização do recurso social, 

têm-se três grupos específicos, dos quais 03 casos revelam que foram indicados aos mais altos 

postos por meio de vínculos estabelecidos com colegas de profissão, 03 casos informam que suas 

relações pessoais, ou seja, amigos, familiares ou profissionais de outras áreas foi o que pesou e 02 

casos informam que alcançaram estes postos pelos vínculos estabelecidos com outros agentes 

durante a ocupação de cargo técnico dentro das instituições associado ao bom desempenho durante 

este exercício. Como se verifica através dos argumentos que se seguem: 
[...] Me convidaram para participar desta sessão (um encontro que ocorreria em 
Salvador), por alguma razão que desconheço, [...] e eu fui porque me interessei pela 
temática que seria discutida. Lá eu descobri que passaríamos de pólo para sessão. O 
Coordenador aqui era o Fernando [...] e algum tempo depois ele acabou se afastando por 
causa dos embates e disputas entre Salvador e aqui (Sergipe). Aí eu comecei a me 
envolver mais dos eventos e debates. Neste tempo eu era suplente de tesouraria, não 
tinha grande participação e intervenção. Nós não tínhamos voz nas plenárias. A gente ia 
para as plenárias para fazer presença e participar dos debates, mas não tínhamos direito a 
voto. Aí quando Fernando desistiu e disse: eu vou romper eu disse não, porque senão nós 
vamos ficar sem participação. [...] Aí a gente disse então [...], ele era extremamente 
competente, [...] quem vai ser. Na reunião para decidir isso, eu mesma tinha pensado em 
alguns nomes, e nesta reunião ele indicou o meu nome: vai ser [...] (a entrevistada). Aí 
todos apoiaram e eu ainda disse não. Então disseram vamos desistir. Mas aí eu achei que 
então deveria ficar para começar [...] esta luta política. Aí eu comecei a ir para todas as 
plenárias e a participar... e a defender Sergipe como Coordenadora da sessão Sergipe. 
[...] eu aceitei na condição de que ouvisse a participação do grupo porque não acreditava 
em um trabalho sozinha. (Entrevista 01, em março de 2011) 
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Num grupo composto por 06 casos verifica-se que atingiram estes postos gerenciais por 

criarem a instituição e/ou vaga em questão. São coordenadores ou presidentes de instituições que 

idealizaram e fundaram as referidas organizações ou setores, elaborando o projeto, fundando a 

organização ou o setor. É evidente que pesou o bom desempenho dos agentes dentro destas 

organizações, seus vínculos sociais com outros profissionais e suas boas relações com seus pares 

profissionais. Este argumento pode ser observado segundo a fala da pesquisada: 
Na realidade eu comecei no papel de coordenadora na primeira turma do curso quando 
eu era aluna, eu já fui assumindo no final do curso a coordenação. Porque a coordenadora 
tinha passado em um concurso pra fora. A primeira turma da pós surgiu não porque nós 
tínhamos um grupo de estudo e queríamos [...] A primeira turma surgiu não porque o 
mercado ofereceu, mas porque os alunos pediram para o mercado e foram atrás. E aí 
trouxemos (Entrevista 02, em abril de 2011) 

  

Vale salientar que em todas as entrevistas os pesquisados informam que seus desempenhos 

em trabalhos anteriores e seus currículos foram decisivos para a concretização na ocupação destes 

postos. O recurso intelectual – titulação e expertise – dos agentes são pontos importantes a ser 

considerados para o alcance de postos privilegiados, que pode ser percebido segundo a fala da 

pesquisada:  
[...] Meu marido conheceu uma médica que era amiga do Júlio, Júlio daqui que também é 
médico. E ela disse você vai conhecer o Júlio vocês vão se dar bem ele é da Pio X. Aí eu 
conheci, começamos a conversar [...] e veio a proposta de trazer uma pós-graduação em 
psicologia para cá [...] mas não deu certo. [...] Muito tempo se passou [...] Aí teve um dia 
que ele (Júlio) encontrou com o meu marido e disse: vai aparecer um negócio pra ela lá 
(se referindo a Pio X) [...] Aí eles me ligaram e perguntaram se eu estava interessada. E 
falaram: venha conversar e eu fui conversar com Seu Sebastião [...] Na verdade eles 
precisavam de alguém com doutorado e eles lembraram de mim, acho que encontraram 
com alguém em comum e em conversa lembraram de mim. (Entrevista 05, em maio de 
2011) 

 

Neste sentido observa-se que os vínculos sociais dos agentes nas diversas esferas da vida 

são fatores preponderantes para a ascensão a postos privilegiados na Psicologia. Mas uma postura 

empreendedora e proativa, além de conhecimento técnico e expertise não são dispensáveis (para a 

efetivação nestas ocupações). 

 

4.2.5 Percepção sobre a Profissão e o Profissional de Psicologia 

 

A maneira como os pesquisados percebem o espaço profissional da Psicologia é importante, 

visto que dá subsídios para entender suas crenças, engajamentos, adesão e atuação dentro deste 

espaço. Compreender como os agentes entendem o momento atual da Psicologia, o papel do 

psicólogo na sociedade e o que é ser psicólogo ajuda a responder sobre suas próprias atuações 

dentro deste espaço profissional e deste modo que recursos sociais são acionados e quais os seus 
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pesos para inserção na profissão, ascensão no interior da profissão e permanência em postos de 

relevo. 

 É possível perceber que dos 13 casos pesquisados dois grupos distintos são facilmente 

identificados. Um que é composto por aqueles que atuam efetivamente na consolidação, 

estruturação, divulgação e ampliação da profissão de Psicólogo em Sergipe como um todo, com 03 

agentes, e outro que é composto por aqueles que trabalham e estão engajados mais especificamente 

com os seus desempenhos individuais e o desempenho e divulgação de seus pares profissionais de 

área/linha de atuação, com 10 casos. Vale destacar que 01 caso não entra na soma total por não se 

tratar de graduado em Psicologia, como já mencionado anteriormente, mas o envolvimento e 

engajamento deste pesquisado é propriamente com a Psicanálise e neste sentido é bastante efetivo e 

atuante. 

 Destes dois grupos, que se distinguem claramente, averigua-se que suas trajetórias são 

bastante diferentes e seguiram percursos distintos para o alcance de posições de relevo na profissão. 

Daqueles que atuam ativamente na solidificação da profissão percebe-se que todos atuaram 

ativamente em movimentos estudantis, são engajados e atuantes no Conselho e/ou no sindicato da 

categoria e a maioria (02 casos) participa de associações/grupos específicos. Neste sentido percebe-

se através das falas dos entrevistados não só os seus engajamentos com a causa, mas também a 

cobrança de envolvimento por parte dos demais profissionais, como se segue: 
Eu entendo que a Psicologia está começando a avançar. Algum tempo atrás quando a 
gente começou no sindicato a gente discutiu isso no CRP.  E a Psicologia precisava ser 
mais propagada, precisava ser mais conhecida. Porque ela não tem sido dado valor (para 
a Psicologia) [...] os órgãos públicos, por exemplo, não têm dado valor ao profissional 
psicólogo porque não entende sua atuação, de tal forma que os salários são irrisórios, a 
sociedade não sabe o que é Psicologia, confunde com a Psiquiatria [...]. Ela deve ser 
melhor divulgada, inclusive pelos conselhos CRP e CFP [...] O que nós estamos, 
enquanto sindicato, preocupados com isso. Mas o sindicato em si é um órgão sem 
recursos financeiros. [...] O Conselho Federal está tendo agora [...] com essa nova gestão, 
uma maior ação junto à política nacional, acho que está tendo uma melhor ação [...] a 
exemplo piso salarial [...], as horas trabalhadas está também dando uma ação [...] está 
tendo uma ação. Eu entendo como um desabrochar [...], um direcionamento melhor. [...] 
Quanto a participação e engajamento dos psicólogos? Não vejo. A Psicologia ainda está 
presa a consultório. Muito preso aos profissionais a retaguarda de clinicar [...] eu entendo 
assim [...], de tal forma que há dois anos criamos o sindicato [...] e não há um 
reconhecimento político do fato [...] Está muito presa ao consultório em si, não há 
preocupação nesta divulgação, no engajamento de mostrar a Psicologia [...] Deveria ter 
um maior engajamento na política da Psicologia para que pudesse enfim prosperar na 
ação deles na clínica e no serviço público. (Entrevista 07, em maio de 2011) 

 
[...] Mas tem gente que nem lê os informes. Assim, ainda tem muito de individualismo. 
(Entrevista 02, em abril de 2011) 

 

Naqueles que estão mais engajados e voltados para si e seus grupos especificamente 

verifica-se que a maioria, 06 casos, não se envolveu em momento algum com movimento 

estudantil, em 07 casos não houve aproximação com o Conselho (apenas como contribuinte – 
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questão obrigatória para exercer a profissão clínica), 08 casos nunca se aproximaram do sindicato e 

07 participam de alguma associação/grupos específicos. 

 Daqueles que são mais engajados com as questões da Psicologia enquanto categoria 

profissional observa-se em seus discursos um enfático uso de expressões como “engajamento”, 

“envolvimento” e “mudança de postura” por parte dos profissionais de Psicologia. Estas colocações 

são facilmente percebidas ao analisar trajetórias que são repletas de momentos de atuação 

contundente e envolvimento ativo na estruturação da categoria. Estas colocações podem ser 

observadas ao no relato de um pesquisado: 
Quanto à postura e o engajamento [...] eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso. 
Acho que teve uma época [...] digamos assim, a 10/15 anos atrás a postura e o 
engajamento era melhor, eticamente falando [...] Agora com o surgimento de tantos 
cursos de Psicologia em Sergipe. Eu tô falando de Sergipe. Acho que a nível nacional 
tem melhorado. [...] em função da abertura de muitos cursos que não têm uma 
preocupação muito grande, a minha opinião, com o rigor dessa formação ética, desse 
engajamento social político, etc. Eu tenho me surpreendido e tenho ficado muito triste 
com determinadas posturas e atitudes antiéticas de colegas muito jovens... isso é uma 
preocupação muito grande para nós aqui, que aqui estamos construindo um curso de 
formação [...] Eles chegam para nós [...] e às vezes essa visão de mundo, a visão de 
homem não existe e a gente tenta trabalhar isso aqui na formação. [...] Vejo [...] 
preocupação com dinheiro, com a rapidez nas intervenções, a preocupação com o título, 
uma visão cartesiana, que não é o que aqui a gente propõe. [...] Um descompromisso... 
deixa o consultório sem finalizar com o cliente, com o atendimento. Um 
descompromisso muito grande [...] isso na graduação e na pós. Os alunos gostavam mais 
de estudar. [...] Não têm muita paciência, querem as coisas muito rápidas, não querem ler 
os autores e sim versões. As turmas eram melhores. Preocupação em inserção e não com 
a atuação propriamente. (Entrevista 06, em maio de 2011) 

 

 O segundo grupo (10 casos), mais voltado para questões individuais e de seus grupos 

específicos, possui um discurso mais otimista e falam os pesquisados de ampliação, aceitação, 

surgimento e expansão de novas áreas, espaços e vertentes, além da grande transformação do 

espaço profissional, sendo que apenas 02 casos falam em algum momento de desarticulação e 

individualismo dos profissionais, o que é curioso, tendo em vista que não são atuantes, vinculados 

ou engajados com os órgãos da classe (Conselho e sindicato). Todos estes agentes se inseriram e 

cresceram na profissão através da articulação de seus recursos sociais, especificamente os diversos 

vínculos criados e mantidos desde a graduação. Suas associações são muito mais voltadas a grupos 

específicos e relações criadas e mantidas em outras esferas da vida. 

 É curioso notar que destes que falam da Psicologia de maneira positiva, 06 casos fazem 

ressalvas em relação aos baixos salários, considerando que financeiramente não é condizente ao 

trabalho e especificidade da categoria, mas não se envolvem com a luta da classe neste sentido e o 

discurso é um tanto passivo, como se segue: 
[...] Acho que ainda a remuneração não condiz com a [...] nem com a visibilidade, nem 
com a ampliação dos campos. Acho que a remuneração ainda é muito bastante baixa, 
extremamente baixa. (Entrevista 05, em maio de 2011) 
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Na maneira como estes agentes pensam a Psicologia acaba transparecendo o modo como 

eles se comportam em relação à profissão, ou seja, com mais envolvimento nas causas da categoria 

ou com mais individualismo e busca de associações/grupos específicos de seus pares. Em ambos os 

casos mobilizam os recursos sociais que possuem e os acionam na busca de objetivos individuais 

dentro do espaço profissional. 
 

Vale destacar que há um pesquisado que demonstra total preocupação com o momento atual 

da Psicologia e verifica-se seu argumento através de sua fala: 
[...] Preocupante [...] em todos os sentidos. Eu acho muito preocupante. [...] Eu lido 
muito com estudantes de Psicologia, nestes cursos que a gente faz no Núcleo. Com 
estudantes, com psicólogos recém-formados, com outros [...] Enfim [...] um pouco mais 
de tempo de formado, mas eu não canso de me surpreender como eles são mal 
preparados, mas não assim [...] em relação a isso ou aqui. É em relação a tudo [...]. Em 
relação a tudo?! [...] Em relação ao que eu esperaria de uma formação universitária em 
Psicologia [...] Que a pessoa saia com alguma noção do que é o aparelho mental. [...] Ele 
não tem noção nenhuma do que seja isso [...] se eu pergunto, ele não tem a menor noção 
do que seja isso [...] independente da linha de abordagem do professor. [...] Eu não 
saberia dizer se é mais em relação a uma ou outra instituição. Eu observo isso em todas 
(Entrevista13, em julho de 2011)  

 

Este agente, apesar de não entrar na soma total nesta parte da pesquisa, por ser de outra 

formação acadêmica que não a Psicologia, revela dados para a pesquisa e sua forma de pensar as 

questões em torno desta profissão são reflexo de sua trajetória e postura profissional. Este agente 

em específico teve envolvimento com movimento estudantil, participa ativamente de órgãos de 

classe dentro de sua área de trabalho, teve envolvimento com política partidária por um longo 

período em sua vida e é vinculado a diversos grupos/associações. Ao mesmo tempo em que revela 

suas preocupações também atenua e apresenta um dado interessante e contrário, ao revelar que no 

curso de especialização em Psicanálise, o qual gerencia, a procura é maior por parte dos psicólogos 

e cerca de 70% dos que buscam esta especialidade são provenientes da Psicologia. Revela que a 

busca se faz por autoconhecimento e na tentativa de dirimir suas próprias angústias em relação à 

precária formação. Isso pode ser percebido através de suas colocações: 
 [...] Eu tô falando de pessoas que tem interesse, porque são pessoas que buscam o 
Núcleo. Que procuram, buscam alguma coisa, querem aprender, querem preencher esse 
vazio e por isso têm interesse. Entendo que eles têm interesse. [...] São mais psicólogos 
que buscam [...] Talvez uns 70% de psicólogos e 30% de médicos [...] E veja que 
interessante, destes 30% de médicos, poderia dizer para você que 5% são psiquiatras, os 
outros 25% não. [...] Sendo ginecologistas, ortopedista, cirurgião, angiologistas [...] as 
mais diversas especialidades (Entrevista13, em julho de 2011) 

 

Verifica-se que dos pesquisados (03 casos) que estão engajados ativamente nos órgãos da 

classe há uma divergência quanto ao que eles pensam sobre o papel do psicólogo. A maioria (02 

casos) acredita que o papel é dar autonomia e diversidade ao ser humano (paciente), ou seja, 

centrar-se nas questões do paciente/cliente seja qual for a linha ou área de trabalho, enquanto 01 
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pesquisado acredita que o papel está relacionado a ser e estar engajado com a profissão. Dos 

pesquisados que destacam a importância do papel do psicólogo é possível destacar: 
[...] Papel é e sempre foi de construção da autonomia do ser humano e aí eu acho que é 
tanto em clínica, quanto em organizações, quanto em escolas, como em políticas 
públicas, [...] na promoção do ser humano na sociedade. E acho que o psicólogo está 
mais consciente quanto a este papel. (Entrevista 01, em março de 2011) 

 

Esta forma de pensar pode ser observada nas trajetórias dos agentes. Os respondentes do 

primeiro argumento trabalham também em consultório e apesar das preocupações com a classe, 

desempenham atividades e se articulam profissionalmente no sentido individual também. Diferente 

do outro agente, que está totalmente voltado para a defesa da categoria e das questões políticas. 

Dos 10 pesquisados que estão mais centrados em questões de seus grupos específicos e 

questões individuais as respostas também são diversificadas, mas muito mais complementares, 

segundo a linha de que o papel do psicólogo está relacionado à construção da independência do ser 

humano através da prevenção, educação, intervenção, ajuda, mediação de suas questões pessoais, 

valorização do humano, das diferenças, da diversidade e multiplicidade das relações interpessoais 

até chegar às questões de que é pouco atuante devido às deficiências do ensino acadêmico, que foca 

prioritariamente na área clínica. O que se verifica é que a percepção é bem um reflexo de como 

conduziram e conduzem suas trajetórias. Suas próprias autonomias são construídas no 

individualismo de suas execuções e vinculação com pares e grupos específicos.  

Vale destacar que em todas as respostas expressões como “relevância extrema”, 

“fundamental importância” e “importantíssimo” são recorrentes, mesmo naqueles agentes que 

falam da pouca atuação do profissional na sociedade. Esta questão pode ser vista segundo a fala do 

pesquisado que se segue: 
[...] O psicólogo em geral eu acho que [...] ele tem lugar cativo na sociedade. A atuação 
dele é fundamental, independentemente de que campo que for [...] se for na clínica, no 
hospital, nas escolas, nas organizações, nos tribunais e varas, enfim no trânsito. Eu acho 
que ele tem lugar cativo, ele já não é mais uma profissão desconhecida e recente, embora 
ainda seja estereotipada, relacionada ainda grandemente com o consultório clínico, ao 
modelo médico mesmo de atuação. (Entrevista 08, em maio de 2011) 

 

Observa-se que, apesar de todos falarem dessa importância da profissão, poucos agentes são 

ativamente engajados com os órgãos da classe e com a desmitificação do profissional e do modo 

estereotipado como este é visto, ou seja, aquele profissional que cuida de “doido” ou que trabalha 

apenas com clínica. Neste sentido vale destacar que alguns poucos pesquisados informam que este 

estereótipo vem sendo quebrado à medida que a sociedade toma conhecimento do trabalho do 

psicólogo e complementam:  
[...] Mas acho que até isso já tá sendo transposto, este estereótipo, [...] já está perdendo 
força [...] Quando as pessoas me perguntam qual a minha profissão e digo que sou 
psicóloga [...] e eu digo que trabalho com organizações [...] elas dizem: “ah com RH 
(Recursos Humanos)”. Elas já sabem. As pessoas já sabem algumas diferenciações, 
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algumas coisas específicas [...] elas ainda não tinham se atentado por não ter tido contato. 
(Entrevista 08, em maio de 2011) 

 

Nota-se esta fala principalmente nos agentes que fazem parte do segundo grupo, os que 

estão mais voltados para as questões individuais e de seus pares. Outra preocupação levantada por 

01 pesquisado, apesar de perceber a relevância e participação do profissional na sociedade, é o fato 

de este profissional ainda ser pouco acessível à população geral, fazendo com que o mau 

entendimento da sociedade sobre o psicólogo se perpetue e não haja dissolução do equívoco quanto 

a sua atuação. Esta questão pode ser percebida segundo as colocações da pesquisada: 
Acho que é um profissional importantíssimo [...] e por isso acho que se tivesse mais 
consciência seria muito bom por causa do papel. [...] Acho que se tivesse o psicólogo no 
SUS, como a gente tem os médicos, clínicos gerais [...] em todos os postos de saúde [...], 
mesmo que para uma sessãozinha [...] mesmo que trinta minutos, isso ajudaria muito. 
Acho que isso seria fantástico, mas isso ainda vai demorar. [...] Acho que é esse o papel 
[...] acho que se desse esse valor seria muito importante, seria muito bom para a 
população geral. O grosso da população não tem acesso e quem tá precisando comer não 
vai pagar psicoterapia. [...] Tem que melhorar muito [...] enquanto isso não vier a gente 
fica meio que na borda [...], na periferia da saúde. (Entrevista 12, em julho de 2011) 

 
E de acordo com outra pesquisada percebe-se que a forma de dirimir o equívoco que a 

sociedade tem sobre o profissional de Psicologia seria através do conhecimento, pois seu 

esclarecimento pode inclusive ajudar na legitimação da profissão:  
Mas [...] o conhecimento por parte da sociedade é uma prova porque, [...] legitima a 
nossa atuação. Porque não somos desconhecidos. As pessoas sabem o que a gente faz 
[...], sabe qual é o nosso papel, podem desconhecer nossas técnicas e não cabe a elas 
saber. (Entrevista 08, em maio de 2011) 

 

De um modo geral os agentes do segundo grupo, apesar de não participarem efetivamente 

dos seus órgãos de classe, o que poderia ajudar na diluição de equívocos e estereótipos sobre a 

profissão e o profissional, possui uma visão crítica e ponderações muito pertinentes sobre o que de 

fato é relevante para a categoria, mas suas atuações quanto à causa é individualizada ou no máximo 

segmentada em seus pequenos espaços específicos, não se sentindo representados ou representantes 

da categoria como um todo. 

Daqueles que compõem o primeiro grupo (03 casos), os que estão engajados ativamente nos 

órgãos da classe, averigua-se que apenas em 01 caso toda sua argumentação sobre o que é ser 

psicólogo está centrada no psicólogo enquanto profissional que deve defender e atuar em prol de 

sua categoria profissional. Suas colocações podem ser vistas na fala que se segue: 
[...] E ter orgulho de ser psicólogo. [...] É amar essa profissão. Saber que agente até tem 
dificuldades, que a gente encontra muitos obstáculos em qualquer setor da Psicologia, 
mas que a gente tem condição de vencer, que a gente tem condição de lutar tanto pela 
categoria, pela melhoria das condições de trabalho, pela afirmação do profissional, pelo 
reconhecimento social da Psicologia. (Entrevista 01, em março de 2011) 

 

Toda a argumentação deste agente condiz com sua postura e percurso profissional, em que 

desde o ensino médio esteve envolvido diretamente com questões estudantis e em prol do grupo em 
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que esteve inserido. É possível perceber que suas relações desde a graduação e, principalmente, 

após sua conclusão e inserção no mercado profissional, são redes bastante ampliadas e interligadas 

em diversas esferas, tendo em vista que participa de outros espaços profissionais desde antes de sua 

graduação em Psicologia. Este agente mobiliza constantemente seus variados vínculos e, por vezes, 

utiliza suas redes de relações tanto para se aprimorar quanto para lutar pela profissão. 

Os outros 02 casos deste grupo compreendem a questão do que é ser psicólogo numa 

vertente próxima ao segundo grupo, aqueles agentes que estão mais voltados para suas questões 

individuais e seus grupos específicos. Ou seja, veem no psicólogo, enquanto profissional, aquele 

que se dedica ao paciente e está centrado em suas necessidades e bem-estar.  Mas verifica-se que, 

na segunda via de respostas, estas se encontram agrupadas em três blocos de argumentos, apesar de 

complementares e interligadas entre si.  

As demais respostas estão divididas em três blocos: 1) diz respeito a ser um 

mediador/cuidador entre a saúde física e emocional dos pacientes (07 casos); 2) ser um especialista 

em comportamento humano capaz de compreender e entender o sofrimento e as facetas do ser 

humano (02 casos) e 3) ter um dom/dádiva e/ou uma responsabilidade e obrigação ética para, 

através da prevenção, promoção e remediação, gerar bem-estar nos pacientes (04 casos). Uma fala 

que sintetiza estas respostas pode ser encontrada no Entrevistado 1359, pois, ao falar do que é ser 

psicanalista, sintetiza o que foi apresentado por todos os agentes pesquisados de modo simples e 

direto: 
[...] Poderia responder de várias maneiras uma delas é [...] gostar de gente [...] Se você 
não gosta de gente não vai ser psicanalista. E o que seria gostar de gente? [...] É ter uma 
curiosidade genuína, verdadeira e profunda de si mesmo e do outro com quem você se 
relaciona. (Entrevista 13, em julho de 2011) 

 

Constata-se agentes engajados com a profissão e como o profissional deve atuar e se 

posicionar, mas a maneira como isso é feito é que é diferente, em que há um posicionamento 

crítico, ativo e assertivo, porém individualizado ou segmentado em seus grupos específicos com 

seus pares. A visão crítica e sistêmica de alguns agentes em especial vêm possivelmente de seus 

movimentos sociais, órgãos de classe, políticos, religiosos e filosóficos, exercidos no passado e que 

aparecem hoje em suas atuações particulares e grupos restritos. 

Quando questionados a respeito do que pensam sobre a importância de realizar 

especialização/aperfeiçoamento para exercer a profissão, de acordo com a Tabela 34, averigua-se 

que no primeiro grupo, os que estão envolvidos em órgãos da classe, 01 pesquisado informa não 

considerar necessária a sua realização para o exercício da profissão, considerando que contribui, 

                                                        
59  É relevante destacar que nesta questão especificamente o referido pesquisado não está incluído na soma total por si 
tratar de formação médica, mas suas colocações e intervenções são fundamentais para a compreensão do estudo como 
um todo e foram utilizadas sempre que se julgou necessário. 
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mas não é imprescindível. É curioso notar que na realidade este agente em específico realizou duas 

pós-graduações. 

Tabela 34: Distribuição percentual quanto à importância de se especializar – Aracaju (SE) 

Importância da especialização 
Agentes 

FA FR 
É necessária 8 57% 
É imprescindível 3 21% 
Não é necessária 3 21% 

Total 14 100% 
Fonte: Autora (2012). 

 

Os outros 02 casos desse primeiro grupo compreendem a especialização/aperfeiçoamento 

numa vertente próxima ao segundo grupo, aqueles agentes que estão mais voltados para suas 

questões individuais e seus grupos específicos, estando divididos em dois grupos de respostas 

complementares. Neste sentido, 08 casos informam ser necessária a realização de 

especialização/aperfeiçoamento e 03 casos60 dizem ser imprescindível esta realização:  
A graduação é superficial [...] É uma amostra e apresenta onde encontrar (as abordagens) 
[...] É genérica. Dá para trabalhar, mas a formação de pós aprofunda e ajuda muito. 
(Entrevista 02, em abril de 2011) 

 
A graduação não está formando como precisaria. A pós também tem falhas. A longo 
prazo o CFP precisa pensar sobre os títulos de Psicologia[...] Existem falhas e uma 
grande abrangência do curso que é inerente a área, [...] não é só uma questão da 
graduação. Atualmente a especialização ajuda a minimizar as falhas e faltas da 
graduação. (Entrevista 10, em maio de 2011) 

 

É curioso constatar que outros 02 casos informam não ser necessária a realização de cursos 

de especialização/aperfeiçoamento. Eles fazem parte do segundo grupo (daqueles mais voltados às 

questões individuais e de seu grupo especifico), muito embora ambos tenham realizado cursos desta 

natureza (01 realizou duas pós e mestrado e 01 realizou uma pós e três cursos técnicos na área). O 

argumento usado por estes pesquisados está relacionado ao fato de esta profissão ser mesmo 

generalista, abrangente e dividida em diversos segmentos. Mas todos pontuam que contribui e que é 

boa a realização destes cursos complementares, mas não imprescindível para a atuação na área: 
A especialização é importante para a prática. Não é essencial!, mas importante porque 
refina [...] Especializações, teorias são, em grande parte, porcaria (não servem). A .... 
(instituição que é coordenador), enquanto graduação tem a preocupação em dar uma 
formação generalista. (Entrevista 03, em abril de 2011) 

 

Algumas particularidades no segundo grupo (de atuação mais individual e segmentada em 

seus grupos) podem ser salientadas. À crença quanto à importância e função das especializações 

                                                        
60  Está incluído nesta soma o pesquisado de formação médica por si tratar de uma questão mais genérica e ampla, e no 
fato de que possuir especialização é considerado relevante para qualquer formação profissional na atualidade. 
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acrescentam-se: em 01 caso “acha” necessário realizar, pelo menos, duas especializações; em 01 

caso a necessidade contínua de estudar e se manter atualizado, em que os profissionais devem se 

comportar como “eternos estudantes” (Entrevista 07, em maio de 2011) e buscar o aprofundamento 

em uma linha de preferência e estar atento às outras linhas de trabalho e 01 caso revela que não são 

apenas os cursos de pós-graduação que suprem a ineficiência da graduação, mas também as 

supervisões, cursos técnicos da área, grupos de estudo e até mesmo a terapia a que se submeteu 

para o autoconhecimento. Vale salientar que de acordo com a pesquisada (Entrevistada 09, em 

maio de 2011), em algumas áreas, como a jurídica, por exemplo, a especialização é uma exigência 

para a atuação na área.  

Em 02 casos ainda revelam suas preocupações quanto à qualidade das especializações e 

informam que nem mesmo estas suprem completamente as falhas e faltas da graduação, sendo 

necessários maturidade e perfil adequado do profissional para sanar estas defasagens, logo: 
De jeito nenhum [...] A própria especialização é pouco. Não é só a especialização que vai 
dar suporte. Tem que ter maturidade e perfil. Precisa acreditar no que está fazendo. A 
graduação não é suficiente para entrar no mercado, ela dá uma visão ampla [...] Há uma 
exigência do mercado [...] é ter experiência. Precisa de estudo eterno (para quem está na 
clínica). O estudo é fundamental, não dá autonomia nem para médico [...] para nenhuma 
área profissional. Tem que ter especialização. Mestrado e doutorado é mais para ensino, 
nas demais áreas tem que ter especialização. (Entrevista 14, em julho de 2011) 

  

Os motivos que são levantados para considerar necessário ou imprescindível a realização de 

especialização/aperfeiçoamento está relacionado com o fato de considerarem a formação 

generalista, muito ampla e superficial em sua abordagem, em tantos temas, áreas e linhas, tendo a 

especialização o intuito e obrigação de aprofundar os conteúdos daquelas áreas/linhas; bem existe a 

crença da ineficiência da graduação e convicção de que todas as áreas de formação, em qualquer 

graduação, devem ser seguidas por uma especialização em seguida para suprir as falhas e faltas da 

graduação. Estas respostas remetem a uma questão mais central, que revela um pouco das 

trajetórias desses agentes, e assim o acionamento de seus recursos, tendo em vista que todos eles 

usam desses espaços de aprimoramento como forma de ampliar suas redes de relações e mobilizar 

os recursos sociais de que dispõem.  

No tocante a considerar necessário ter feito terapia para trabalhar na profissão, verifica-se, 

novamente, diversidade de colocações. Do primeiro grupo, 03 casos, que estão envolvidos com o 

Conselho e/ou Sindicato efetivamente, 02 consideram necessário, seja para atuar como terapeuta 

como em qualquer outra área da Psicologia, como podemos observar na Tabela 35. 
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Tabela 35: Distribuição percentual quanto à importância da terapia para o exercício da 
profissão e ter se submetido ao processo – Aracaju (SE) 

Respostas Total 

Considera necessário que o 
profissional se submeta ao 
processo terapêutico para 

exercer a profissão 
Se submeteu ao processo terapêutico 

alguma vez ao longo da vida 

Sim Não Não Uma vez 
Mais de 
uma vez 

FA 14 1261 2 2 4 8 
FR 100% 86% 14% 14% 29% 57% 

Fonte: Autora (2012). 
 

Daqueles que compõem o segundo grupo, 10 casos, a maioria (09 pesquisados) também 

considera relevante fazer terapia para atuar na profissão, podendo ser incluído neste grupo o 

pesquisado de formação médica. O argumento utilizado por estes que evidenciam a importância de 

se submeter ao processo segue conforme a fala do entrevistado: 
Considero recomendável para todas as áreas e exigível para quem vai trabalhar com 
clínica. (Entrevista 06, em maio de 2011) 

 

Dos 12 casos que acreditam ser relevante ter realizado terapia em algum momento de suas 

vidas para exercer a profissão de Psicologia, averigua-se que a justificativa está relacionada com 

autoconhecimento, reflexão, autoanálise, compreender melhor a si e ao outro, compreender a 

dinâmica dentro do contexto terapêutico, vivenciar a prática terapêutica e reações do paciente, 

colocar-se no papel do outro, compreender as dimensões éticas e de autoconhecimento 

proporcionadas pelo processo e poder prestar um melhor serviço aos clientes. Assim podemos 

perceber segundo a fala do pesquisado:  
Com certeza!!! É necessário sim fazer terapia, pois através do processo terapêutico, 
podemos trabalhar também os nossos medos, limitações, etc. [...] e assim podermos 
prestar uma assistência melhor aos nossos clientes. (Entrevista 04, em abril de 2011) 

 

É preciso constatar que outros 02 casos informam não ser necessária a realização de terapia 

para o exercício da profissão e estes fazem parte do segundo grupo – daqueles mais voltados às 

questões individuais e de seu grupo específico, em que 01 caso chegou a fazer terapia por longo 

tempo e por recomendação e influência dos colegas, chegando à conclusão de que era 

desnecessária,: 
[...] Uma baboseira. Fiz na graduação porque todos diziam que tinha que fazer. Fiz por 
cerca de 2,5 anos [...] achava uma baboseira. Fiz supervisão. Não é só a terapia que 
resolve: religião, amigos e outras formas podem ajudar. (Entrevista 10, em maio de 
2011) 

 

                                                        
61 Nesta soma está incluído o pesquisado de formação médica/psicanalista visto que seu trabalho/atuação profissional 
está muito mais próximo ao do psicólogo do que do médico nesta questão especificamente. 
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Daqueles 03 entrevistados que não acham relevante que o profissional tenha feito terapia, a 

justificativa está relacionada com a não obrigatoriedade para exercer a profissão, acreditando 

apenas que para alguma linha específica seja necessária. Neste sentido tem-se:  
Depende. Para quem vai seguir a psicanálise acredito que sim (seja necessário) [...] Já 
para as outras ênfases (linhas) não exige. Em minha área (linha), não é importante. Não 
acho importante fazer. [...] Não fiz. (Entrevista 03, em abril de 2011) 

 

Dos 14 pesquisados62, apenas 02 casos não fizeram terapia em algum momento de suas 

vidas, tendo 04 entrevistados feito uma vez na vida e os demais, 08 entrevistados, realizado, pelo 

menos, duas vezes ao longo de suas trajetórias, retornando ao processo sempre que consideraram 

necessário. 

É possível perceber que esta questão é de foro íntimo. Tanto aqueles que são mais engajados 

com as causas da profissão quanto aqueles que estão mais preocupados com suas questões 

individuais e segmentos específicos deram respostas muito variadas e diversificadas. Percebe-se 

que realizar ou não terapia não parece ter peso para o exercício da profissão, não sendo um espaço 

em que o agente mobilize seus recursos sociais para se inserir, crescer ou permanecer em postos 

destacados. Apesar de que a maioria daqueles que passaram pelo processo utilizaram isto como um 

recurso cultural/intelectual com seus pares. 

 

4.3 Origens Sociais, Percurso Acadêmico e Engajamento Profissional 

  

 A partir das colocações dos pesquisados a respeito de suas biografias, observa-se que o 

acionamento dos recursos sociais e culturais são preponderantes para a ocupação de postos 

gerenciais da atualidade. O uso destes recursos sociais, por parte dos pesquisados, aparecem em 

diversos momentos como forma de garantir adequada inserção, permanência e ascensão em postos 

privilegiados da profissão.  

 A maneira como os recursos foram mobilizados estão claramente relacionados às redes de 

relações e contatos sociais construídos ao longo de seus itinerários. As redes sociais estabelecidas 

nas diversas esferas da vida foram formadas e articuladas de maneiras diferentes pelos agentes 

pesquisados e realizam-se em uso direto pelos agentes ou por intermédio de seus familiares, 

professores, colegas de curso e de profissão. O acionamento de recursos mobilizados pelos agentes 

pesquisados começa durante a formação universitária, ainda nos primeiros anos de 

desenvolvimento acadêmico, através dos contatos estabelecidos com professores, supervisores, 

orientadores, profissionais da área e colegas de curso, o que demonstraria bom desempenho em 

disciplinas, estágios supervisionados, pesquisas realizadas, compromisso e comprometimento com 

                                                        
62 O pesquisado de formação médica/psicanalista está incluído nesta questão devido a similaridade de seu trabalho de 
psicanalista com a de psicólogo. 
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o curso, com professores e colegas. Bom empenho, postura pessoal e envolvimento com as causas 

da Psicologia foram preponderantes para o favorecimento em relação com suas articulações. 

A articulação no uso dos recursos sociais prossegue durante o engajamento efetivo na 

profissão, notadamente nas relações que foram estabelecidas durante a graduação, e posteriormente, 

incluindo os colegas e profissionais da área de Psicologia, colegas, professores, supervisores, 

orientadores e coordenadores dos cursos de especialização e grupos de estudos, além dos amigos e 

colegas de trabalho de outros segmentos profissionais. Isto se deve ao fato de as redes de contato 

acabarem se expandindo ao longo da vida e nas diversas esferas de trabalho dos agentes. Diversos 

destes pesquisados (06 casos) já estavam inseridos no mercado de trabalho, em outros espaços 

profissionais, quando da graduação em Psicologia. 

No que diz respeito ao recurso cultural, isto é, formação acadêmica (ter diploma), o 

conhecimento técnico, expertise na área e outros títulos robustos são fundamentais e muitas vezes 

indispensáveis para a ocupação de cargos gerenciais. É bem verdade que em alguns casos 

apresentados o que mais pesou foi, sem dúvida, a postura empreendedora, proativa e os contatos 

estabelecidos por estes agentes ao longo de suas trajetórias, sem contudo desconsiderar a relevante 

e indispensável exigência do diploma para a atuação na profissão de Psicologia. 

É importante destacar que o recurso cultural aparece como uma exigência da profissão, 

tendo em vista tratar-se de uma profissão regulamentada em lei e devidamente estabelecida, sendo, 

contudo, um pano de fundo para a mobilização dos diversos recursos sociais. 

Em relação ao engajamento profissional o que pesa é estar vinculado e envolvido com 

algum grupo/associação específico em sua área de atuação, estar engajado em trabalhos sociais 

junto a algum grupo específico como voluntário ou por exigência do cargo que ocupa ou mesmo 

individualmente, ou ainda estar envolvido em algum grupo de estudo especifico em sua 

abordagem/linha de atuação e/ou estar trabalhando em mais de um espaço dentro na profissão. 

Verifica-se, mais uma vez, que o mais importante, na maioria das questões, está relacionado aos 

vínculos sociais que são gerados, estabelecidos e mantidos ao longo do processo. Estar vinculado 

ao Conselho da categoria aparece como uma composição obrigatória para os agentes que trabalham 

em atendimento clínico. 

Com exceção do vínculo ao Conselho Regional, CRP-19, que é uma obrigatoriedade para o 

exercício, na maioria dos espaços dentro da profissão de Psicologia, as demais questões levantadas 

dizem respeito à interação entre os agentes com seus pares profissionais ou o impacto que seus 

engajamentos nestas áreas/questões geram no meio social e profissional ao qual ele está inserido, 

ou melhor explicitado, como estes agentes serão vistos por seus pares. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação analisou os psicólogos que ocupam posição gerencial em diferentes 

espaços de atuação da Psicologia na cidade de Aracaju/SE. Procurou compreender quais os 

recursos sociais mobilizados por agentes que ocupam posições hierárquicas elevadas nos diversos 

espaços da profissão, desde o processo de entrada no mercado profissional, da ascensão dentro da 

profissão e a permanência nos postos gerenciais na profissão, que são significativos para a 

consagração profissional.  

Este texto buscou compreender os recursos sociais mobilizados por um grupo profissional 

específico da Psicologia segundo os preceitos das Ciências Sociais. Algumas dificuldades e 

limitações foram encontradas e enfrentadas, principalmente pela falta de estudos e publicações 

nacionais que pudessem colaborar analiticamente para a constituição de uma problemática de 

cunho sociológico. A falta de material documental robusto sobre a profissão no Estado de Sergipe – 

desde os primeiros movimentos e precursores até a fundação e estruturação das instituições de 

ensino superior –, associada à falta de dados cadastrais dos profissionais por parte do Conselho da 

classe e a dificuldade de acesso ao universo empírico, foram os principais pontos críticos 

destacados durante a fase de levantamento de dados de campo. Tais dificuldades foram encaradas 

não apenas como um dos principais desafios, mas também como um dos limites do estudo, visto 

que o próprio universo empírico foi bastante restrito.  

Se por um lado a falta de estudos nacionais sobre o tema dificultou a construção de um 

modelo para o problema, mesmo com diversos estudos sobre profissões, grande parte deles não 

tinha uma abordagem sociológica que pudesse nortear esta dissertação. Por outro lado, manteve-se 

o caráter de ineditismo, e este é o diferencial desta dissertação. Contudo, diversos outros estudos 

sobre profissões, como Medicina, Direito, Engenharia, Jornalismo e até mesmo a Psicologia, apesar 

de possuírem abordagens bem diferenciadas, contribuiriam significativamente para a construção do 

objeto e do problema de análise aqui proposto. Assim, a literatura utilizada forneceu caminhos e 

saídas que possibilitaram abarcar alguns aspectos do estudo proposto. 

O estudo das trajetórias dos agentes se mostrou como o método mais adequado para a 

compreensão da mobilização dos recursos sociais. Ao analisar trajetórias verificou-se a forte 

influência dos recursos social e cultural para a ocupação de postos gerenciais.  

É possível perceber que grande parte dos agentes buscou atingir estes postos proeminentes 

de modo direto, criando instituições, órgãos ou setores (06 casos), ou de modo indireto, ao se 

especializarem (mestrado e doutorado) em suas áreas. Acabaram atingindo postos de destaque por 

cumprirem exigência do cargo de coordenador de curso de graduação (05 casos), sendo inclusive os 

que possuem os títulos mais robustos na profissão no Estado. 



135 

 

O fato de a profissão de Psicologia já ter passado por um primeiro processo de 

profissionalização faz com que requisitos como ter diploma, ter títulos (lato sensu ou stricto sensu) 

e estar vinculado ao Conselho são elementos imprescindíveis para alguns postos (e evidentes em 

alguns outros) hierarquicamente elevados. Mas destaca-se que este processo de profissionalização 

não está concluído nem tão pouco sedimentado e os espaços de saber ainda não estão claramente 

demarcados e lutas e disputas entre estes saberes também ocorrem. 

Os espaços de atuação dos agentes pesquisados são clínica, ensino superior, organizacional, 

jurídico, hospitalar e trânsito, sendo as instituições privadas e públicas (municipal, estadual e 

federal), bem como os órgãos de classe (Conselho e sindicato). Os cargos/funções que ocupam, 

enquanto gestores, são presidente, diretor, coordenador, gerente/gestor, conselheiro e supervisor e 

por vezes ocupam mais de um cargo. Foi possível perceber que o grupo pesquisado é 

predominantemente composto por mulheres (64%), com idade entre os 31 e 50 anos (79%). Um 

pouco mais da metade realizou a graduação em instituições de ensino público (57%), estão 

formados entre 4 e 13 anos (50%), mais da metade trabalhou durante suas graduações (60%), a 

maioria realizou estágio extracurricular (86%) e todos os agentes realizaram pelo menos uma 

especialização (lato sensu ou stricto sensu). Mais da metade trabalha exclusivamente com 

Psicologia (57%), sendo que destes 93% trabalham em mais de um espaço na profissão e as áreas 

de atuação predominantes são ensino superior (71%) e clínica (64%). A maioria ocupa cargo 

gerencial há até 4 anos (84%), com ganhos entre 6 e 10 salários mínimos (43%), e a 

“representatividade” de seus salários no orçamento doméstico é de 100% para 36% dos agentes e 

mais da metade trabalha como assalariado e profissional liberal simultaneamente (57%).  

Quando comparado ao âmbito nacional, segundo os estudos apresentados no capítulo III, 

percebe-se que alguns dados são similares e outros bastante divergentes. Os dados que mais 

chamam a atenção são a predominância do gênero feminino (91% de mulheres, ou seja, de 27% a 

mais que a presente pesquisa), apenas 58% daqueles pesquisados fizeram especialização e apenas 

17% dos respondentes recebem salários entre 6 e 10 salários mínimos. É importante lembrar que 

em valores absolutos as pesquisas nacionais superam em muito o presente estudo. 

Os recursos sociais que mais pesaram para a consagração profissional dos agentes 

pesquisados são o social e o cultural. O uso destes recursos aparece em diversos momentos como 

forma de garantir apropriada inserção, permanência e ascensão em postos privilegiados na 

profissão. A forma como os recursos foram usados estão claramente relacionados às redes de 

relações e contatos sociais construídos ao longo de seus itinerários, nas diversas esferas da vida dos 

agentes. Todos os agentes utilizaram mais de uma vez e mais de uma forma para se inserir ou se 

manter no mercado de trabalho da Psicologia.  
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Foi percebido que o acionamento das redes de contato de seus progenitores, voluntária ou 

involuntariamente, foi elemento importante na composição do percurso dos agentes desta pesquisa, 

sendo componente relevante para a inserção profissional dos pesquisados. 

Essas redes sociais estabelecidas nas diversas esferas da vida foram desenvolvidas e 

articuladas de maneiras diferentes pelos agentes pesquisados. Estas redes se constroem a partir da 

entrada dos agentes no curso de graduação. O uso foi tanto direto quanto indireto, ou seja, os 

próprios agentes acionaram seus vínculos sociais quanto utilizaram vínculos de seus familiares, 

professores, colegas de curso e de profissão, bem como agentes de outras esferas profissionais. O 

meio mais usado pelos agentes, neste período, foi o movimento estudantil (10 casos). 

Em um segundo momento, quando da inserção propriamente na profissão, a articulação dos 

recursos passou a ser estabelecida também com os amigos, colegas, professores, supervisores, 

coordenadores e profissionais da área de Psicologia, dos cursos de especialização e dos grupos de 

estudos realizados durante e depois da graduação, além de agentes de outros segmentos 

profissionais. Este acontecimento está relacionado ao fato de as redes de relações acabarem se 

expandindo nas diversas esferas da vida dos agentes e um número representativo (06 casos) já 

estava inserido no mercado de trabalho e em outros segmentos profissionais quando realizaram 

suas graduações em Psicologia. 

Quanto ao recurso cultural constatou-se que a formação acadêmica (dispor de diploma), o 

conhecimento técnico, expertise na área e outros títulos são fundamentais e muitas vezes 

indispensáveis para a ocupação de cargos privilegiados, tendo em vista que se trata de uma 

profissão que já está regulamentada e devidamente estabelecida, mas que durante a pesquisa 

aparece como um pano de fundo para a consagração profissional, que ocorre através de relações e 

vínculos sociais estabelecidos ao longo da vida do agente. 

É importante destacar que para alguns agentes (06 casos) o que mais pesou foi, sem dúvida, 

a postura empreendedora, arrojada, ativa e os contatos estabelecidos por estes agentes ao longo de 

seus itinerários, ao invés do recurso cultural. Mas não é possível desconsiderar a importância e 

exigência dos títulos para atuar na profissão de Psicologia. 

No que diz respeito ao engajamento profissional o que pesou foi estar vinculado a 

associação/grupo específico em sua área de atuação (11 casos), em trabalhos sociais, seja 

voluntariamente ou por exigência do cargo que se ocupa (09 casos), em grupos estudos específicos 

em sua área/linha de atuação (08 casos) e atuar em mais de um espaço na Psicologia (13 casos). 

Verificou-se, mais uma vez, que o peso, na maioria das questões, está relacionado aos vínculos 

sociais que são originados, estabelecidos e mantidos ao longo do percurso. Estar vinculado ao 

Conselho da categoria apareceu como uma composição obrigatória para os agentes que trabalham 

em atendimento clínico (10 casos). Grande parte das questões levantadas diz respeito à interação e 
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vinculação dos agentes com seus pares profissionais ou mesmo o impacto que seus engajamentos 

nestas áreas geram no meio profissional e social em que estão inseridos. O vínculo ao CRP-19 é 

uma exceção, visto se tratar de uma obrigatoriedade para o exercício da profissão de Psicologia (na 

maioria dos casos). 

Foi possível verificar a maneira como os agentes precursores da Psicologia conseguiram 

ocupar postos, sobretudo através do novo conhecimento e saber que estava se estabelecendo no 

Brasil. Foi por meio do recurso escolar, durante suas formações acadêmicas, principalmente, que o 

conhecimento e expertise foram adquiridos, e, posteriormente, articulados com as redes familiares e 

os vínculos sociais. Este fenômeno também ocorre dentro do estado de Sergipe, onde o peso está no 

recurso escolar, cultural e social, ou seja, os vínculos estabelecidos nas diversas esferas da vida dos 

agentes que se articularam e se associaram mutuamente.   

Ao longo do processo de estabelecimento e divulgação do saber psicológico, redes e 

vínculos sociais foram de fundamental importância e as sucessivas reformas no sistema de ensino 

abriram portas e possibilidades para aqueles agentes que tentavam introduzir e ampliar a 

divulgação deste saber. A gradual legalização e institucionalização da Psicologia abriu cada vez 

mais o campo para aqueles que se interessavam no assunto, dando deste modo cada vez mais força 

e corpo para os agentes que lutavam pela causa e disputavam espaço com outros saberes. Este 

fenômeno se ampliou, partindo inicialmente das capitais como São Paulo e Rio de Janeiro e chegou 

gradativamente aos demais Estados. 

Em Sergipe observou-se forte engajamento de diversos agentes, em sua maioria de famílias 

tradicionais e com forte peso intelectual e político na cidade, que lutaram e disputaram espaço com 

outros saberes, introduzindo e modificando paulatinamente suas participações com novos conceitos 

e disciplinas e através de políticas públicas mais modernas nas instituições de ensino, primeiro na 

Escola Normal e depois na Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (1951) e na Escola de 

Serviço Social (1954) e nos hospitais. Os recursos sociais foram efetivamente utilizados por estes 

agentes juntamente com sua expertise e conhecimento técnico. A grande diferença que parece 

existir entre os agentes precursores da Psicologia em Sergipe e os agentes atuais está no fato de que 

atualmente o que pesa são os recursos sociais e culturais enquanto para os precursores o peso maior 

estava no conhecimento e formação técnica para chegar aos postos de relevo da época. 

Outro ponto a ser destacado na análise é a divisão dos agentes da Psicologia na atualidade 

em dois grupos distintos: aqueles que são mais engajados com as questões da Psicologia enquanto 

categoria profissional (03 casos) e aqueles que trabalham e estão engajados mais especificamente 

com os seus desempenhos individuais e de seus pares profissionais de abordagem/linha de atuação 
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(10 casos)63. Apesar de haver algumas variações e fluidez quanto às posições e disposições nesta 

divisão, aqueles que possuem uma postura mais engajada com a categoria profissional (03 casos) 

articularam e articulam suas atuações profissionais baseadas no grupo. Deste modo todos 

participaram de movimento estudantil, são envolvidos com o CRP-19 e sindicato da categoria, e a 

maioria (02 casos) participa de associações/grupos específicos, de movimentos sociais, 

religiosos/filosófico e de grupo de estudo.  

Em contrapartida, no grupo que tem um engajamento mais segmentado e voltado para seus 

pares e para sua própria atuação (10 casos), verificou-se que a maioria nunca se envolveu 

ativamente com movimento estudantil (06 casos), com o CRP-19 (07 casos), com o sindicato da 

classe (08 casos) e/ou com política partidária (09 casos). A maioria participa de alguma associação 

ou de grupos específicos (07 casos), participa de algum movimento social (06 casos), nunca 

participou de movimento religioso/filosófico (06 casos) e participa de grupo de estudo (09 casos). 

O agente da pesquisa que em muitos momentos não entrou na soma total por não ser de 

formação acadêmica em psicologia, revelou um perfil que é um misto dos dois perfis averiguados 

nos grupos apresentados anteriormente. Ou seja, este agente teve envolvimento com movimento 

estudantil, participou ativamente de órgãos de classe dentro de sua área de trabalho, teve 

envolvimento com política partidária por um longo período em sua vida, é vinculado a diversos 

grupos/associações, participa indiretamente de movimentos sociais, acredita ser imprescindível ter 

especialização e se submeter a processo terapêutico para trabalhar na área e revela ter feito mais de 

uma vez ao longo de sua trajetória.  

Constatou-se que todos os agentes se inseriram e cresceram na profissão através da 

articulação de seus recursos sociais, especificamente os diversos vínculos que estabeleceram e 

mantiveram desde o período da graduação.  

                                                        
63 Neste ponto especificamente 01 pesquisado não entrou na soma total por si tratar de formação médica/psicanalista, 
mas suas impressões e colocações foram utilizadas sempre que se julgou necessário (ver capítulo IV), tendo em vista 
que seu trabalho profissional possui mais similaridades com a do psicólogo do que a do médico. 
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APÊNDICE A: Roteiro de entrevista 

 

1 – Identificação 
Nome: ________________________________________________ Iniciais: ________ nº ______ 
Espaço de atuação: ______________________________________________________________ 
Cargo/Função:__________________________________________________________________ 
Idade:_________ Nascimento: Cidade: __________________________ Estado:______________ 
Tempo no cargo: ________________________________________________________________ 
Casado(a): Sim(   ) Não(   )  Tempo de casado(a):_________________________________ 
Formação cônjuge: __________________________________________________ Idade: ______  
Trabalho onde/ com o quê? ________________________________________________________ 
Filhos: Sim(   ) Não (   )   Idades: ____________________________________________  
Renda atual em salários mínimos: (  ) até 5 salários mínimos; (  ) de 6 a 10 salários mínimos; 

(  ) de 11 a 20 salários mínimos; (   ) acima de 20 salários mínimos 
Representatividade do seu salário no orçamento doméstico: Até 25%(   ); entre 25 e 50%(   ); 

entre 50 e 75%(  ); entre 75 e 99%(   ); 100%(   ). ________________________________ 
 

2 – Percepção 
1) Como vê o momento atual da Psicologia (debates, desafios, confrontos, aceitação, postura, 

engajamento)? 
2) Como você vê o papel do psicólogo na sociedade? 
3) O que é ser psicólogo? Em que implica? 
4) Por qual(ais) motivo(s) você escolheu ser psicólogo? 
5) O que pensa da atuação do CRP e CFP? Já precisou deles? Obteve êxito? Já consultou os 

sites? Porque e em que circunstancias utilizou os serviços do conselho e site?  
6) Considera necessário ter especialização para a atuação? Por quê? Acredita que somente a 

graduação é suficiente para o desempenho das funções/atividades? 
7) Acredita ser necessário ter feito terapia/análise para sua atuação na profissão? Por quê? Se o 

fez, fez por quanto tempo? 
 
3 – Origens sociais, trajetória escolar, profissional e inserção 
3.1 – Origens Sociais 

1) Qual a formação escolar (período, município, instituição – pública ou particular) dos seus 
avós (1º, 2º e 3º graus)? Qual a condição social e econômica deles? Trabalham ou 
trabalharam com o que? Aposentados? Participam ou participaram de alguma entidade, 
associação, grupo ou agremiação? 

2) Qual a formação escolar dos seus pais (1º e 2º graus)? Em que período, município e 
instituição (particular ou pública). Que idades tinham no momento desta formação? 

3) Qual a formação universitária dos seus pais (graduação e/ou pós-graduação)? Em que 
período, município e instituição (particular ou pública). Que idades tinham no momento 
desta formação?  

4) Se privada, utilizaram recursos próprios ou eram bolsistas. Precisaram trabalhar no período 
de formação? Realizaram em quantos anos suas formações? 

5) Em que seus pais trabalham? Aposentados? Qual a situação social e econômica atual deles? 
6) Moraram em outras cidades ou estados? Se sim, qual (ais) e porque motivos? 
7) Seus pais participam ou participaram de alguma entidade, associação ou grupo (religiosa, 

social, política)? Se sim, como é essa participação (simpatizante, militante, financeira,)? 
8) Tem irmãos? Quantos? Quais as formações? Suas formações foram em que 

escolas/instituições (1º, 2º e 3º graus)? Qual suas idades? Onde trabalham atualmente?  
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3.2 – Trajeto Escolar  
1) Sobre sua formação primária: Onde cursou? Quando concluiu? Privada ou particular? Nome 

da escola? Em que município? Que idade tinha, quando concluiu? Recursos próprios ou 
bolsista?  

2) Sobre sua formação secundária: Onde cursou? Quando concluiu? Privada ou particular? 
Nome da escola? Em que município? Que idade tinha, quando concluiu? Recursos próprios 
ou bolsista?  

3) Sobre sua formação universitária: Onde cursou? Quando concluiu? Privada ou particular? 
Nome da instituição? Em que município? Que idade tinha (entrada e conclusão)? Recursos 
próprios ou bolsista?  

4) Fez vestibular para outros cursos? Se sim, quais e em que universidades? Chegou a cursar? 
Quais os motivos da desistência? Fez mais de um curso? Se sim, qual curso?  

5) Desde quando pensava em Psicologia? 
6) Precisou trabalhar para concluir a formação escolar ou universitária? Se sim, em que 

trabalhou? Atrapalhou sua formação ou te atrasou na conclusão? 
7) Tem pós-graduação? Se sim, em que área? Qual nível e em que universidade? Em que 

período entrou e concluiu? Quais os motivos que o levaram a realizar o curso? Seus 
objetivos foram atingidos? 
 

3.3 – Trajeto Profissional 
1) Que empregos já teve? 
2) Como foi o processo de ingresso: Estagiou? Onde, quando, por quanto tempo e em que 

espaços/áreas e desenvolvendo que atividades?  
3) Como foi o processo de ingresso propriamente na carreira de psicólogo? Onde, quando, por 

quanto tempo e em que espaços/áreas e desenvolvendo que atividades? 
4) Que cargos/funções desempenhou na Psicologia? Como chegou a cada uma deles? 
5) Em que espaços/áreas atua e que atividades exerce atualmente na Psicologia? Se mais de 

uma, é difícil conciliar? Porque atua em mais de uma área? Como administra seu tempo e as 
diferenças nas referidas áreas? 

6) Participou de movimento estudantil ou atividades em grêmios estudantis, centros 
acadêmicos? Se sim, quando e como ocorreu tal participação? O que te levou a participar? 
Como se enquadrava, como simpatizante, militante? Que atividades desenvolvia? 

7) Participa do sindicato? Se sim, de que forma e desde quando? Se não, por quê? 
8) Participa do Conselho? Se sim, de que forma e desde quando? Se não, por quê? 
9) Participou de alguma discussão, debate, seminário a respeito da regulamentação da 

profissão ou dos conselhos (federal ou regional) de Psicologia? Se sim, como foi a 
participação (papel) e do que se tratava? 

10) Participa ou participou de algum grupo de estudo na área de Psicologia? Se sim, como era 
essa participação (aluno, professor, organizador)? O que fazia nesses grupos e o que te 
levou a esta participação? 

11) Participa de alguma associação ou grupo específico da Psicologia (assoc. dos psi clínicos; 
assoc. das psi; psi afrodescendentes, outros)? Se sim, de que forma e desde quando? 

12) Participa de partido político? Se sim, qual(ais), desde quando e como ocorreu a 
participação? O que o levou a tal participação? Como se enquadra, como simpatizante, 
militante? Que atividades desenvolve lá? 

13) Participa ou participou de grupos religiosos ou filosófico? Se sim, como era essa 
participação (simpatizante, militante)? O que fazia nesses grupos e o que te levou a esta 
participação? 

14) Participa de movimentos sociais ou grupos destinados à resolução de problemas sociais, tais 
como grupos ambientais, movimento negro, crianças de rua, grupos de apoio a mulheres, ou 
a soropositivo, ou a portadores de doenças, ou a homossexual, etc.? Se sim, qual, quando e 
como ocorreu esse engajamento? O que o levou até isso e como se enquadra (simpatizante 
ou militante)? Que atividades desenvolve lá? 
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APÊNDICE B: Lista dos entrevistados 

 

A lista está organizada por ordem de realização e é composta por iniciais, sexo, idade, 

titulação, cargo que ocupa dentro da Psicologia e data da entrevista.  

Entrevista 01: feminino, 48 anos, especialista, presidente do CRP, março de 2011. 

Entrevista 02: feminino, 45 anos, especialista, coordenadora de instituição de especialização – 

privada, abril de 2011. 

Entrevista 03: masculino, 50 anos, mestre, coordenador de instituição de ensino superior – privada, 

abril de 2011. 

Entrevista 04: feminino, 29 anos, especialista, gerente de recursos humanos de instituição – 

privada, abril de 2011. 

Entrevista 05: feminino, 39 anos, doutora, coordenador de instituição de ensino superior – privada, 

maio de 2011. 

Entrevista 06: feminino, 52 anos, especialista, presidente e coordenadora de instituição de 

especialização – privada, maio de 2011. 

Entrevista 07: masculino, 51 anos, especialista, presidente do sindicato da classe, maio de 2011. 

Entrevista 08: feminino, 36 anos, doutora, coordenadora de instituição de ensino superior – 

pública, maio de 2011. 

Entrevista 09: feminino, 48 anos, especialista, coordenador de órgão público, maio de 2011. 

Entrevista 10: masculino, 33 anos, doutor, coordenador de instituição de ensino superior – pública, 

maio de 2011. 

Entrevista 11: masculino, 31 anos, especialista, coordenador e gestor em instituição – pública, 

junho de 2011. 

Entrevista 12: feminino, 38 anos, mestre, coordenadora de instituição de ensino superior – 

privado, julho de 2011. 

Entrevista 13: masculino, 49 anos, especialista, presidente de instituição de especialização – 

privada, julho de 2011. 

Entrevista 14: feminino, 46 anos, especialista, coordenadora de órgão público, julho de 2011. 

 

 



APÊNDICE C: Quadro 1 – Caracterização e recursos sociais dos entrevistados 
 

SE-
XO 

IDA-
DE 

POSIÇÃO NA 
PSICOLOGIA 

ESCOLARIDADE 
DOS PAIS PROFISSÃO DOS PAIS ENGAJAMENTO 

DOS PAIS TITULAÇÃO 
APROXIMAÇÃO 

COM MOVIMENTO 
ESTUDANTIL 

ENVOLVIMENTO COM 
O SINDICATO DOS 

PSICÓLOGOS 
ENVOLVIMENTO 

COM O CRP 
PARTICIPAÇÃO EM 

ASSOCIAÇÕES/GRUP
OS ESPECIFICOS 

ENVOLVIMENTO 
POLITICO 

PARTIDÁRIO 
PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTOS SOCIAIS 
PARTICIPAÇÃO 

RELIGIOSA/ 
FILOSÓFICA 

PARTICIPAÇÃO EM 
GRUPO DE ESTUDO 

FEM. 48 PRESIDENTE CRP 

Técnico em 
Contabilidade/ Superior 
Completo 
(Enfermagem) 

Funcionário Público - 
Petrobras/   
Dona de Casa 

Assoc. Sociais 
(Cotinguiba, Atléitica, 
Masonaria)/  
Idem e Mov. Sociais 
(mães carentes) 

ESPECIALISTA Sim. ASPAN na  
graduação. 

Não sindicalizada. 
Participação indireta como 
integrante do CRP. 

Sim. Desde a 
graduação.  Sim, de APJ. Não. Sim, do CEDCA e do FEPET 

por motivo do seu cargo. 

Sim, durante o ensino 
médio. Participou de grupo 
da Igreja Católica. 

Não.  

FEM. 45 COORD. FLUIR - 
TCC 

Fundamental 
Incompleto/ 
Fundamental 
Incompleto 

Mestre de Obra e 
Motorista/  
Dona de Casa 

Não/  
Religioso (Católico) ESPECIALISTA Não. Não. 

SIm. Nos primeiros 
anos de formada. 
Atualmente, 
indiretamente com 
sugestões. 

Sim, na FTCC.  Não. Não. Faz ação individual (tem 
sempre pacientes gratuitos). 

Sim, no passado. Participou 
do coral da Igreja na 
adolescência. 

Sim. Inicialmente como 
aluna e atualmente como 
professora e coordenadora. 

MAS. 50 COORD. 
GRADUAÇÃO - UNIT 

Médio Completo/ Médio 
Completo (Normalista) 

Empresário e Piloto de 
Avião/  
Dona de Casa e Artista 
Plástica 

Não/  
Não MESTRE Não. Não. Só contribuição 

financeira. 
Não. Apoio indireto com 
parcerias e sugestões. 

Sim, na AITCC e na  
ANTCC. Não.  

Não. Faz um trabalho 
individual (tempo de 
consultório para atendimentos 
gratuitos). 

Não. 
Sim. Como professor e 
supervisor de grupos de 
pesquisa. 

FEM. 29 GERENTE RH 
PRIMAVERA 

Médio Completo/ Médio 
Completo 

Assistente Administrativo e 
Empresário/  
Professora e Empresária 

Assoc. Sociais (Layons 
Club)/  
Idem 

ESPECIALISTA Não. Não. Não.  Sim, na ABRH. Não. 

Sim, mas não presencial. 
Contribuição financeiros para 
APALA e no Centro Espírita. 
Participou em Maceió/AL com 
idosos. Pretende no futuro 
retomar. 

Não. Não.  

FEM. 39 
COORD. 
GRADUAÇÃO - PIO 
X 

Superio Completo 
(Veterinário)/ Superior 
Completo (Química e 
Eng. Química) 

Veterinário Autônomo/  
Química 

Não/  
Mov. Estudantil DOUTORA Não. Não. Não.  Sim, na ABRH. Não. 

Não, apesar de ser seu objeto 
de de pesquisa durante as 
pós-graduações. 

Sim, no passado. De grupo 
Espirita. Atualmente 
afastada. 

Sim, no passado como 
aluna em diversos grupos 
diferentes. 

FEM. 52 
PRESIDENTE E 
COORD. PROFINT - 
PSICODRAMA 

Superior Completo 
(Direito)/  
Médio Completo 

Professor Universitário, 
Funcionario Público - TRT, 
Advogado/  
Dona de Casa 

Político (Integralistas) e 
Assoc. Sociais (Rotary 
Club)/  
 Assoc. Sociais (Rotary 
Club) e Religioso 

ESPECIALISTA 

Sim. No ensino médio 
- criação do CA e do 
jornal Aplicação. Na 
graduação - ouvinte e 
simpatizante. 

Sim, simpatizante e 
comparece nas palestras. 
Não é atuante. 

Sim. Participu da 
criação do conselho no 
Estado. Atualmente no 
CRP-19 como suplente.  

Sim, na FEBRAP e na 
PROFINT. Não. 

Não. Dá supervisão a 
pessoas que trabalham 
nestes grupos 

Não.  
Sim, de muitos como aluna 
e atualmente da FBP, da 
FIP e da FIBRAP. 

MAS. 51 PRESIDENTE 
SINDICATO 

Médio Completo (acha 
que fez graduação)/ 
Fundamental Completo 

Professor da Escola 
Normal/  
Dona de Casa 

Não sabe/ 
Não ESPECIALISTA 

Sim. Na graduação 
presidente do CA por 
duas gestões. 

Sim. Presidente fundador. 
Contribuinte. 

Sim. Participa quando 
há cursos e reuniões. 
Parceria quando 
representando o 
sindicato.  

Não. Sim, participa do PT. Sim, do ASSIS. 

Sim. Participou de grupo 
Católico, da Igreja 
Protestante, comunhão 
Espírita. Atualmente é 
envolvido com a doutrina 
espírita, mas não atuante. 

Sim, como aluno no Cine Psi 
e nos GT's do CRP-19, e 
como instrutor no CREPOP. 

FEM. 36 COORD. DA 
GRADUAÇÃO - UFS 

Superior Incompleto 
(Administração)/ 
Superior Completo 
(Contabilidade) 

Agência CAPEME/  
Professora Primária 
Particular e Doceira 

Não sabe/  
Política (Sindicalizada) 
e Religioso 

DOUTORA Sim. No ensino médio 
por influência social. Não. Não.  Não. Não.  Não, mas pretende quando se 

aposentar. 

Sim, no passado. Participou 
de grupo Espírita, proximou-
se da Igreja Católica, mas 
abandonou.  

Sim, na graduação como 
aluna e pesquisadora e 
atualmente como 
coordenadora de pesquisa. 

FEM. 48 
COORD. CAPS DA 
DEFENSORIA 
PÚBLICA 

Médio Completo/ Médio 
Completo (Normalista) 

Coronel PM/  
Professora Primária 

Não/ 
 Não ESPECIALISTA Sim. No ensino médio 

do GE. Não. Não. Sim, na APJ e na ABRH. Não.  
Sim, nos núcleos de 
articulação com os bairros por 
motivo de seu cargo. 

Não. Sim, com colegas de 
trabalho e consultório. 

MAS. 33 COORD. PÓS-
GRADUAÇÃO - UFS 

Técnico em 
Contabilidade/  Médio 
Completo (Normalista) 

Técnico em Contabilidade 
e Fazendeiro/  
Técnica Administrativo 

Assoc. Comercial 
(Leite)/  
Mov. Sociais (Grupo 
Cancêr) 

DOUTOR Não. Não. Não.  Sim, da ABPD, APA, 
ISSBD, SPPC e SECAD. Não.  Sim, do escola de tênis para 

carentes e do WCF. Não. 
Sim, como coordenador, no 
CNPq como lider de grupo 
do CNPq e na UFRGS. 

MAS. 31 

COORD. COMITÊ 
GESTOR DE 
HUMANIZAÇÃO DO 
ESTADO  

Superior Completo 
(Contabilidade)/ Médio 
Completo 

Funcionário Público - 
Petrobras/   
Gerente de Ótica 

Assoc. Sindical 
(Petrobras)/ 
 Não 

ESPECIALISTA 
Sim. Na graduação 
militante no DCE e 
CA de Psicologia. 

Não.  Não.  Sim, da PROFINT. Sim, do PT. 
Sim, do teatro do oprimido, do 
Humaniza SUS por interesse 
e pelo cargo que ocupa. 

Sim, no passado. Participou 
da Grande Síntese. 

Sim, como professor na 
PROFINT. 

FEM. 38 COORD. FASE 

Superior Completo 
(Contabilidade) e Pós 
em Jornalismo/ 
Superior Completo 
(Pedagogia) e Pós em 
Alfabetizaçâo 

Assessor de Imprensa do 
Tribunal de Contas e 
Professor de Pós/  
Professora Primária do 
Estado 

Religioso (Say Show 
Noie)/  
Religioso (Evangélico) 

MESTRE / 
(DOUTORANDA) 

Sim. Na graduação na 
fundação do CA.  

Não. Pretende se associar 
ao sindicato. 

Sim. Parceria para 
eventos.  

Não, atualmente. Mas foi 
da APSITRAN/SE. Não. 

Sim, mas momento afastada. 
Foi voluntária na AVOSOS, 
na AVACI (Itapeva/SP). 
Pretende retomar no futuro. 

Sim, no passado. Participou 
do movimento FOCOLARES 
e do Concílio da 
Cristandade da Igreja 
Católica. Atualmente é 
Espírita, mas frequenta 
muito pouco. 

Sim, no passado da 
APSITRAN/SE. Atualmente 
não. 

MAS. 49 PRESIDENTE E 
COORD. DO IPA 

Médio Completo/ Médio 
Completo 

Funcionário do SESI/  
Dona de Casa 

Religioso/  
Religioso ESPECIALISTA 

Sim. No ensino médio 
editor do jornal. Na 
graduação 
simpatizante. 

Não. Não.   
Sim, do NPA, CEPA, 
NPM, ABP, SPR, FPAL e 
IPA. 

Não, atualmente. Foi do 
PT de São Paulo. Sim, mas indiretamente. Não. Sim, no NPA, no CEPA e na 

ABP. 

FEM. 46 COORD. CCH DA 
SSP/SE 

Superior Completo 
(Teologia em Ordem 
Religiosa, Filosofia e 
Direito)/  
Superior Completo 
(Teologia) 

Professor, Juiz e 
Fazendeiro/  
Técnico Administrativo - 
INSS 

Assoc. Sociais (IATE), 
Política e Assoc. dos 
Aposentados/  
Religioso (Católico) 

ESPECIALISTA Não. Não. Só contribuição 
financeira. Não.  Não.  Não.  Sim, mas só por causa do 

cargo que ocupa no CCH.  
Sim, no passado. Participou 
de grupo Espírita.  

Sim, no passado no CRP-
19. Atualmente não. 

 



APÊNDICE D: Linha do tempo da psicologia no Brasil 

 

HISTÓRICO:  A PSICOLOGIA NO BRASIL

1833: Criação das 
Faculdades de 

Medicina do Rio de 
Janeiro e da Bahia.

1º Período: Pré-Profissional (1830 – 1890)
não havia: sistematização ou institucionalização do 
conhecimento, prática definida ou regulamentada, 

associações profissionais e de pesquisa;  mercado de 
trabalho incipiente;  havia: pessoas interessadas nos temas e 

questões psicológicas – médicos e educadores.

1813: Cátedras 
independentes de Anatomia 
e de Cirurgia foram reunidas 

a outras – ‘embrião’ das 
Universidades.

1810 18601850184018301820 1870 18901880 1900 1910 1920 1930

1808: Medicina Bahia 
e Rio de Janeiro –
cátedras isoladas.

1914: Criação 
do Gabinete de 

Psicologia 
Científica em 
São Paulo (na 

Escola Normal).

1890: Psicologia passa a 
fazer parte da formação 

das Normalistas.

1925: Nova 
Reforma. 
Decreto 

16.782-A. 
Fixação de 
número de 

vagas: caráter 
seletivo e 

discriminatório.

2º Período: Profissionalização 
(1890/1906 – 1975)

Institucionalização da Psicologia. 
Constituição e regulamentação da 

profissão.  Status de profissão e 
principais acontecimentos da categoria.

Três modelos de pensamento sobre as 
Universidades:  católico, liberal e 

positivista.

1906: Criação do 
1º Laboratório de 

Psicologia 
Pedagógica no Rio 

de Janeiro (na  
educação).

1889: Proclamação da República. O Estado com duas 
questões centrais: saúde (aspectos preventivos e de 

saneamento) e educação (formação de uma nação sadia e 
escolarizada). Mudanças socio-políticas: acesso ao ensino 

e aumento de número de faculdades.

1911: Refroma
Rivadária Correia, 

Decreto 8.659, 
outra Reforma do 
Ensino Superior. 
Desoficialização e 

contenção ‘da 
invasão de 

inabilitados’: 
exame de 
admissão. 

1923: Criação 
do Laboratório 
de Psicologia 
Experimental, 
na Colônia de 
Psicopatas do 
Engenho de 

Dentro/RJ (na 
medicina).

1891: 1ª 
Reforma 

educacional 
após a 

Proclamação da 
República. 

Promulgação 
da 

Constituição. 
Criação de 27 

escolas de 
ensino superior

Entre os anos 30 e 40, sob o 
Governo de Getúlio Vargas, o 
sistema de ensino superior -
políticas distintas: autoritária 
(nível federal), liberal (estado 
de São Paulo e prefeitura do 

Distrito Federal/RJ).

Fonte Autora (2012). 
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HISTÓRICO:  A PSICOLOGIA NO BRASIL 3º Período: Profissional (1975 – ...)
Novos dilemas: poder, prestígio, reconhecimento e autoridade. 
Proliferação de cursos universitários, aumento significativo de 
número de profissionais e da demanda entre a população. Três 

grandes áreas: educação, trabalho e clinica.  Surgimento de novos 
espaços para atuação. Problemas e disputas interprofissionais.

1934: Disciplina de 
Psicologia Geral inaugurada 
na Fac. de Filosofia/USP. De 
eletiva para obrigatória nos 
vários cursos de Filosofia, 

Ciências Sociais e 
Pedagogia.

1930 196019501940 1970 1990

1930: 
Disciplina de 

Psicologia 
obrigatória em 
vários cursos. 
Predominância 

pela Clínica 
(diagnóstico, 

terapias e 
orientação 
psicológica.

2º Período: Profissionalização (1890/1906 – 1975)
Institucionalização da Psicologia. Constituição e 

regulamentação da profissão. Status de profissão e 
principais acontecimentos da categoria.

1962: Lei 4.119 
regulamenta a profissão 
de Psicologia. D.-Lei 706 
autoriza portadores  de 
Pós na área a exercer e 

solicitar registro de 
psicólogo.

1946: Portaria 
272 (D.-Lei 

9092)  
institucionaliza 

a formação 
profissional de 

Psicologia.

Entre os anos 50 e 60: modernização e 
desenvolvimento do Pais. Reforma do 

Ensino em geral. Lei 4.024/61 cria a lei de 
Diretrizes e Bases para a Educação Nacional.

1935: Início dos Projetos 
Higienistas nas escolas. 

Dois momentos: 
combater moléstias 

endêmicas e formação e 
melhoria dos indivíduos. 
Educadoras Sanitaristas, 

Psicologistas e 
Visitadoras Psiquiátricas: 
problemas educacionais e 

rendimento escolar.

1980

Saturação do 
mercado de trabalho 

nos anos 80.

1957: Criação do curso de 
Psicologia na USP, Católica 

e Fac. Sedes Sapientiae. 
Início do processo de 

profissão feminina (modelo 
médico: liberal, lucros, 
flexibilidade horário).

1954: Fundação 
da Associação 
Brasileira de 

Psicologia (ABP).

1975: 
Resolução 8 do 
CFP: 1º Código 

de Ética dos 
Psicólogos.

1968: Reforma 
Universitária (Golpe de 
64) Lei 5.540/68: sist. de 
crédito, criação dos dp’s, 

indissolubilidade do 
ensino, pesquisa e 

extensão, organização 
dos conselhos e carreira 

do docente e outros 
níveis e exigência da D.E.

1966: Início 
do 1º curso 
de Mestrado 

em Psicologia.

1964: Decreto 
53.464 define as 

funções da profissão 
de Psicologia.

2010

1974: 1º 
curso de 

Doutorado 
em Psicologia.

1973: 
Instituído o 

CRP-3ª 
Região BA/SE.

1971: Lei 5.766 cria 
os Conselhos 

Federal e 6 Regionais 
de Psicologia.

2010: 
Desm. do 
CRP-03. 
Sergipe 

passa a ser 
CRP-19.

1998: Lei 9.649  
um artigo trata 
dos serviços de 
fiscalização das 

profissões 
regulamentadas

2000

1996: Lei 9.394 
estabelece diretrizes e 

bases da Educação 
Nacional. O cap. IV 
trata da educação 

superior. 

1982:  Decreto 
87.497 sobre estágio 

de estudantes no 
ensino superior, 2º 

grau regular e 
supletivo.

1977: 
Decreto 

79.822 fixação 
das normas 

de orientação 
e fiscalização 
do exercício 

profissional da 
Psicologia

 
Fonte: Autora (2012). 
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APÊNDICE E: Linha do tempo da psicologia em Sergipe 

 

HISTÓRICO:  A PSICOLOGIA EM SERGIPE

1º Período: Pré-Profissional
(1830 – 1890)

19401930191019001830 1950 19701960 1980 1990 2000 2010

1858: Defesa 
da Tese: 

‘Tratamento 
da Moléstias 
Mentais’ por 
João Paulo 

Viana da Silva, 
Faculdade de 
Medicina da 

Bahia.

1928: Fundação da Sociedade de Estudos Psychicos (políticos, médicos, odontóloga, militares, advogados e filósofos). 
Presidente: Manoel dos P. de O. Teles. Na Commissão de Pesquizas Psychologicas participavam: Adolpho A. Lima e Florentino 

Menezes (sociólogo que propôs a sociedade). Florentino – interesse pela psicologia e pelo Kardecismo. Laura Amazonas 
participava da Sociedade. Indignação entre católicos e intelectuais quanto aos estudos feitos com o médium Carlos Mirabelli.

1930: Fundação da 
União Espírita Sergipana 

por Laura Amazonas.

2º Período: Profissionalização 
(1890/1906 – 1975)

1904: Defesa da Tese: 
‘Das Phobias’ por 

Aristides da Silveira 
Fontes Júnior, Faculdade 

de Medina da Bahia.

1914: Diário da Manhã publica ‘Críticas e 
ensaios de psychologia pedagógica, por 

Adolpho Ávila Lima, (Bach. em Direito e prof. 
do Ateneu e Escola Normal). Tratava da 
Relação entre a medicina, psicologia e 

educação e críticas ao pensamento de Andrade, 
(médico, pedagogo e prof. da Escola Normal). 

Formato de 12 ensaios.

1902: Defesa das 
Teses: ‘Aerofagia 

Histérica’ por 
Gentil Martins 

Fontes e ‘Estudo 
Clínico da 

Paralysia Geral de 
Alienados’ por 
Octaviano Viera 
de Melo. Ambas 
na Faculdade de 

Medicina da Bahia.

1890

3º Período: Profissional
(1975 – ...)

1920

Até a década de 20 não havia medidas terapêuticas para os doentes nem cultura 
médica para a saúde pública no Estado, sendo esta uma preocupação de Octaviano 
V.  de Melo. As instituições eram locais de caridade e mão de cura e tratamento.

1922/26: Reforma Sanitarista de Graccho Cardoso. Criação 
do Hospital de Cirurgia e do Instituto Parreira Horta –
privilegiava a ciência (reabilitação do doente mental).

1940: Implantação do Hospital-Colônia 
Eronides de Carvalho por Octaviano V. de 

Melo – mesma idéias da reforma psiquiátrica 
idealizadas por Pinel realizadas na França.

1954: Criação 
da Escola de 

Serviço Social: 
tinha disciplinas 

da área de 
psicologia em 
seus cursos.

1967: Criação da 
Universidade 

Federal de 
Sergipe.

1968: Instalação 
oficial da UFS e a 

formação do 
Departamento 

de Ciências 
Psicológicas, 
Sociológicas e 

Antropológicas.

1951: Criação da 
Faculdade 
Católica de 
Filosofia de 

Sergipe:  uma das 
1ª a incluir 

disciplinas da área 
de psicologia em 

seus cursos.

1928: Sergipe Jornal publica ‘O 
sentimento estético na psicologia e 

educação, por Emma Gasnis de 
Castellomonte, traduzido por Manoel 
dos Passos de Oliveira Teles (Bach. 
em Direito), Tratava das relações 

entre a educação e a construção da 
psicologia como ciência.

Preocupações da época no Estado: 
caráter científico e utilitário de 
melhorias sociais ao campo da 

psicologia (medicina e educação).

1912: Inauguração do 
Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe. Um 
dos locais usados para 
discussão de caráter 

científico na década de 20. 
Participavam dos encontros 
Adolpho A. Lima e Manoel 

P. de Oliveira, além das 
faculdades de Direito e 
Medicina da Bahia e do 

Recife.

 Fonte: Autora (2012). 
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2º Período: Profissionalização 
(1890/1906 – 1975)

1890

3º Período: Profissional
(1975 – ...)

1920

1991: Criação de cinco comissões: 1) convênios para estágios; 2) 
instalação do Laboratório; 3) aquisição de livros e revistas para a 
Biblioteca; 4) orientação para os alunos e; 5) reprogramação de 

disciplinas e ementas.
Implantação do colegiado do DPS.

1º concurso de vestibular para Psicologia.

1989: Luta pelo 
desmembramento do 

Departamento de Psicologia 
e Departamento de 
Sociologia na UFS.

Portaria 616/89 indica o 1º 
Chefe do Departamento de 
Psicologia (DPS). Criação 

de comissão para a 
elaboração do currículo e 
criação do novo curso.

1995: Conclusão da 1ª 
turma de Psicólogos.

1996: Implantação do 
curso de Psicologia na 
Faculdade Tiradentes 

(UNIT).

1998: Criação do curso 
de Psicologia na PIO 

Décimo (Pio X).
2008: Criação do curso 

de Psicologia na 
Faculdade de Sergipe 

(FaSe). A 1ª turma inicial 
no 2º semestre do 

mesmo ano.

1990: Resolução 11/90/CONEP cria grupo 
de trabalho para redistribuição de vagas e 

criação de novos cursos. 
Proposta de criação do curso de Psicologia; 

aprovação da comissão. 
Apresentação da proposta do projeto 

enquadrado na área de saúde e ligada ao 
centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS). Atualmente vinculado ao Centro de 
Educação e Ciências Humanas (CECH).

Encaminhamento da proposta ao MEC com 
implantação prevista para 1991.

Criação do Pré-colegiado do curso de 
Psicologia.

Aprovado modificações e preparada as 
ofertas de disciplinas para 91. Definido perfil 

do aluno que o curso pretendia formar.

2004: 1ª turma de 
formados em 

Psicologia da Pio X.

2002: Reconhecido 
pelo MEC a habilitação 
de Psicólogo na  UNIT.

1999: 1º concurso de 
vestibular para Psicologia 

na Pio X.

1994: Conclusão da 1ª 
turma de Licenciatura 

em Psicologia.

 Fonte: Autora (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE F: Quadro 2 – Caracterização sociográfica dos entrevistados  

Nº DA 
ENTRE-
VISTA 

SEXO IDADE 
CIDADE 
NASCI-
MENTO. 

UF 
TEMPO 
FORMA-

ÇÃO 

INST. 
PÚBLICA OU 

PRIVADA 
INSTITUI-

ÇÃO 
TITULA-

ÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS TÍTULOS 
ESPAÇO 

ATUAÇÃO CARGO MAIS ALTO 
TEMPO 
NESTE 
CARGO 

OUTROS CARGO/ FUNÇÃO QUE 
OCUPA 

TEMPO 
NESTES 
CARGOS 

VÍNCULO 
MAIS DE 

UMA 
PROF. 

MAIS DE 
UM 

ESPAÇO 
NA PSI 

R. SALARIAL 
REP. SAL. 

ORÇ. 
DOMEST. 

1 FEM. 48 ARACAJU SE 14 PÚBLICA UFS ESPECIA-
LISTA 

2 PÓS:  LITERATURA E PSICOLOGIA 
e PSICOPEDAGOGIA 

CLÍNICA / 
CONSELHO 
(ORG.) 

PRESIDENTE CRP 6 MESES TERAPEUTA 14 ANOS LEB.+ 
ASSAL. SIM SIM ENTRE 6 E 

10 SM 100% 

2 FEM. 45 CAN-
DEIAS BA 8 PRIVADA UNIT ESPECIA-

LISTA 
1 PÓS EM PSICOLOGIA CLÍNICA; E 
OUTROS CURSOS 

CLÍNICA / 
ENSINO COORD. FLUIR - TCC 3 ANOS TERAPEUTA/ PROFESSORA/ 

SUPERVISORA 
8 ANOS / 3 

ANOS 
LEB.+ 

ASSAL. SIM SIM ENTRE 6 E 
10 SM 

ENTRE 25 
E 50% 

3 MAS. 50 JACAREÍ SE 22 PRIVADA UBC MESTRE 

2 PÓS: PSICOLOGIA CLÍNICA e 
SOCIOLOGIA POLÍTICA; MESTRADO 
EM SICOLOGIA/NEUROPSICOLOGIA; 
E OUTROS CURSOS 

CLÍNICA / 
ENSINO COORD. UNIT 1 ANO TERAPEUTA/ PROFESSOR/ 

SUPERVISOR 
22 ANOS / 12 

ANO / ?? 
LEB.+ 

ASSAL. NÃO SIM ENTRE 11 
E 20 SM 

ENTRE 75 
E 99% 

4 FEM. 29 
SENHOR 

DO 
BOMFIM 

BA 5 PRIVADA CESMAC ESPECIA-
LISTA 

1 PÓS EM PSICOLGIA 
ORGANIZACIONAL 

ORGANI-
ZACIONAL 

GERENTE RH 
PRIMAVERA 4 ANOS CONSULTORA  3 ANOS ASSAL. NÃO SIM ENTRE 6 E 

10 SM 100% 

5 FEM. 39 RIO DE 
JANEIRO RJ 18 PÚBLICA USP DOUTORA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 
SOCIAL/SAÚDE; DOUTRORADO EM 
PSICOLOGIA SOCIAL/SAÚDE 

ENSINO COORD PIO X 1 ANO E 6 
MESES PROFESSORA/ SUPERVISORA 12 ANOS ASSAL. NÃO SIM ENTRE 6 E 

10 SM ATÉ 25% 

6 FEM. 52 ARACAJU SE 30 PÚBLICA UFPB ESPECIA-
LISTA 

5 PÓS - 4 EM PSICLOGIA CLÍNICA e 1 
EM PSICOLOGIA PARA O ENSINO 

CLÍNICA/ 
ENSINO 

PRESIDENTE E 
COORD. PROFINT - 
PSICODRAMA 

10 ANOS PROFESSORA/  
SUPERVISORA/ TERAPEUTA 

20 ANOS / 30 
ANOS / ?? 

LEB.+ 
ASSAL. NÃO SIM ACIMA DE 

20 SM 
ENTRE 75 

E 99% 

7 MAS. 51 ARACAJU SE 4 PRIVADA POI X ESPECIA-
LISTA 

2 PÓS: PSICOLOGIA CLÍNCIA e 
HOMEIOPATIA; E OUTROS CURSOS 

SINDICATO 
(ORG) / 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

PRESIDENTE 
SINDICATO 2 ANOS 

DIRETOR DE SAÚDE PÚBL. DA 
FED. NAC. DOS PSI/ 
CONSELHEIRO DE  SAUDE 
PUB. ESTADO E MUNICÍPIO / 
TESOUREIRO ASEREDA/ 
GESTOR DO ESTADO 
REDUÇÃO DANOS 

6 ANOS / 3 
ANOS ASSAL. SIM SIM ATÉ 5 SM ENTRE 25 

E 50% 

8 FEM. 36 BELÉM PA 12 PÚBLICA UFPA DOUTORA 
MESTRADO EM PSICOLOGIA DO 
TRABALHO E ORGANIZACIONAL; 
DOUTRORADO EM PSCOLOGIA DO 
T&O; E OUTROS CURSOS 

ORGANIZA-
CIONAL / 
ENSINO 

COORD. UFS 1 ANO FOI CONSULTORA/ 
PROFESSORA/ SUPERVISORA 

12 ANO / 5 
ANOS /  5 

ANOS 
ASSAL. NÃO NÃO ENTRE 11 

E 20 SM 100% 

9 FEM. 48 PENEDO AL 3 PRIVADA CESMAC/ 
PIO X 

ESPECIA-
LISTA 1 PÓS - PSICOLOGIA JURÍDICA 

JURÍDICA/ 
ENSINO/ 
CLÍNICA 

COORD CAPS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA 2 ANOS PROFESSORA/ TERAPEUTA/ 

SUPERVISORA 

1 ANO/ 1 
ANO E 6 
MESES 

LEB.+ 
ASSAL. NÃO SIM ATÉ 5 SM ATÉ 25% 

10 MAS. 33 ARACAJU SE 11 PÚBLICA UFS DOUTOR 
MESTRADO EM PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO; 
DOUTRORADO EM PSI DO DH; E 
OUTROS CURSOS 

ENSINO/ 
CLÍNICA COORD. PÓS UFS 6 MESES PROFESSOR/ CONSULTOR /  

FOI TERAPEUTA/ SUPERVISOR 
7 ANOS/ ?? / 
POR 2 ANOS ASSAL. NÃO SIM ENTRE 11 

E 20 SM 100% 

11 MAS. 31 ARACAJU SE 6 PÚBLICA UFPB/UFS ESPECIA-
LISTA 

1 PÓS EM PSICOLGIA CLÍNICA; E 
OUTROS CURSOS 

PULÍTICAS 
PÚBLICA-
HOSPITALA
R/ CLÍNICA/ 
ENSINO 

GESTOR DE APOIO 
INSTITUICIONAL – 
MUNICÍPIO / COORD. 
COMITÊ GESTOR DE 
HUMANIZ. – ESTADO  

4 MESES/ 
3 MESES TERAPEUTA/ PROFESSOR 4 ANOS/ 2 

ANOS 
LEB.+ 

ASSAL. SIM SIM ENTRE 11 
E 20 SM 

ENTRE 50 
E 75% 

12 FEM. 38 SÃO 
PAULO SP 14 PÚBLICA UFS 

MESTRE / 
FAZENDO 
DOUTO-
RADO 

1 PÓS EM PSICOLGIA DO TRANSITO; 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO; 
DONTURANDO EM EDUCAÇÃO; E 
OUTROS CURSOS 

ENSINO/ 
TRÂNSITO COORD. FASE 1 ANO PROFESSORA/ PERITA/ 

SUPERVISORA 
12 ANOS / 13 

ANOS 
LEB.+ 

ASSAL. NÃO SIM ENTRE 6 E 
10 SM 

ENTRE 25 
E 50% 

13 MAS. 49 JAÚ SP 25 PÚBLICA UFS ESPECIA-
LISTA 

3 PÓS EM PSICANÁLISE; E OUTROS 
CURSOS 

CLÍNICA/ 
ENSINO PRESIDENTE DO NPA 6 ANOS 

SUPERVISOR/ PROFESSOR/ 
PSICANALISTA / 
PSIQUIATRA/COORDENADOR/ 
DIRETOR PUBLICAÇÕES 

10 ANOS / 10 
ANOS / 14 
ANOS/ 23 

ANOS 

LIBERAL SIM SIM ACIMA DE 
20 SM 

ENTRE 50 
E 75% 

14 FEM. 46 ARACAJU SE 5 PRIVADA POI X ESPECIA-
LISTA 

3 PÓS: PSICOLOGIA CLÍNICA, 
ENSINO SUPERIOR e ACUPUNTURA; 
E OUTROS CURSOS 

ORGANIZ./ 
CLÍNICA 

COORD. CCH DA SSP 
DO ESTADO 3 ANOS SUPERVISORA/ TERAPEUTA 3 ANOS/ 5 

ANOS 
LÍBE. + 
ASSAL. SIM SIM ENTRE 6 E 

10 SM 100% 

 

 


