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RESUMO 

 

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa que teve como finalidade conhecer o panorama 

atual da disciplina Psicologia Social Comunitária (PSC) nos cursos de Psicologia das 

Instituições de Educação Superior (IES) do Sul do Brasil. Busca-se com esta pesquisa 

analisar o marco teórico conceitual das disciplinas PSC e/ou similares, nos cursos de 

graduação em Psicologia das IES do Sul do Brasil. Para o desenvolvimento dessa discussão 

abordou-se o contexto histórico da disciplina de Psicologia Social, o contexto histórico em 

que a Psicologia se efetiva como curso de graduação no Brasil, o seu reconhecimento e a 

inserção da disciplina PSC. A metodologia incide no levantamento bibliográfico e 

documental junto as IES analisadas, sendo a pesquisa de caráter descritivo, e dividida em 

duas etapas. Na primeira etapa identificaram-se as IES do Sul do Brasil, que ofertam os 

cursos de graduação em Psicologia. A segunda etapa tratou da coleta e análise dos dados, 

compreendendo as seguintes dimensões: Matrizes curriculares, ementas e bibliografias 

(quando disponibilizadas) utilizadas nas disciplinas. Constatou-se que um número reduzido 

de IES ofertam a disciplina. No entanto, embora esse número seja pequeno, salienta-se que 

quando a oferta ocorre, a disciplina é geralmente obrigatória. Observou-se uma sobreposição 

da disciplina Psicologia Social em relação à disciplina Psicologia Social Comunitária e/ou 

similares, tanto na dimensão das ementas quanto das bibliografias. Esta constatação sugere 

pouca compreensão da especificidade da disciplina por parte das instituições formadoras, o 

que pode acarretar prejuízo à formação do (a) psicólogo (a) no que concerne à PSC. 

Palavras-chave: Ensino Superior, Psicologia, Psicologia Social Comunitária, Formação 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation is the result of a survey that aimed to know the current situation of the 

Community Social Psychology (PSC) discipline in Psychology courses of Higher Education 

Institutions (HEIs) in Southern Brazil. This research intents to analyze the conceptual and 

theoretical framework of disciplines PSC and/or similar, in graduation courses in Psychology 

(HEI) in southern Brazil. For the development of this discussion we address the historical 

context of the discipline of Social Psychology, the historical context in which  Psychology is 

effective as graduation  course in Brazil, its recognition and inclusion of the discipline PSC. 

The methodology focuses on bibliographical and documentary survey along the analyzed 

HEIs, being a descriptive research, and divided  in  two stages. In the first stage were 

identified the HEI in Southern Brazil  that offer graduation courses in Psychology. The 

second stage dealt with the data collection and analysis , including the following dimensions: 

curriculum matrices, contents and bibliographies (when available) used in the disciplines. It 

was found that a small number of  HEI  offer the  discipline. However, although this number 

is small, it is noted that when the offer takes place, discipline is usually mandatory. There 

was an overlap of Social Psychology discipline in relation to the discipline PSC and / or 

similar, both in the size of the contents as bibliographies. This finding suggests little 

understanding of the specificity of the subject by the educational institutions, which might be 

prejudicial to the formation of the psychologist regarding the PSC. 

Keywords: HigherEducation,  Psychology,  Community Social Psychology, Formation 
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INTRODUÇÃO 

A redemocratização do país promoveu mudanças relacionadas à Educação Superior. Em 

relação aos cursos de Psicologia as modificações abordaram as questões do reconhecimento 

do curso e consequentemente da regulamentação da profissão de psicólogo(a) no Brasil em 

1962. Neste contexto eram ministrados nos cursos iniciais de psicologia do país, os modelos 

teóricos e metodológicos originados em sua grande maioria dos Estados Unidos, e embora a 

participação das produções europeias neste aspecto fosse escassa, esta também existiu. 

 Os conflitos sociais que eclodiram na década de 1960 sinalizavam a necessidade de 

inserir nos currículos dos recém-regulamentados cursos de graduação em Psicologia, novas 

disciplinas, que dessem conta de pensar e orientar a prática de uma Psicologia distinta do 

método dominante, que ocorria de forma exclusiva até o final da década de 1950 (Andery, 

2012). 

É nesse contexto que se inicia a Psicologia na Comunidade enquanto prática. Salienta-se 

que quando criada, como afirma Andery (2012, p.204), a Psicologia na Comunidade se 

estabeleceu como uma virada “para uma nova forma de pensar e praticar a psicologia”. E por 

isso mesmo, tratava-se de uma prática distinta da tradição dominante até então.  

 Mesmo diante desse recorte histórico, de acordo com Montero (1994), não é fácil indicar 

o exato momento do nascimento de uma disciplina científica. Ainda nesse aspecto, a autora 

salienta que, com a necessidade de desenvolver e exercer uma nova prática sobre um objeto 

em particular é necessário incrementar ferramentas para esse fim. 

O procedimento para incrementar tais ferramentas pode ser iniciado com o surgimento de 

hipóteses e relacionamentos que venham promover ou negligenciar a necessidade de criação 

de um novo campo para a construção do conhecimento. Com a Psicologia Comunitária não 

poderia ocorrer de forma diferente. Nesse sentindo, a disciplina Psicologia Comunitária (PC) 
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passa a compor as matrizes curriculares dos cursos de psicologia somente em 1965 (Montero, 

1994; Scarparo & Guareschi, 2007). 

Já a Psicologia Social Comunitária (PSC), de acordo com Ramos e Carvalho (2008) 

surgiu em meados da década de 1970, apresentando-se como uma abordagem diferenciada na 

qual se ocupava tanto com a inserção profissional quanto política de psicólogos e psicólogas 

nas comunidades. Segundo Montero (1994) a Psicologia Social Comunitária é inserida como 

disciplina tanto nos programas de graduação, quanto de pós-graduação a partir de 1975. De lá 

para cá, muito se produziu nessa área, no entanto, mesmo diante dessa crescente produção, a 

Psicologia Comunitária, sobretudo a Psicologia Social Comunitária ainda se encontra nos 

bastidores do curso em questão.  

Desde a inclusão das abordagens da Psicologia Social Comunitária na graduação em 

Psicologia no Brasil, até os dias de hoje, novas concepções teóricas vêm sendo incluídas na 

disciplina (Lima, 2010; Ramos & Carvalho, 2008; Rocha, 1999), e embora haja entre elas 

bastantes pontos convergentes, é de fundamental importância conhecer sua diversidade.  

Em relação ao modo como a PSC vem sendo abordada nas Instituições de Educação 

Superior (IES) do Sul do Brasil, essa abordagem ocorre de maneira heterogênea, embora seus 

objetivos sejam homogêneos. A curiosidade em saber como essa heterogeneidade se 

manifesta implica, portanto, na indagação que se apresentou como ponto de partida da 

presente pesquisa: Como a Psicologia Social Comunitária vem sendo ensinada nos cursos de 

graduação no que tange suas concepções teóricas? Esclarecer essa questão se fez fundamental 

para que se conhecessem as diferentes abordagens. 

A temática aqui discutida além de relevante e atual para a área da Psicologia Social 

Comunitária, no que se refere aos aspectos pautados nos pressupostos teóricos e 

metodológicos, também vai ao encontro da formação acadêmica da pesquisadora a qual 

redige esse trabalho, tendo em vista que a mesma é graduada em Pedagogia (Licenciatura) e 
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Filosofia (Licenciatura) o que a levou a escolher essa temática, bem como a investigação 

diretamente relacionada aos currículos, ementas e bibliografias dos cursos de graduação em 

Psicologia das IES do Sul do Brasil, sendo esse recorte geográfico definido, por ser a região a 

qual a autora reside e realiza seu mestrado.  

O objetivo geral da pesquisa é analisar o marco teórico conceitual das disciplinas 

Psicologia Social Comunitária e/ou similares, nos cursos de graduação em Psicologia das 

Instituições de Educação Superior (IES) do Sul do Brasil, por meio de um levantamento dos 

currículos, bem como, conteúdos das ementas e bibliografias básicas abordadas nas referidas 

disciplinas.  

Como objetivos específicos a pesquisa propõe: Identificar quais Instituições de Educação 

Superior do Sul do Brasil ofertam o curso de graduação em Psicologia;  Identificar os 

conteúdos e bibliografias utilizados nas disciplinas que abordam a Psicologia Social 

Comunitária e/ou similares do curso de Graduação em Psicologia das IES do Sul do Brasil;  

Analisar o conteúdo e bibliografia estudados nas Instituições de Educação Superior do Sul do 

Brasil relacionados à Psicologia Social Comunitária. 

Embora a presente pesquisa proponha uma investigação atualizada, encontram-se na 

literatura discussões que vão ao encontro daquilo que aqui é proposto, porém, em outro 

contexto e com outro recorte geográfico (Calegare, 2010; Scarparo & Guareschi, 2007; Silva 

& Luna, 2004).  No entanto, com a atual pesquisa espera-se fornecer subsídios aos 

responsáveis diretos e indiretos pelos cursos de Graduação em Psicologia, bem como pelas 

disciplinas que abordam a Psicologia Social Comunitária, para que dessa forma possam ser 

realizadas mudanças e/ou acréscimos nas práticas já estabelecidas, de modo que atualizações 

sejam bem vindas, adequando o formato das abordagens às necessidades reais da mesma. 

Finalmente, quanto à estrutura do presente trabalho de dissertação, o mesmo encontra-se 

dividido da seguinte forma: No primeiro capítulo trata-se do contexto de surgimento da 
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Psicologia Social Comunitária e seus antecedentes, no qual é feito uma contextualização da 

Psicologia Social Moderna apoiando-se primordialmente em Farr (2010), tendo em vista que 

a primeira é uma extensão desta última. Na sequência far-se-á uma distinção no que tange a 

Psicologia Social (PS), Psicologia Comunitária (PC) e a Psicologia Social Comunitária 

(PSC). 

No segundo capítulo aborda-se o histórico do curso e da profissão de psicólogo(a) no 

Brasil, bem como o levante das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação em 

Psicologia e o processo de consolidação da disciplina Psicologia Social Comunitária. 

Posteriormente trata-se do Método, salientando que a presente pesquisa, foi produzida 

por meio de levantamento bibliográfico e documental. Ainda nesse aspecto, que é de caráter 

descritivo e foi dividida em três etapas. Consecutivamente os resultados são apresentados 

com uma análise detalhada dos dados encontrados. Finalmente conclui-se o presente trabalho 

com uma discussão, assinalando a relevância dos principais resultados, as facilidades e 

dificuldades na realização da investigação, bem como o apontamento de sugestões de estudos 

que poderão ser realizados futuramente. 
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1 PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA 

1.1 CONTEXTO DE SURGIMENTO DA PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: 

ANTECEDENTES  

Para explicar o surgimento da Psicologia Social Comunitária (PSC) é necessário 

contextualizar previamente a Psicologia Social Moderna (PSM), tendo em vista que a 

primeira é uma extensão desta última.  

Segundo Farr (2010, 2014), devido à deflagração da Segunda Guerra Mundial o 

desenvolvimento da Psicologia Social foi impulsionado de forma semelhante ao acontecido 

no período da Primeira Guerra Mundial em relação aos testes psicométricos, ou seja, no 

período da Primeira Grande Guerra os testes foram desenvolvidos por um conjunto de 

cientistas sociais de forma colaborativa. 

Tais testes foram aplicados em homens e mulheres do serviço militar a fim de identificá-

los e direcioná-los à área do serviço militar mais adequada às suas habilidades intelectuais 

(Farr, 2010; Formiga & Mello, 2000).  Com o fim da Primeira Guerra muitos pesquisadores 

continuaram colaborando junto aos grupos de pesquisa estabelecidos.  

No período da Segunda Guerra Mundial, de acordo com Farr (2010, p.19) ocorreu “um 

tipo de impulso ao desenvolvimento da psicologia social semelhante ao que a primeira guerra 

mundial tinha propiciado para os testes psicométricos,” com a migração de professores e 

estudantes da Europa aos Estados Unidos. Nesse contexto as pesquisas na área da Psicologia 

Social estavam voltadas para a comunicação e a mudança de atitudes.  

Segundo Farr (2010, 2014), a Psicologia Social na Era Moderna é um fenômeno 

caracteristicamente americano, embora seu início tenha se dado na Europa. Isso porque houve 

uma grande migração de psicólogos da Gestalt da Áustria e da Alemanha para a América, 

sendo essa a fonte de inspiração principal para a Psicologia Social Cognitiva. De acordo com 

Rey (2012), talvez essa tenha sido a migração mais importante. Embora essa migração de 
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psicólogos já “ocorresse antes da segunda guerra mundial, seus efeitos completos não foram 

percebidos até depois da guerra” (Farr, 2010, p.25). 

No contexto em questão é possível perceber duas formas de Psicologia Social, a 

estabelecida como dominante, ou seja, a Psicológica, e a outra denominada Sociológica 

(Lima, 2012; Rey, 2012). Ainda de acordo com Rey (2012, p. 79) “a psicologia social 

sociológica tenta resgatar o valor do social”, mesmo assim, para o autor essa tentativa não 

consegue abarcar a definição do “social como sistema complexo” nem “o lugar ativo e 

contraditório do sujeito individual dentro desse sistema”. Ainda nesse sentido, de acordo com 

Ferreira (2010), os psicólogos sociais da primeira tendem a destacar principalmente os 

processos intraindividuais responsáveis pela maneira a qual os indivíduos respondem aos 

estímulos sociais, enquanto os psicólogos sociais da segunda tendem a privilegiar os 

fenômenos que surgem dos diferentes grupos e sociedades. 

A Psicologia Social Psicológica é resultado do encontro dos psicólogos da Gestalt com 

raízes na fenomenologia com os psicólogos com raízes no positivismo estabelecido na forma 

de behaviorismo na América. Esse encontro como afirma Farr (2010, p.25) “foi a fonte de 

inspiração para a Psicologia Social Cognitiva, uma característica extremamente peculiar da 

psicologia da era moderna”. Dessa maneira a Psicologia Social que se desenvolveu nos 

Estados Unidos da América (EUA), psicologia essa também dominante no mundo de fala 

inglesa, foi uma forma psicológica de Psicologia Social, uma Psicologia Social cujas 

características eram: O individualismo, o experimentalismo, o cognitivismo e o a-

historicismo. 

Contrapondo ao movimento que se desenvolveu nos EUA, o qual focava na forma 

psicológica de PS e ocasionada pela crise da Psicologia Social na América do Norte, a 

Psicologia Social europeia passa a se preocupar com a estrutura do social e assim adquirir 

uma identidade própria. 
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Apesar de a Psicologia Social europeia ter inicialmente caminhado lado a lado com a 

Psicologia Social Psicológica, ela começou, a partir dos anos 1970 e motivada pela 

crise da Psicologia Social na América do Norte, a adquirir sua própria identidade e a 

demonstrar maior preocupação com a estrutura social. Desde então, ela vem 

crescendo progressivamente em tamanho e influência. Entre os temas de estudo mais 

frequentes no contexto europeu encontram-se a identidade social, que se insere 

principalmente no contexto das relações intergrupais, e as representações sociais, que 

remetem a uma psicologia dos grupos e coletividades. (Ferreira, 2010, p.7) 

Estabelecer diferenças entre as duas formas de Psicologia Social aqui discutida é um 

passo importante para prosseguir com o presente estudo.  Portanto, é considerável reforçar 

que “a Psicologia Social floresceu no contexto de duas disciplinas bastante distintas (a saber, 

a sociologia e a psicologia), assumindo diferentes formas nos dois contextos.” (Farr, 2010, p. 

151). 

Para Rey (2012), muitos autores desconhecem inteiramente a psicologia social que se 

produziu dentro da sociologia, entretanto foi essa divisão que inspirou a diferença entre essas 

duas formas de Psicologia Social, defendidas por Farr. Ainda nesse sentido, segundo Farr: 

A Psicologia Social em ambas as disciplinas funcionou como uma força 

compensatória às forças dominantes na disciplina-mãe. Isso, necessariamente, 

produziu duas formas de Psicologia Social que tem pouco ou nada em comum, uma 

vez que só podem ser entendias em relação a contextos diferentes. Neste aspecto, são 

como diferentes espécies da mesma planta. (Farr, 2010, p.154) 

Nos Estados Unidos muitas pesquisas na área da Psicologia Social foram realizadas, 

instigadas, pela influência dos psicólogos da Gestalt. Em relação aos psicólogos da América 
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que eram então teóricos cognitivistas, essa tradição cognitiva
1
 se manifestava de forma 

diferente dos padrões da Psicologia Social. 

No Período Moderno, de acordo com Farr (2010) a forma dominante de Psicologia Social 

(PS) desenvolvida nos Estados Unidos da América, ou seja, a forma psicológica da 

Psicologia Social se propagou “tanto ao norte, como ao sul, dentro das Américas” (p.30). 

Ressalta-se que, tanto professores de diversas partes do mundo, quanto cientistas e estudantes 

partiram da Europa rumo aos Estados Unidos devido à deflagração da Segunda Guerra 

Mundial. Entre eles, haviam também professores da América Latina que realizavam ali seus 

cursos de graduação e pós-graduação. 

Ao retornarem a seus países de origem tais professores focavam suas práticas tanto no 

campo da pesquisa, quanto no campo da docência numa psicologia social psicológica do que 

numa psicologia social sociológica. Assim, reproduziam uma Psicologia Social alicerçada 

numa visão positivista de influência norte-americana, e foi assim, até o final dos anos 70, 

utilizavam-se, em particular, os aportes teóricos de base positivista, e as pesquisas 

acadêmicas faziam uso, especialmente, de métodos experimentais, apontando à adaptação dos 

                                                           
1
 A Psicologia Cognitiva trata-se como visto em Abbagnano (2007) de uma corrente 

psicológica que estuda os processos cognitivos da mente, que ela interpreta como um sistema 

complexo capaz de elaborar informações segundo determinados planos comportamentais 

capazes de interagir com o ambiente. A corrente em questão recusa o antimentalismo 

behaviorista, tendo em vista que o behaviorismo tem por objetivo o estudo das relações entre 

estimulo e as respostas comportamentais do sujeito. Ainda para Abbagnano, a teoria 

Behaviorista corresponde a uma corrente da psicologia contemporânea que tende a reduzir a 

psicologia ao estudo do comportamento, extinguindo qualquer referência ao que não pode ser 

observado e descrito em termos objetivos, como o espírito e a consciência por exemplo. 
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indivíduos à sociedade (Guareschi, Dhein, Machry, & Bennemann, 2009; Martín-Baró, 

2009). 

O positivismo, tal como, indica o nome, é aquela concepção de ciência que considera 

que o conhecimento deve se limitar aos dados positivos, aos fatos e as suas relações 

empiricamente verificáveis, descartando tudo o que possa ser caracterizado como 

metafísica. Assim, o positivismo sublinha o ‘como’ dos fenômenos, mas tende a 

deixar de lado o quê, o por que e o para quê. Isso, obviamente, supõe uma 

parcialização da existência humana, o que o deixa cego para os significados mais 

importantes. Portanto, não há que se estranhar que o positivismo se sinta tão bem no 

laboratório, onde pode ‘controlar’ todas as variáveis e termine reduzido à análise de 

verdadeiras trivialidades, que pouco ou nada dizem dos problemas cotidianos. 

(Martín-Baró, 2009, p. 186) 

Assim, a prática positivista da PS pouco atendia a realidade dos novos cenários (Ferreira, 

2010; Prado, 2002). Cenários estes que segundo Cruz, Freitas, e Amoretti (2010), 

necessitavam de uma transformação no que tange sua realidade política, cultural e social. E 

não uma reprodução de “interesses hegemônicos da sociedade” a qual possuía “uma visão 

universal e a-histórica de ser humano” Guareschi et al. (2009). 

De acordo com Lane (2012), Lima (2010; 2012), Ximenes & Barros (2009), em meados 

da década de 1960 e início da década de 1970 vários psicólogos(as) passaram a criticar e a 

contestar a prática da Psicologia Social Moderna de cunho positivista em território latino-

americano, postura essa que versava também sobre o estabelecimento de novas teorias e é 

tida como o ponto de partida para a crise
2
 no campo da Psicologia Social tanto no Brasil, 

quanto na América Latina como um todo.  

                                                           
2
 Termo de origem médica que, na medicina hipocrática, indicava a transformação 

decisiva que ocorre no ponto culminante de uma doença e orienta o seu curso em sentido 
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Percebe-se que não há nesse contexto uma bandeira por parte dos/das psicólogos(as) 

objetivando descartar o pragmatismo norte-americano, ao contrário disso, o que há é uma 

bandeira que manifesta o imperativo de avançar, visando encontrar respostas mais precisas e 

esclarecedoras no que tange a indagação do homem abstrato, ou seja, “um homem que só era 

compreendido filosófica ou sociologicamente” (Lane, 2012, p.11).  

Segundo Lane (2012) entender a relação entre Psicologia e Psicologia Social em sua 

perspectiva histórica é fundamental para que a partir daí seja possível compreender o 

movimento inicial da Psicologia Social na América Latina entre o pragmatismo norte-

americano e a visão abrangente de homem. 

O pensamento do centro europeu e norte-americano, penetra na vida intelectual da 

América Latina, ao longo da história, ora de forma impositiva, ora disfarçada sob a 

luz da globalização, mas ambas alienantes. Assim, as marcas históricas do 

colonialismo e da exploração na produção acadêmica e no pensamento latino-

americano mostraram-se na dependência e na absorção/imitação da vida intelectual 

que se produzia na Europa, e posteriormente nos Estados Unidos. (Goes, Ximenes, & 

Moura, 2015) 

A crise, portanto, apontou a preocupação por parte dos profissionais da psicologia com as 

desigualdades sociais e a necessidade urgente de produção de alternativas de intervenção 

(Lane, 2012; Lima, 2010), essa contraposição das teorias hegemônicas com a realidade 

brasileira e latino-americana, se tornam o ponto de partida para o nascimento de outras 

Psicologias Sociais, tendo em vista que essa área científica denominada de Psicologia Social, 

de acordo com Lane (2012, p.11), nesse contesto da crise em meio às análises críticas que 

                                                                                                                                                                                     

favorável ou não. Em época recente, esse termo foi estendido passando a significar 

transformações decisivas em qualquer aspecto da vida social. (Abbagnano, 2007, p.259) 
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sofria no tocante ao conhecimento psicossocial “não conseguia intervir nem explicar, muito 

menos prever comportamentos sociais”.  

Entre as novas propostas da Psicologia Social, que surgem em decorrência da crise nessa 

área, nos deparamos com a ascendência da Psicologia Comunitária (PC), em meados da 

década de 1960, período esse em que tanto o Brasil, quanto outros países da América Latina 

se encontravam em pleno regime ditatorial. Nessa época as práticas psicológicas segundo 

Scarparo e Guareschi (2007, p.100) “se consolidaram sob influência de ideologias 

desenvolvimentistas, pautadas pela repressão política e pelo patrulhamento ideológico”. Dito 

isto, percebe-se então que o golpe militar, ou ainda, a contraposição ao mesmo, não só no 

Brasil, mas também na América Latina como um todo, tem grande influência sobre o 

surgimento da Psicologia Comunitária (PC), como é possível constatar em textos de autores 

da área (Gonçalves & Portugal, 2012; Lane, 2013; Prado, 2002; Souza & Souza Filho, 2009). 

O surgimento da Psicologia Comunitária enquanto prática se confunde com a 

regulamentação da profissão de psicólogo(a) no Brasil, fato este que ocorre em 1962 (Lei No. 

4119, 1962; Freitas, 2013; Scarparo & Guareschi, 2007). Somado a regulamentação da 

profissão de psicólogo(a) são reconhecidas e inseridas ao currículo dos cursos de graduação 

em Psicologia as disciplinas de Psicologia Social e de Psicologia Comunitária. Embora esta 

última disciplina estivesse presente, sofria o controle ideológico do Estado e ocupava-se do 

desenvolvimento de técnicas que possibilitavam a manipulação de massas. Esta disciplina, ao 

contrário da primeira, não tinha caráter de obrigatoriedade (Ferreira, 2010; Lane, 2013; 

Ramos & Carvalho, 2008; Sawaia, 2013; Scarparo & Guareschi, 2007). 

As pesquisas produzidas na área da psicologia nesse período histórico abordavam 

expectativas voltadas à profissão de psicólogos e psicólogas. O trabalho desse profissional ia 

ao encontro das práticas do atendimento clínico individual, da avaliação psicológica, do 

atendimento educacional, bem como do recrutamento profissional, ou seja, a prática de 
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psicólogos e psicólogas se adequava as necessidades políticas e econômicas do regime 

ditatorial militar vigente (Scarparo & Guareschi, 2007). Salienta-se que tais práticas 

aproximavam-se da Psicologia Social norte-americana, e por esse motivo davam poucas 

respostas à realidade social brasileira (Gonçalves & Portugal, 2012; Prado, 2002), que 

possuía particularidades econômicas, políticas, sociais, culturais e históricas de modo geral 

dessemelhantes da população norte-americana, sobretudo a população em situação de 

pobreza e de vulnerabilidade (Gonçalves & Portugal, 2012). 

Dessa forma, submersos em um cenário de repressão e violência psicólogos e psicólogas 

de modo individual passaram a questionar a si mesmos, trazendo para o debate reflexões 

sobre seu papel junto à população de modo geral. Esses questionamentos os levaram a se 

organizar e buscar desenvolver ações junto à população.  Esse momento de conscientização 

por parte dos psicólogos e das psicólogas levou-os a enxergarem suas práticas voltadas à 

Psicologia Comunitária como uma maneira relativamente cautelosa de militância Política 

(Gonçalves & Portugal, 2012; Lane, 2013; Prado, 2002).   

Nesse contexto, interesses antagônicos são evidenciados, de um lado o governo aprova o 

uso de técnicas e procedimentos da psicologia comunitária com forte cunho assistencial e 

manipulativo sobre a população, de outro lado os/as psicólogos(as) comunitários passam a se 

interessar em atender uma parcela da população que se encontrava desassistida. A principal 

característica nesse contexto era, portanto, o assistencialismo (Lane, 2013; Scarparo & 

Guareschi, 2007; Souza & Souza Filho, 2009).  

Os movimentos comunitários que surgiram no Brasil ao longo das décadas de 1960 e 

1970, como, por exemplo, os movimentos de educação popular, tendo Paulo Freire como 

precursor nessa prática; as Comunidades Eclesiais de Base, bem como os movimentos na área 

da saúde mental, possibilitaram que alguns psicólogos e psicólogas se envolvessem e se 

aliassem aos mesmos, desenvolvendo atividades em comunidades tendo como intenção a 
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conscientização da população (Campos, 2014; Gonçalves & Portugal 2012; Lane, 2013; 

Martín-Baró, 2009). 

1.2 PSICOLOGIA SOCIAL, PSICOLOGIA COMUNITÁRIA E PSICOLOGIA SOCIAL 

COMUNITÁRIA  

De acordo com Rey (2012), a Psicologoa Social procura delimitar sua especificidade, 

para tal dedica-se mais a certos tipos de problemas concretos avaliados como sociais, 

problemas esses que compreendem desde o comportamento em ocasiões de relação, até 

processos socialmente produzidos, porém, ainda segundo o autor (p.81) a “sociedade e seus 

vários espaços, processos e organizações não fez parte da construção histórica da psicologia 

social”.  

Para Azevêdo (2009) a Psicologia Social é o campo do conhecimento que investiga as 

inter-relações entre indivíduo e sociedade, tendo seu início diretamente relacionado a estudos 

da sociologia, ainda nesse sentido o estudo das sociedades.  De acordo com Lane (2012), a 

Psicologia Social tem a sua especificidade, ou seja, tem como objetivo conhecer o indivíduo 

em sua totalidade enquanto Ser histórico-social. 

Não negamos a especificidade da psicologia social – ela continua tendo como 

objetivo conhecer o indivíduo no conjunto de suas relações sociais, tanto naquilo que 

lhe é específico como naquilo em que ele é manifestação grupal e social. Porém, 

agora a psicologia social poderá responder à questões de como o homem é sujeito da 

história e transformador de sua própria vida e da sua sociedade, assim como qualquer 

outra área da Psicologia. (Lane, 2012, p.19) 

O Conselho Federal de Psicologia institui em seu Art.3º. parágrafo I, uma definição sobre 

a Psicologia Social, esclarecendo o campo de atuação dos psicólogos e psicólogas dessa 

especialidade. Pontua que o mesmo está apto a atuar de forma fundamentada na compreensão 

da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes abordagens teóricos 
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e metodológicos, com o objetivo de problematizar e sugerir ações na esfera social. Ainda 

nesse aspecto: 

O psicólogo, nesse campo, desenvolve atividades em diferentes espaços institucionais 

e comunitários, no âmbito da Saúde, Educação, trabalho, lazer, meio ambiente, 

comunicação social, justiça, segurança e assistência social. Seu trabalho envolve 

proposições de políticas e ações relacionadas à comunidade em geral e aos 

movimentos sociais de grupos e ações relacionadas à comunidade em geral e aos 

movimentos sociais de grupos étnico-raciais, religiosos, de gênero, geracionais, de 

orientação sexual, de classes sociais e de outros segmentos socioculturais, com vistas 

à realização de projetos da área social e/ou definição de políticas públicas. Realiza 

estudo, pesquisa e supervisão sobre temas pertinentes à relação do indivíduo com a 

sociedade, com o intuito de promover a problematização e a construção de 

proposições que qualifiquem o trabalho e a formação no campo da Psicologia Social. 

(CFP, Res. 5, 2003)  

Observou-se no Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho 
3
 (1992) 

documento elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia as seguintes atribuições 

profissionais do/a psicólogo(a) no Brasil: Psicólogo(a); Psicólogo(a) em geral; Psicólogo(a) 

do Trabalho; Psicólogo(a) educacional; Psicólogo(a) Clínico; Psicólogo(a) de trânsito; 

Psicólogo(a) jurídico(a); Psicólogo(a) de esporte, bem como Psicologia Social. As atribuições 

a serem desempenhadas pelo(a) psicólogo(a) atuante nesta última área também são 

                                                           
3
 O Catálogo Brasileiro de Ocupações do (MT) é o documento que reconhece, nomeia e 

codifica os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de trabalho 

brasileiro. Sua atualização e modernização se devem às profundas mudanças ocorridas no 

cenário cultural, econômico e social do país nos últimos anos, implicando alterações 

estruturais no mercado de trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego, 2016). 
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mencionadas no referido texto. Entre tais atribuições estão atividades no campo da psicologia 

aplicada ao trabalho social, norteando os indivíduos no que diz respeito a dificuldades de 

caráter social com o objetivo de levá-los a entender e utilizar os recursos e meios necessários 

para suplantar suas dificuldades e conseguir obter metas determinadas. Ainda em relação suas 

atribuições o(a) psicólogo(a) social:  

Atua junto a organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais, 

diagnosticando, planejando e executando os programas no âmbito da saúde, lazer, 

educação, trabalho e segurança para ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver 

seus problemas e superar suas dificuldades; dedica-se à luta contra a delinquência, 

organizando e supervisionando atividades educativas, sociais e recreativas em centros 

comunitários. (MT, 2016)  

Dessa forma, evidencia-se nas diretrizes do Conselho Federal de Psicologia um viés mais 

adaptacionista e nas diretrizes do Catálogo Brasileiro de Ocupações observa-se uma 

perspectiva de culpabilização do indivíduo com o termo “delinquência”. 

De acordo com Guareschi et al. (2009), “as perspectivas teórico-metodológicas que 

fundamentam as disciplinas na área da Psicologia Social nos currículos dos cursos de 

graduação em Psicologia têm passado por transformações nos enfoques dos conteúdos e nas 

metodologias de pesquisa” (p.40). Essas transformações eram de fato necessárias, pois, os 

resultados alcançados por meio dos trabalhos da Psicologia Social eram escassos. 

Ainda nesse sentido, havia uma incapacidade por parte da PS de responder aos problemas 

sociais, com a crise também se inicia um movimento crítico que questiona a produção da 

Psicologia como ciência objetiva que busca as leis universais para o estudo do 

comportamento humano, tal crítica leva psicólogos(as) do mundo inteiro a reconhecer que 

suas produções deveriam levar em conta as condições próprias de cada país, tendo em vista as 

diferenças históricas, culturais e sociais de cada momento (Calegare, 2010). 
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A crise da Psicologia Social somada a regulamentação da profissão de Psicólogo(a) no 

país em 1962 é o ponto do surgimento de uma preocupação com a aproximação desses 

profissionais com as desigualdades sociais e com a produção de alternativas de intervenção 

(Calegare, 2010; Freitas, 2013; Lima, 2010; 2012). Em 1968 tanto nos Estados Unidos, 

quanto em diversos países latino-americanos passa a existir “a expressão ‘Psicologia 

Comunitária’, referindo-se à atuação de profissionais junto a populações carentes
4
, porém a 

maioria dos trabalhos dessa época tinha um forte cunho assistencialista e manipulativo, 

utilizando técnicas e procedimentos sem a necessária análise crítica” (Lane, 2013, p. 15-16).  

Segundo Calegare (2010), é nesse contexto de questionamento teórico, metodológico e 

político que nasce a PC, essa mudança visa redirecionar a PS para o enfrentamento da já 

mencionada crise. Nesse sentido de acordo Kagan (2011) a PC assume uma posição ativa na 

América Latina, de modo a ser associada com movimentos democráticos engajados na 

desestruturação dos aparelhos opressores do Estado. 

Ao assumir essa posição ativa, de acordo com Ansara (2010, p.101) a legitimidade do 

trabalho comunitário passa a requerer do profissional “uma opção política em favor das 

classes oprimidas e marginalizadas, o que implica compreender a realidade dessas populações 

a partir do lugar social em que elas estão inseridas”. Os fenômenos investigados na PC 

passam a levar em conta suas dimensões espaço-temporais e dimensões do contexto em meio 

às interações dos indivíduos em grupo (Guareschi, Rocha, Moreira & Boeckel, 2010). 

Na América Latina, a PC tem relação direta com a participação e cooperação dos 

psicólogos e psicólogas com o objetivo de contribuir para a transformação prática do 

                                                           
4
 Consideramos que o termo carente no contexto apresentado é inadequado, tendo em 

vista que enfoca as fragilidades e dificuldades das pessoas. Portanto, preferimos utilizar 

expressões como ‘em situação de vulnerabilidade’ ou ‘em situação de pobreza’, uma vez que 

as pessoas estão inseridas em estados de privação que não necessariamente são permanentes. 
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contexto histórico vivenciado por uma parcela da população historicamente excluída e 

marginalizada. Portanto, a Psicologia Comunitária latino-americana se ocupa em gerar 

soluções de problemas sociais, além de orientadas por meio da práxis
5
 essas soluções contam 

com a participação das pessoas envolvidas na comunidade (Winkler, Alvear, Olivares, & 

Pasmanik, 2012). 

De acordo com Ansara (2010) a PC questiona a atuação profissional que se baseia no 

assistencialismo e sugere uma ação coletiva que abarque os integrantes e os recursos da 

própria comunidade, a partir da realidade das mesmas. Sendo uma área aplicada da 

Psicologia Social, como afirma Sarriera (2010, p.28), a Psicologia Comunitária nesse aspecto 

vale-se das teorias que explicam o comportamento humano. Teorias essas que vêm se 

construindo e se acumulando por meio de pesquisas embasadas no “conhecimento produzido 

a partir de determinadas práticas e em determinados contextos.”.   Vale salientar que a PC, 

desde seu nascimento tem como constituintes de suas práxis os processos coletivos mediados 

tanto pela participação, quanto pelo compromisso dos envolvidos com a mudança social, 

sendo a conscientização um processo relevante para a práxis da Psicologia Comunitária, pois 

é por meio da mesma “que há a emancipação de um sujeito comunitário, problematizador e 

transformador da realidade vivida.” (Goes et al. (2015, p.157). Essa práxis é, sobretudo, um 

processo de construção do sujeito, ou seja: 

                                                           
5
 De acordo com Abbagnano (2007, p.922), “com esta palavra (que é a transcrição da 

palavra grega que significa ação), aqui utilizada com uma terminologia marxista designa o 

conjunto de relações de produção e trabalho, que constituem a estrutura social, e a ação 

transformadora que a revolução deve exercer sobre tais relações. Marx dizia que é preciso 

explicar a formação das ideias a partir da ‘práxis material’, e que, por conseguinte, formas e 

produtos da consciência só podem ser eliminados por meio da ‘inversão prática das relações 

sociais existentes’ e não por meio da ‘crítica intelectual’.”. 
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Este caráter acumulativo de pesquisa faz do conhecimento uma práxis, onde cada 

momento empírico é repensado no confronto com outros momentos e a partir da 

reflexão crítica novos caminhos de investigação são traçados, que por sua vez levam 

ao reexame de todos os empíricos e análises feitas, ampliando sempre a compreensão 

e o âmbito do conhecimento. (Lane, 2012, p.18) 

  Assim de acordo com Ximenes, Paula & Barros (2009, p.697) há um diálogo central 

entre PS e PC, que visa ampliar e compreender “os processos subjetivos a partir das 

interações sociais, mediante a análise, a vivência e a co-construção de atividades 

comunitárias”. Esse diálogo entre a PS com a PC torna-se um processo que dará origem a 

vários enfoques teóricos desta última. 

De acordo com Sarriera (2010, p.9) a PSC “teve sua origem em Porto Rico com Irma 

Serrano García e na Venezuela com Maritza Montero. Desde a perspectiva brasileira, é Maria 

de Fátima Quintal de Freitas, representante da área de PSC no Brasil”. Segundo Montero 

(2014) na América Latina, a PSC nasce da inconformidade com uma psicologia social que 

não foi capaz de responder aos problemas sociais. 

Na América Latina a psicologia social comunitária nasceu da inconformidade com 

uma psicologia social que se situou predominantemente sob o signo do 

individualismo e praticando com a fragmentação cuidados rigorosos, mas não foi 

capaz de responder a problemas sociais produzindo cursos de ação para intervir nos 

mesmos.
6
 (Montero, 2014, p.67) 

                                                           
6
 “En América Latina la psicología social comunitaria nace a partir de la inconformidade 

con una psicología social que se situaba, predominantemente, bajo el signo del 

individualismo y que practicaba con riguroso cuidado la fragmentación, pero que no era 

capaz de dar respuesta  a los problemas sociales, produciendo vías de accíon para intervenir 

en ellos” (Montero, 2014, p.67). 
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Ainda segundo a autora a Psicologia Social Comunitária pode ser conceituada da 

seguinte forma: 

Ramo da psicologia que tem por objetivo o estudo dos fatores psicossociais que 

desenvolve, promove e mantem o poder e controle que os indivíduos podem exercer 

sobre a sua pessoa e sobre o ambiente social para resolver os problemas que 

enfrentam e alcançar a mudança nesses ambientes e na estrutura social.
7
 (Montero, 

2004, p. 142) 

O caráter político de transformação social e o surgimento da Psicologia Social 

Comunitária podem ser considerados uma tentativa de atuação diferenciada da Psicologia na 

sociedade da América Latina de modo geral e nas comunidades mais especificamente, 

objetivando transformações sociais.  

Quanto à nomenclatura utilizada, de acordo com distintos autores (Azevêdo, 2009; 

Gonçalves & Portugal, 2012; Lane, 2013; Rocha, 1999) inicialmente referia-se à disciplina 

apenas como Psicologia Comunitária, sua inclusão no currículo mínimo dos Cursos de 

Graduação em Psicologia no Brasil ocorreu imediatamente após o golpe militar de 1964. 

De acordo com Lane (2010), profissionais das mais diversas áreas, tais como psicólogos 

e psicólogas, pedagogos e pedagogas, assistentes sociais passaram a se preocupar e a se 

ocupar com a educação popular, assim culminou o desenvolvimento da chamada nova 

Psicologia Comunitária.  

 

                                                           
7
 Rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que 

permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los indivíduos pueden 

ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y 

lograr cambios em esos ambientes y em la estructura social. (Montero, 2004, p. 142) 
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Diante dessa ressalva, psicólogos, em geral professores em universidades, começaram 

a desenvolver uma nova Psicologia Comunitária, levando alunos a realizarem estágios 

junto a essa população, procurando a sistematização de uma área de atuação 

profissional. Em alguns países essa iniciativa partia da Igreja Católica, através da 

divulgação da Teologia da Libertação, contando com a participação de intelectuais e 

militantes políticos. (Lane, 2010, p. 60) 

Dessa forma, no Brasil, a crise da Psicologia Social em um primeiro momento somada ao 

reconhecimento da profissão de Psicólogo(a) no país, em um segundo momento, torna-se o 

ponto do surgimento de uma preocupação com a aproximação desses profissionais com as 

desigualdades sociais e com a produção de alternativas de intervenção (Calegare, 2010; Lima, 

2010; 2012). Nessa época um dos principais movimentos brasileiros de contraposição à 

Psicologia Social foi à perspectiva de Silvia Lane e o Setor de Psicologia da UFMG
8
 (Passos, 

Braga, Goulart & Abreu, 2009; Souza & Souza Filho, 2009). 

A ênfase da disciplina Psicologia Social é voltada para premissas e conceitos 

(descritivos/ fenômenos), o que implica uma menor preocupação com questões voltadas à 

práticas/aplicações, teorias e métodos (Souza & Souza Filho, 2009). A Psicologia 

Comunitária por sua vez, como observado anteriormente, começa a fazer parte do currículo 

da graduação em Psicologia no Brasil como disciplina na década de 1960 (Sawaia, 2013), 

mas sua presença não tem caráter de obrigatoriedade. 

Segundo Souza e Souza Filho (2009), os aspectos de aplicação da Psicologia Social não 

são valorizados na determinação do conteúdo das disciplinas, e essa é outra característica da 

                                                           
8
 Naquele contexto o referido Setor de Psicologia, referia-se a forma que os professores e 

professoras de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais encontravam-se 

organizados, e ainda se encontra até o momento ao qual essas linhas são redigidas. 

(www2.ufmg.br) 
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disciplina que sinaliza a necessidade de revisão. Sendo, portanto, pelos motivos acima 

mencionados que novas diretrizes são instituídas no tocante às disciplinas que abordam a 

Psicologia Comunitária favorecendo a deselitização não só da disciplina como também do 

trabalho do(a) psicólogo(a) (Gonçalves & Portugal, 2012). 

Segundo Gonçalves e Portugal (2012), o que é denominado hoje de Psicologia Social 

Comunitária, surgiu do trabalho realizado por psicólogos(as) comunitários em favelas e 

comunidades, sendo essa prática na época ainda desconhecida para a própria disciplina que 

abordava a psicologia comunitária. Ainda em relação ao surgimento da Psicologia Social 

Comunitária, existe uma linha muito tênue entre a mesma e a Psicologia Comunitária, 

havendo, portanto, certa preocupação por parte dos autores em não buscar delimitar onde 

uma acaba e a outra começa, no entanto pode-se afirmar que ambas estão interligadas. 

Na década de 1970, a Psicologia vivencia um momento de transformações, estas 

atreladas aos questionamentos que envolviam a relevância da Psicologia Social, bem como, 

sua aderência aos problemas da América Latina, do Brasil e de cada região do país, entre as 

questões levantadas na época, havia a reinvindicação de que se constituísse um rumo próprio 

para a disciplina. 

Segundo Gonçalves e Portugal (2012), nesse contexto surgiram tanto no Brasil como na 

América Latina, a Psicologia da libertação, a Psicologia Social Comunitária, a Psicologia 

Socio-histórica e a Psicologia Política, todas envolvidas com esses questionamentos e 

buscavam respondê-los por meio de argumentos capazes de modificar a Psicologia social 

latino-americana. Ainda segundo os autores “A trajetória da PSC está, portanto, atrelada a 

esse momento de críticas à Psicologia Social caracterizada até então por um viés cognitivista 

e experimental, e como todo discurso de crise, a um movimento de reformulação das práticas 

vigentes.” (Gonçalves & Portugal, 2012, p. 140). Ainda no que tange a construção de um 

rumo próprio para a disciplina PSC, de acordo com Calegare: 
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Do ponto de vista metodológico, a abordagem da Psicologia Social Comunitária não 

poderia deixar de ser de cunho participativo, uma vez que suas posturas rompem com 

a neutralidade do pesquisador em relação aos “objetos” de estudo (pessoas), o que 

implica a consideração de uma postura ética e política diferenciada do pesquisador. 

(2010, p. 44) 

Sobre a inserção da disciplina PSC nos cursos de graduação em Psicologia de acordo 

com Rocha (1999), seus princípios, fundamentos, condições de oferecimento e 

procedimentos para o planejamento, a implementação e a avaliação, devem seguir as 

orientações presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Segundo 

Gonçalves e Portugal (2012) embora a trajetória da PSC estivesse atrelada a crise da PS em 

seu início, as características relacionadas às mudanças no campo da PS, estavam apenas 

apontando para o que atualmente chamamos de PSC. Ainda nesse aspecto para Kafrouni: 

A Psicologia Social Comunitária não é só uma área de aplicação da Psicologia Social, 

Educacional ou Clínica na Comunidade. A análise da história da Psicologia Social 

Comunitária demonstra a construção de uma disciplina, que embora recente e 

derivada de vários campos, construiu conceitos teóricos e assumiu posturas 

metodológicas e éticas com objetivos particulares que já a identificam como um 

campo próprio. (2014, p.70) 

No entanto, ainda que a disciplina tenha suas particularidades, para Cruz et al. (2010), é 

essencial que não perca sua interdisciplinaridade, o que é natural, pois, “a disciplina utiliza-se 

dos conhecimentos da Psicologia, Sociologia, Antropologia, Serviço Social, dentre outras” 

(Cruz et al., 2010, p. 87). Nesse sentido, para as autoras, essa interdisciplinaridade é um 

elemento fundamental e ocorre devido a uma característica semelhante entre as disciplinas já 

mencionadas e a PSC, todas elas consideram o saber popular e estão a serviço da 

comunidade. Ainda nesse aspecto é válido ressaltar que hoje em dia existem várias PCs e 
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PSCs, passando inclusive de um viés mais adaptacionista para um viés mais libertário 

vinculado, por exemplo, ao paradigma da libertação. 
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2 GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NO BRASIL 

2.1 HISTÓRICO DO CURSO DE PSICOLOGIA E DA PROFISSÃO DE PSICÓLOGO(A): 

REGULAMENTAÇÃO (CONTEXTO HISTÓRICO)  

A Psicologia Científica está presente no Brasil desde 1879, nesse período tanto nas 

Faculdades de Medicina da Bahia, quanto nas do Rio de Janeiro, os estudantes já se 

deparavam com a Psicologia Racional
9
. De acordo com Soares (2010) foi essa a primeira 

forma da apresentação da psicologia no contexto das atividades acadêmicas. 

Em 1890, ou seja, 11 anos após a inserção da Psicologia Racional como disciplinas nos 

cursos de medicina, foi introduzido no currículo das Escolas Normais,
10

 noções de Psicologia 

para o curso de Pedagogia. Já nos seminários, a Psicologia era ensinada, juntamente com 

                                                           
9
 A Psicologia Racional ou Filosófica, tem como objeto ‘a natureza, a substância, e as 

determinações acidentais de alma’ entendendo-se por alma ‘o princípio dos seres vivos’.  Tal 

Psicologia foi fundada por Aristóteles, o primeiro a coligir em seu livro De anima as opiniões 

que seus predecessores haviam expresso a respeito desse assunto (Abbagnano, 2007, 950).  

10
 Distinguiam-se Escola Normal de Escola Normal Superior para formar professores de 

nível secundário, a primeira, também era denominada de Escola Normal Primária, para 

preparar os professores do ensino primário. No Brasil, segundo Saviani (2005) as províncias 

também começaram a lançar mão do recurso às escolas normais para o preparo de seus 

professores. Sendo a Província do Rio de Janeiro, no ano de 1835, em Niterói, sua capital, a 

primeira a instalar uma escola normal do Brasil. Tratava-se de uma escola simples, dirigida 

por um diretor que era também o professor, com um currículo que “praticamente se resumia 

ao conteúdo da própria escola elementar, sem prever sequer os rudimentos relativos à 

formação didático-pedagógica, conforme determinou a Lei Provincial (Ato n. 10), de 4 de 

abril de 1835.” 
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Lógica, e seguiu dessa forma até 1910.  Prática essa também exercida nos cursos das 

Faculdades de Direito até a mesma data. Posteriormente ocorreu o mesmo nas Faculdades de 

Medicina. Sendo que nesses cursos apenas em 1954, ou seja, quase um século após a inserção 

da Psicologia Racional na grade curricular do curso em questão, é que foi aprovado o Projeto 

de Lei sobre o ensino obrigatório da disciplina de psicologia (Soares, 2010). 

Os anos de 1930 a 1945 no Brasil são identificados como um período centralizador da 

organização da educação. Com a Reforma Francisco Campos, iniciada em 1931, o 

Estado organizou a educação escolar no plano nacional, especialmente nos níveis 

secundários e universitários e na modalidade do ensino comercial, deixando em 

segundo plano o ensino primário e a formação de professores. (Libâneo et al., 2012, 

p. 153-154) 

Ocorre em 1938 uma reorganização do ensino superior da República do Brasil, pautada 

no Decreto-Lei, No. 305, 1938, que trata da regulamentação da “situação administrativa das 

instituições de ensino superior da República”. Essa reorganização leva em conta as novas 

necessidades nacionais no campo do ensino superior e a forma que tal reorganização é 

proposta, implica, por um lado na diminuição da quantidade de ensino superior ofertado, por 

outro lado passa a existir maior rigor no que se refere à qualidade e eficácia desse ensino. 

Considerando que o ensino superior da República, deve ser reorganizado, de modo 

que se restrinja a sua quantidade às estritas exigências nacionais e se eleve a sua 

qualidade ao máximo de eficiência que o progresso econômico e espiritual do país 

cada vez mais reclama. (Decreto-Lei, No. 305, 1938, p.433) 

Algumas dificuldades foram observadas no que tange as novas mudanças, mas nada que 

afetasse de forma mais drástica a reorganização já estabelecida. Em 11 de maio de 1938 o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior passa a ser regulamentado pelo 

Decreto-Lei No. 421. O referido Decreto-Lei determina em seu Art. 2º que, “para que um 
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curso superior se organize e entre a funcionar no país, será necessária autorização prévia do 

Governo Federal.” (Decreto-Lei No. 421, 1938).  

Ainda no que tange ao Decreto-Lei No. 421 de 1938, o mesmo traz em seu Art. 4º, “letras 

a, b, c, d, e, f, g, os requisitos para autorização de organização e funcionamento de Curso 

Superior” (Soares, 2010), sendo o mesmo modificado posteriormente atentando para a 

questão de criação de novos cursos vinculados à real necessidade imposta pelo meio. 

Vale salientar que o Decreto-Lei anteriormente mencionado deixa claro em seu Art. 5º 

que a “autorização para funcionamento, que é de caráter condicional, não implica, de modo 

nenhum, o reconhecimento federal.”. Ou seja, autorização e reconhecimento de curso são 

duas coisas distintas, embora a segunda seja uma sequência da primeira (Decreto-Lei No. 

421, 1938). 

Com a ampliação do regime didático das Faculdades de Filosofia, por meio do Decreto-

Lei No. 9.092, de 26 de março de 1946, o diploma de licenciado ou de bacharel no novo 

regime passa a ser conferido ao acadêmico após quatro anos de estudo, sendo que “no quarto 

ano do curso os alunos passam a optar por duas ou três cadeiras ou cursos, dentre os 

ministrados pela faculdade”. Tal Decreto salienta em seu Art. 4º, § 1º que para obtenção do 

diploma de licenciado por parte do acadêmico é necessário aos alunos do quarto ano a 

“formação didática, teórica e prática, no ginásio de aplicação e os mesmos serão obrigados a 

um curso de psicologia aplicada à educação.” (Decreto-Lei, No. 9.092, 1946).  

Em 13 de abril de 1946, de acordo com Soares (2010) a partir da Portaria No. 272, 

referente ao Decreto-Lei No. 9.092 do mesmo ano, a formação profissional do(a)psicólogo(a) 

passa a ser institucionalizada, sendo esse acontecimento inédito na história da educação 

brasileira. Assim o(a) psicólogo(a) para ser habilitado(a) legalmente deveria ser aprovado(a) 

nos três primeiros anos de Filosofia, Biologia, Fisiologia, Antropologia ou Estatística e fazer 

então os cursos Especializados de Psicologia, bem como estágio em serviços psicológicos, a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%209.092-1946?OpenDocument
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juízo dos professores da seção. Esses profissionais recebiam assim o título de Especialistas 

em Psicologia.  

Ainda segundo Soares (2010), por meio da Portaria No. 328, de 13 de maio de 1946 são 

expedidas instruções visando modificar e ampliar as instruções expedidas pela Portaria No. 

272, de 13 de abril do mesmo ano.  Assim são ampliadas as concessões de diplomas de 

especialização, e incluído entre esses diplomas, o de Psicologia Educacional.  

Em 25 de outubro de 1949 são inseridas na Portaria No. 171 instruções voltadas para o 

funcionamento de um curso cuja nomenclatura recebida é Classificação de Pessoal, nesse 

curso é incluído o seguinte item: Noções de Psicologia Normal e Patológica, a partir dessa 

inserção, o curso em questão passa a abordar um leque de matérias de áreas diversas, 

“partindo de objetivo e métodos de Psicologia, incursionando pela memória, raciocínio, 

imaginação, volição até Psicologia dos chefes militares”. Ao concluinte desse curso é 

concedido o diploma de Psicólogo(a) (Soares, 2010, p.20). 

No que tange a regulamentação da estrutura da Educação Superior e das Universidades, 

essa é estabelecida por meio da (LDB) No. 4.024 de 20 de dezembro de 1961, ou seja, pela 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que de acordo com Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2012, p.156) “instituiu a descentralização, ao determinar que cada estado 

organizasse seu ensino.” Todavia o período democrático vivido pelo país não se ajustava com 

o centralismo das ditaduras e durou pouco.   

A Psicologia impulsionada pela contribuição das ciências de experiência e afins se 

encontra presente no cenário brasileiro desde o século XIX, porém, a regulamentação da 

profissão de psicólogo(a) em território nacional, só vem se concretizar com a Lei Nº 4.119, 

de 27 de agosto de 1962. A partir da referida Lei, normas, critérios legais e civis são 

estabelecidos no que tange tanto ao exercício profissional (objetivando melhores 

desempenhos dos psicólogos e das psicólogas e esclarecer suas funções legais), bem como, a 
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vida escolar, formação e diplomação, ou seja, tratava igualmente dos direitos conferidos aos 

diplomados. 

Assim, com a regulamentação do exercício profissional da psicologia apenas graduados 

em curso superior de Psicologia são considerados competentes para exercê-la. Data de 1962 

também, a autorização do primeiro diploma legal específico sobre Cursos de Formação de 

Psicólogos/as (Scarparo, 2007; Soares, 2010). Por meio da Portaria No. 228 são determinadas 

instruções para o registro de psicólogos/as junto ao então Ministério da Educação e Cultura.  

A nova Lei permite aos portadores de diplomas ou certificados de especialista em 

Psicologia, Psicologia Educacional, Psicologia Clínica e Psicologia Aplicada ao Trabalho, o 

direito ao registro daqueles títulos, mediante a observância de outros requisitos, o que foi 

considerada uma grande conquista; ademais é determinado o prazo de 180 dias a contar da 

publicação da Lei para que tais profissionais façam o registro de seus títulos. São 

beneficiados igualmente, aqueles profissionais que já vinham exercendo seu trabalho na área 

de psicologia aplicada, esses deveriam requerer o registro de seu diploma obedecendo 

igualmente o prazo de 180 dias a contar da publicação da Lei. 

A 21 de janeiro de 1964 o Decreto-Lei No. 53.464 regulamenta a Lei No. 4.119 que 

dispõe sobre a profissão de psicólogo(a). A designação profissional de psicólogo(a) passa ser 

oficialmente privativa dos habilitados conforme a legislação vigente. Quase uma década 

depois da regulamentação da profissão de psicólogo(a), em 20 de dezembro de 1971, é 

promulgada a Lei No. 5.766, que institui o Conselho Federal 
11

 e os Conselhos Regionais
12

 de 

Psicologia. 

                                                           
11

 O Conselho Federal de Psicologia é o órgão supremo dos Conselhos Regionais, com 

jurisdição em todo território nacional e sede no Distrito Federal (Lei No. 5.766, 1971). Tem 

por finalidade orientar, supervisionar e disciplinar o exercício do Psicólogo, em todo o 

território nacional. (Decreto-Lei No. 79.822, 1977) 
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A dois de fevereiro de 1972, o então diretor do Departamento de Assuntos Universitários, 

Newton Sucupira, resolve por meio da Portaria de No. 13, promover em caráter precário e 

mediante certificado de conclusão de curso, o registro profissional de psicólogo(a). A 

regulamentação da referida Lei foi outorgada seis anos após sua promulgação pelo então 

Presidente da República, Ernesto Geisel, a 17 de junho de 1977, por meio do Decreto-Lei No. 

79.822. 

A 16 de dezembro de 2000 o Conselho Federal de Psicologia institui o Manual Unificado 

de Orientação e Fiscalização – (MUORF) 
13

, composto dos seguintes itens: I- Introdução; II- 

Objetivos da Orientação e Fiscalização; III- Denominação, Estrutura e Funcionamento dos 

Órgãos de Orientação e Fiscalização da Autarquia; IV- Metodologia de Trabalho das 

Comissões de Orientação e Fiscalização – (CFOs); V- Modelos. Em 20 de dezembro de 2000, 

é aprovado o regimento interno do Conselho Federal de Psicologia. 

                                                                                                                                                                                     
12

 Art. 10 – Os Conselhos Regionais de Psicologia têm por finalidade orientar, disciplinar 

e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios 

de ética e disciplina da classe. Art. 11 – Os Conselhos Regionais terão sede e foro na capital 

do Estado, ou de um dos estados ou Territórios, a critério do Conselho Federal. (Decreto-Lei 

No. 79.822, 1977) 

13
  Guia que dispõe sobre os aspectos básicos da área da Psicologia, notadamente a 

estrutura e funcionamento dos órgãos responsáveis por orientar e fiscalizar o exercício da 

profissão de psicólogo em obediência ao que dispõe a Lei 5.766, de 20 de dezembro de 1971, 

e as atividades a eles inerentes, proporcionando unidade de procedimentos em âmbito 

nacional, mas permitindo também diferenças em função de peculiaridades regionais (CFP 

No. 019/2000). 

 



45 
 

Desde a data regulamentação da profissão de psicólogo(a) até os dias atuais é notória a 

ampliação no campo da educação no que tange ao ensino superior em território nacional, com 

tal ampliação tornou-se indispensável à elaboração de padrões de qualidade para os Cursos de 

Psicologia. 

Em sua versão inicial os Padrões foram elaborados no bojo de uma preocupação 

emergencial com o estabelecimento de critérios para a avaliação de um grande 

número de pedidos de abertura de novos cursos que se acumularam na transição entre 

o extinto Conselho Federal de Educação e seu sucedâneo, o Conselho Nacional de 

Educação.  Em versão posterior os Padrões incorporaram critérios para 

reconhecimento de cursos e uma série de dispositivos regulamentando a nova Lei de 

Diretrizes e Bases.  (MEC/SES, 2000, p.2)  

 Enfim, é crescente a abertura de novos cursos de psicologia pelo país. O que se justifica 

porque a demanda de estudantes de Psicologia também vem aumentando cada vez mais, 

havendo por este motivo a real necessidade no que tange as IES de alcançar e manter o 

reconhecimento por parte do MEC dos cursos de psicologia em seus estabelecimentos de 

ensino superior.  

2.2 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA E O 

PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA DISCIPLINA PSICOLOGIA SOCIAL 

COMUNITÁRIA  

 Atualmente de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 15 de março de 2011, 

a identidade do curso de Psicologia é conferida por meio de um núcleo comum de formação 

em perfis, definido por conjunto de competências, habilidades e conhecimentos, organizados 

em torno dos seguintes eixos estruturantes: (a) Fundamentos epistemológicos e históricos, (b) 

Fenômenos e processos psicológicos básicos, (c) Fundamentos metodológicos, (d) 

Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional, (e) Interfaces com 

campos afins do conhecimento e (f) Práticas profissionais (CFE/CES, Res. 5, 2011). Nesse 
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sentido tais eixos estruturantes permeiam os conjuntos de competências, habilidades e 

conhecimentos. Finalmente, são eles mesmos constructos históricos de uma Psicologia 

comprometida em fornecer recursos para formação e a atuação do(a) psicólogo(a) em 

contextos comunitários de modo geral. 

Diante da crescente demanda de formação profissional para atuação junto a múltiplos 

setores das comunidades, em 1999 uma nova proposta curricular para os cursos de graduação 

em psicologia foi difundida, de modo a atender à concepção de formação em nível superior 

estabelecida pela Lei No. 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que é 

uma proposta de organização jurídica do campo educacional. A estrutura curricular para a 

formação em Psicologia visava além da garantia de “uma unidade configurada no núcleo 

comum”, uma “possibilidade de arranjos curriculares, diversificadores das atividades 

profissionais em Psicologia” (MEC/SES, 1999, p.5). Ainda nesse sentido, tais inquietações 

também previam alterações nas ênfases curriculares dos cursos de formação em psicologia.   

Um redimensionamento no sentido de formar profissionais de qualidade para atuar nos 

serviços de atenção à população brasileira nos diversos setores sociais foi estabelecido, 

“promovendo a articulação entre a política de prestação de serviço à sociedade e a formação 

do(a) psicólogo(a)” (MEC/SES, 1999, p. 6). 

A inserção das disciplinas das Áreas Comunitárias, ou mais especificamente da disciplina 

Psicologia Social Comunitária, nos currículos dos cursos de graduação em Psicologia tem 

como impulsionador a crise do conhecimento psicossocial, ou seja, com a emergência da 

prática, da ação e transformação social. 

 O aprendizado de conteúdo, o debate de teorias, o confronto do debate das ideias dentre 

os muros das IES, se mostrava limitado e/ou incompleto para a formação em Psicologia. 

Corroborando com tais afirmativas, Gonçalves e Portugal (2012) observam que as 

manifestações e o processo de consolidação da Psicologia Social Comunitária (PSC) no 
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Brasil foram marcados tanto pela contraposição às práticas da Psicologia Social norte-

americana ao longo do século XX, quanto pela inclusão da noção de comunidade em seu 

conjunto de princípios. Para Montero, o conceito de comunidade significa: 

Grupo social dinâmico, histórica e culturalmente constituído e desenvolvido, 

preeexistente a presença de pesquisadores ou auditores sociais, em constante mudança 

e evolução (o tamanho pode variar), que em interação frequente, marcada pela ação, 

pelo afeto social, tornana-se consciente de si mesmo e fortalece sua capacidade de 

organizar-se como uma unidade social, com potencialidade de desenvolver-se com a 

utilização de recursos para atingir os seus fins.
14

 (2004, p. 138) 

 Outros conceitos de comunidade são abordados por diferentes autores que dão mais ou 

menos importância para um ou outro elemento. Buscar compreender tais conceitos evidencia 

a relevância da diversidade do significado da palavra comunidade. 

De acordo com Azevêdo (2009), Lane (2013), Rocha (1999), Scarparo & Guareschi 

(2007) a disciplina Psicologia Comunitária foi incluída no currículo mínimo dos Cursos de 

Graduação em Psicologia no Brasil, imediatamente após o golpe militar de 1964. Porém, de 

acordo com Passos et al. (2009) “A reforma curricular do curso de Psicologia, em 1974, 

proporcionou a incorporação das disciplinas de Psicologia Comunitária” (p.58), as autoras 

salientam que é nesse período e no âmbito da psicologia da UFMG que aparece a primeira 

                                                           
14

 Grupo social dinâmico, histórica y culturalmente constituído y desarrollado, 

preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, em constante 

transformación y evolución (su tamaño puede variar), que em su interrelación frecuente, 

marcada por la acción, la afectividad social, tomando consciência de sí y fortalecendo su 

capacidade de organizarse como unidad social y como potencialidade, desarrollando y 

empleando recursos para lograr sus fines. 
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disciplina com o título de Psicologia Comunitária no país. No entanto sua prática em quase 

nada se parecia com a abordagem da disciplina que é praticada atualmente. Com o 

esgotamento da ditadura militar, no final da década de 1970 e início da década de 1980, 

inicia-se um processo de retomada da democracia no país e a restauração dos espaços 

“políticos que a sociedade civil brasileira havia perdido (Libâneo et al., 2012, p.157). 

Posteriormente, segundo Silva & Luna (2004) além da criação de disciplinas específicas 

da Psicologia Social Comunitária, o currículo dessa área específica da psicologia passou a 

contar com as seguintes alterações: “1- integração da psicologia às demais ciências humanas 

e sociais; 2- a abrangência que adquiriu a Psicologia do Desenvolvimento, propiciando uma 

visão de interação dos fenômenos psicológicos aos sociais e biológicos; 3- inserção de 

disciplinas referentes à Epistemologia e à História da Psicologia” (Silva & Luna, 2004, p. 8). 

Essas alterações curriculares contribuem para a formação na área de psicologia social 

comunitária. 

Ainda na perspectiva acima discutida, as disciplinas que abordam e/ou estão de algum 

modo, relacionadas à área social-comunitária, não visam ou pelo menos não devem visar 

assumir o ensino de um conjunto de teorias e métodos existentes, ao contrário, devem buscar 

sensibilizar os estudantes do campo social-comunitário no que tange a tópicos e problemas 

sociais enfrentados pela mesma. Ainda nesse sentido, como enfatiza Sarriera (2010, p.7) “São 

muitas as contribuições teóricas, a diversidade de metodologias e as propostas que pretendem 

dar conta de alguma parte desta complexidade social e cultural”. Também segundo o autor 

não existe uma sugestão teórica privilegiada, um modelo único a ser seguido nessa área. 

Sarriera (2010) alerta para que não sejam aceitas posições acríticas no âmbito da 

psicologia comunitária que reproduzam uma situação de dominação. É válido ressaltar que as 

disciplinas da área social-comunitária vão além de aspectos de aplicação e discussão do 

conteúdo, tais disciplinas como afirma Sarriera (2010, p.7) trazem em seu enfoque uma 
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preocupação e atenção especial em relação ao “compromisso social voltado aos problemas 

humanos visando aliviar a dor e sofrimento das maiorias marginalizadas fortalecendo seu 

potencial” e dentre as práticas relacionadas é notória a característica principal da PSC, 

“provocar mudanças substanciais na promoção da saúde e na melhoria das condições de 

vida” (p.7). 

Percebe-se que o surgimento da PC enquanto área de conhecimento ocorreu de forma 

distinta, tanto na Europa, quantos nos Estados Unidos, como também na América Latina e no 

Brasil. Na América Laina como um todo, de acordo com Goes, Ximenes, e Moura (2015): 

O pensamento do centro europeu e norte-americano, penetra na vida intelectual da 

América Latina, ao longo da história, ora de forma impositiva, ora disfarçada sob a 

luz da globalização, mas ambas alienantes. Assim, as marcas históricas do 

colonialismo e da exploração na produção acadêmica e no pensamento latino-

americano mostraram-se na dependência e na absorção/imitação da vida intelectual 

que se produzia na Europa, e posteriormente nos Estados Unidos. (p.142-143) 

Nos estados brasileiros, não apenas o surgimento da PC, mas também o seu 

desenvolvimento e sua aplicabilidade vêm ocorrendo de forma distinta até os dias de hoje, 

sendo a cada novo momento aprimorado para atender a realidade de cada contexto. No 

entanto esse fato apenas reforça um novo olhar que segundo Goes et al. (2015, p.146)  

“fomenta o desenvolvimento de ciências autenticamente latino-americanas, ciências que 

partem e se direcionam para a realidade latino-americana”, tendo em vista, que “não existe 

uma única proposta teórica ou paradigmática que seja a panaceia para solucionar os graves 

problemas que vivencia a nossa sociedade” (Sarriera, 2010, p.7).  

Mesmo diante dessa reflexão é possível notar que há entre todas as práticas um ponto em 

comum, que são os problemas sociais.  Nesse sentido a PSC se apresenta como um dos 

enfoques específicos da PC, “expandir esses enfoques teóricos entre os profissionais e 
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estudantes do campo social significa a possibilidade de identificar os possíveis determinantes 

dos problemas psicossociais e sociais, e as formas de intervenção” (Sarriera, 2010, p.7).  

A PSC de acordo com Sarriera (2010, p.9), se apresenta como um “enfoque teórico 

sócio-histórico” da PC, esse enfoque vem sendo abordado de forma heterogênea nas 

Instituições de Educação Superior do Sul do Brasil. A indagação que se faz em relação à PSC 

e o seu panorama atual de ensino nos cursos de psicologia do Sul do Brasil vai contribuir 

junto aos profissionais e estudantes do campo social para que os mesmos possam conhecer e 

fazer conversar seus pontos convergentes e divergentes. 
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3 MÉTODO 

3.1 PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO  

A presente pesquisa, produzida por meio de levantamento documental junto às 

Instituições de Educação Superior (IES) do Sul do Brasil, é de caráter descritivo, e foi 

dividida em duas etapas. Na primeira etapa foram identificadas as Instituições de Educação 

Superior do Sul do Brasil, que ofertam os cursos de graduação em Psicologia. A segunda 

etapa foi dividida em duas fases, na primeira fase as IES foram contactadas para a obtenção 

dos dados e na segunda fase foi realizada a análise dos dados. 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO SUL DO BRASIL, 

QUE OFERTAM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA: FONTES  

A lista das Instituições de Educação Superior (IES) do Sul do Brasil foi verificada 

inicialmente por meio do portal do e-MEC
15

, no seguinte endereço eletrônico 

<https://emec.mec.gov.br/>.  Diante dessa possibilidade foi possível catalogar o equivalente a 

94 IES que ofertam o curso de Psicologia na referida região, a distribuição nesse contexto se 

encontrava da seguinte forma: 34 IES no estado do Rio Grande do Sul, 25 IES no estado de 

Santa Catarina e 35 IES no estado do Paraná. 

No entanto no decorrer da pesquisa foi identificada a existência de novos cursos de 

graduação em Psicologia nos três estados, sendo indispensável por este motivo a atualização 

dos números, os quais ficaram distribuídos consequentemente do seguinte modo, 45 IES no 

estado do Rio Grande do Sul, 36 IES no estado de Santa Catarina e 38 IES no estado do 

Paraná, totalizando 119 IES
16

. 

                                                           
15

 Sistema do Ministério da Educação (MEC), que permite a abertura e o 

acompanhamento dos processos pelas instituições de forma simplificada e transparente. 

16
 Ver Apêndices A, B e C para provas completas. 
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3.3 COLETA DE DADOS DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO SUL DO 

BRASIL, QUE OFERTAM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA: AMOSTRA 

(MATRIZ CURRICULAR, EMENTA E BIBLIOGRAFIAS) 

De posse dos nomes das referidas Instituições de Educação Superior que ofertam o curso 

de Psicologia, foi dado inicio a coleta dos seguintes dados: Matriz curricular, ementa e 

bibliografias das disciplinas PSC e/ou similares. Para tal, num primeiro momento de coleta de 

dados, os sites das instituições foram consultados, houve um levantamento dos contatos dos 

coordenadores dos cursos (e-mails e telefones)
17

, ainda nos sites foram verificados a 

disponibilidade das matrizes curriculares, ementas e referenciais bibliográficos da disciplina 

de Psicologia Social Comunitária e/ou afins.  

Na impossibilidade de acessar o material (matrizes curriculares, ementas e referenciais 

bibliográficos) por meio dos sites das IES, foi necessário realizar um contato direto com os 

coordenadores dos cursos por meio de e-mails, essa ação ocorreu entre os dias 15 a 17 de 

julho de 2014.  Tais contatos foram realizados também com os coordenadores daquelas 

instituições que mantinham em seus sites as informações buscadas, no entanto havia uma 

necessidade de verificar se tais informações estavam atualizadas. 

Assim sendo, buscou-se por meio do e-mail enviado a cada coordenador, esclarecer 

quanto à necessidade de fazer uma revisão de conteúdos e bibliografias da disciplina 

Psicologia Social Comunitária e/ou disciplinas similares, objetivando o levantamento do 

panorama atual curricular do ensino da PSC, nos cursos de Psicologia no Sul do Brasil. Por 

esse motivo foi solicitado a colaboração dos coordenadores, para que os mesmos enviassem 

as matrizes curriculares, as ementas e bibliografias da referida disciplina e/ou disciplinas 

similares que abordassem a PSC. 

                                                           
17

 Ver Apêndices D, E e F para provas completas.  
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No que tange a disponibilização do material solicitado aos coordenadores por meio de e-

mail, emergiu as seguintes devolutivas: dos 119 contatos realizados, 23 IES responderam 

positivamente, enviando de imediato o material solicitado, 10 responderam negativamente, 

alegando não haver no currículo o material solicitado, outras 10 solicitaram que fosse feito 

um novo contato posteriormente alegando estarem passando por um processo de reforma 

curricular, um total de cinco IES ouve mensagem de “Erro” no retorno do e-mail. Setenta e 

uma IES não deram nenhum tipo de retorno. 

As tentativas de obter um retorno daquelas IES, as quais não haviam dado nenhuma 

devolutiva, não sessaram, ou seja, tanto aquelas cinco IES as quais ouve mensagem de “Erro” 

no retorno do e-mail, quanto aquelas 71 IES que não deram nenhum tipo de retorno, foram 

novamente contatadas. Obviamente também foi feito um novo contato com as 10 IES, que 

haviam solicitado outro contato no futuro, alegando estarem passando por um processo de 

reforma curricular. 

Esse novo contato foi realizado tanto por e-mail quanto por meio de telefonemas, no 

período de 28 de fevereiro a seis de março do ano de 2015. Nessa ocasião obteve-se um 

retorno positivo de 25 IES no que tange a liberação das ementas, dessas 25 apenas 15 

disponibilizaram também a bibliografia da disciplina analisada.  

A amostra ficou distribuída da seguinte forma: das 119 Instituições de Educação Superior 

do Sul do Brasil que ofertam o curso de graduação em Psicologia, foram analisadas um total 

de 113 Matrizes Curriculares, 48 Ementas e 38 Referenciais Bibliográficos. O desdobramento 

da análise do referido material será apresentado a seguir. 

3.4 ANÁLISE DE DADOS: MATRIZ CURRICULAR, EMENTA E BIBLIOGRAFIAS  

Nessa etapa, de posse dos documentos levantados, elaborou-se uma planilha geral em 

Excel na qual os seguintes dados foram lançados: Nome da IES, sigla da IES, UF, município, 

natureza da IES (pública-federal, pública-estadual, pública-municipal, privada-particular, 
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privada-comunitária e/ou filantrópica), ano de início do curso, carga horária mínima do curso, 

periodicidade, grau alcançado, ênfase curricular, disciplina com nomenclatura PSC e carga 

horária, disciplinas com nomenclatura PC e carga horária, disciplinas similares à PSC e carga 

horária, período em que cada disciplina é ofertada, característica da disciplina 

(obrigatória/eletiva), abrangência (teórica, teórica/prática), disponibilização da matriz 

curricular por parte da IES, disponibilização da ementa por parte da IES, disponibilização da 

bibliografia básica e complementar por parte da IES, nome do(a) coordenador(a) (disponível 

no portal do e-MEC), resposta após o contato (retorno positivo, retorno negativo, não 

retornou, erro, solicitação para contactar no futuro), telefone da IES. 

Quanto à análise dos dados, após a organização dos mesmos na planilha mencionada 

anteriormente, deu-se início a observação das bibliografias e identificação da quantidade de 

obras utilizadas, a observação dos conteúdos apresentados nas ementas; a carga horária e o 

período em que a disciplina Psicologia Social Comunitária e/ou disciplinas similares é 

ofertada, bem como, a abrangência da disciplina. 

No que tange ao tratamento documental das ementas e referenciais bibliográficos, esta 

pesquisa teve como método de análise a abordagem de análise de conteúdo 

(categorial/temática) conforme Bardin (2011). Os dados obtidos por meio dos documentos 

adquiridos juntos as IES foram pré-analisados num primeiro momento, na sequência o 

material foi explorado mais profundamente, transformados em categorias e distribuídos em 

tabelas e gráficos. 

Procurou-se identificar a frequência com que os dados (categorias, termos, temas) 

ocorriam e assim descrevê-los, objetivando clarificar as implicações dessas ocorrências para a 

realização da análise do material como um todo.  
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3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente trabalho de dissertação se encontra em conformidade com as normas do 

Manual de Publicação da APA
18

. No que tange as regras de estilo APA, as mesmas “foram 

extraídas de um extenso corpo de literatura psicológica, de editores e autores com experiência 

na escrita acadêmica e de autoridades reconhecidas em práticas de publicações” (APA, 2012, 

p. 19). Nesse aspecto buscou-se contemplar o código de ética do referido documento, levando 

em consideração que “os princípios éticos e legais subjazem a toda pesquisa e escrita 

acadêmicas.” (APA, 2012, p.28), visando assegurar a precisão do conhecimento científico, 

bem como, a proteção dos direitos de propriedade intelectual. 

No que tange a proteção dos direitos e o bem-estar de participantes, é válido ressaltar que 

na pesquisa aqui apresentada, não existiu o envolvimento de seres humanos (participantes), 

tratando-se apenas de pesquisa documental (fontes). Por tal motivo, não houve a necessidade 

de submissão ao comitê de ética. 

  

                                                           
18

 O Manual de Publicação da APA / American Psychological Assciation é o guia de 

estilo de escritores, editores, estudantes e educadores das ciências sociais e comportamentais. 

(APA, 2012) 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

4.1 MATRIZES CURRICULARES ANALIZADAS 

No que tange as 113 matrizes curriculares disponibilizadas para análise, as mesmas se 

encontram distribuídas como mostra a TABELA 1:  

TABELA 1 

Matrizes curriculares analisadas por Unidade Federativa 

UF  Matrizes curriculares  

RS  44  

SC  35  

PR  34  

Em relação ao cenário atual da disciplina Psicologia Social Comunitária e/ou disciplinas 

similares presente nas IES do Sul do Brasil, de acordo com a análise dos dados levantados, tal 

cenário não é dos mais promissores. A análise mostrou que, não são todos os cursos de 

Psicologia, que ofertam a disciplina em questão. 

Do total das 113 IES investigadas foi possível levantar um total de 23 cursos que ofertam 

a disciplina PSC, número esse considerado pequeno se considerarmos que a PSC desde seu 

surgimento está cada vez mais presente na sociedade e as possibilidades de atuação do(a) 

psicólogo(a) nessa área estão cada vez mais em evidência. 

 É válido ressaltar que em termos de UF a constatação da disciplina PSC nos currículos 

ficou da seguinte forma: das 34 matrizes curriculares do Paraná que foram analisadas, oito 

apresentam a disciplina Psicologia Social Comunitária, das 44 matrizes curriculares 

analisadas do Rio Grande do Sul seis apresentam a disciplina PSC, já das 35 matrizes 

curriculares analisadas de Santa Catarina, nove apresentam a disciplina PSC. 

Desse total de 23 IES que ofertam a disciplina PSC, 20 são obrigatórias e três são 

eletivas. É importante salientar, que embora a disciplina PSC seja ofertada nos cursos de 



57 
 

graduação de Psicologia do Sul do Brasil de forma bastante tímida, essa oferta quando ocorre 

em sua grande maioria é de forma obrigatória, o que se pode considerar algo positivo, tendo 

em vista que a disciplina ainda trilha um caminho novo na busca por sua autonomia. 

 Quanto à abrangência, 13 ocorrem de forma teórica, quatro teórico-prática e seis não 

informam. Em média a carga horária da disciplina é de 87h. No que tange o período de 

ofertada da disciplinam PSC quando essa ocorre na maioria das vezes é no limite máximo do 

4º período. 

Assim, é possível notar que tal oferta se encontra numa distância significativa da ocasião 

em que o acadêmico irá procurar se inserir no mercado de trabalho, o que pode influenciar 

consideravelmente na opção do acadêmico por outra área da psicologia que o mesmo esteja 

mais próximo e/ou envolvido no momento de sua decisão sobre essa questão. Em relação à 

análise das disciplinas similares e/ou que abordam a PSC, foi possível constatar que há um 

número considerável de nomenclaturas diferentes, como mostra a TABELA 2. 
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TABELA 2  

Disciplinas similares e/ou que abordam a Psicologia Social Comunitária  

Nomenclatura das disciplinas  Frequência 

Psicologia Comunitária 33 

Psicologia e Comunidades 4 

Intervenções Institucionais e Comunitárias 4 

Projeto Comunitário 3 

Abordagem em Psicologia Institucional e Comunitária 1 

Estágio básico II: Instituições 1 

Comunidades e Organizações 1 

Ações na Saúde e na Comunidade 1 

Estágio Supervisionado em Psicologia Preventiva e Comunitária 1 

Prática Integrativa I – Pesquisa na Comunidade/Estágio Supervisionado 1 

Psicologia Comunitária e da Saúde/Estágio Obrigatório na PC 1 

Psicologia Comunitária e Institucional/ Estágio Supervisionado em PC e 

Institucional 

1 

Psicologia da Saúde e Comunitária/Práticas Psicológicas 1 

Comunitárias no Contexto das Políticas Públicas 1 

Psicologia Sócio Histórica IV 1 

Psicomotricidade ou Saúde Pública e Comunitária 1 
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Por um lado a Psicologia Social Comunitária enquanto disciplina encontra-se presente 

em um pequeno número de currículos, por outro lado, existe uma quantidade considerável de 

disciplinas consideradas similares e/ou que tratam da PSC. Ou seja, há evidência de uma 

construção teórica com base na Psicologia Social Comunitária, no entanto, há um maior 

número de disciplinas similares, que abordam a Psicologoa Social Comunitária do que a 

disciplina PSC propriamente dita. Ainda nesse aspecto, entre as disciplinas similares, 

verificou-se uma maior aparição da disciplina Psicologia Comunitária. 

Uma das possíveis justificativas da ocorrência desse fenômeno seria o fato da PSC ser 

um dos enfoques da PC, e por esse motivo ainda ser explorada como parte de um todo, e não 

como um seguimento que pode e deve ser dissociado para que assim seja melhor 

compreendido e utilizado de modo que venha a somar com as transformações junto a 

sociedade brasileira. O que há de se compreender é que a inclusão da PSC de forma efetiva 

nos currículos dos cursos de Psicologia viabilizaria um novo compromisso com segmentos 

sociais que se encontram em situação de pobreza e de vulnerabilidade. Nesse sentido tal ação 

proporcionaria uma maior capacidade do profissional de transitar por distintos locais de 

trabalho. 

No que tange a disciplina Psicologia Sócio Histórica IV, salienta-se que sua inserção 

como disciplina similar e/ou que aborda a disciplina PSC, foi considerada, pelo fato de que 

por meio da análise da ementa da referida disciplina verificou-se que os conteúdos abordados 

vão ao encontro da PSC, sendo eles: Histórico da Psicologia Social Comunitária; grupo e 

comunidades; identidade pessoal, social e coletiva; movimentos sociais e identidades 

coletivas; Identidade e territorialidade; Interfaces e concepções do trabalho com 

comunidades; Psicologia comunitária e promoção da saúde; metodologias de trabalho com 

comunidades. Percebe-se com isso, que a discussão dos temas da Psicologia Social 
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Comunitária nesta instituição está relacionada a uma linha teórica específica, havendo 

sobreposição entre abordagem teórica e áreas de conhecimento. 

É relevante citar aqui que embora a presente pesquisa não esteja tratando da Psicologia 

Social enquanto disciplina dos cursos de Psicologia, foi possível observar nas matrizes 

curriculares a presença bastante significativa da mesma nos cursos de Psicologia do Sul do 

Brasil. Das 113 matrizes curriculares analisadas a referida disciplina estava presente de forma 

obrigatória no núcleo básico de um total de 59 IES.  Dado este que, embora não tenha sido 

avaliado no que se refere aos ementaríos e/ou bibliografias da referida disciplna, será 

debatido no que tange sua presença e relação com a diciplina Psicologia Social Comunitária, 

quando ambas as disciplinas são ofertadas. 

4.2 EMENTAS ANALISADAS 

Faz-se relevante mencionar que as ementas das disciplinas PSC foram analisadas de 

forma separada, como parte de um todo de cada curso de Psicologia oferecido pelas IES do 

Sul do Brasil. Do total das 48 ementas coletadas, foi possível identificar 35 categorias por 

meio de análise de conteúdo a partir dos textos dos referidos documentos. 

Dentre as categorias, da disciplina PSC destacaram-se os conteúdos relacionados à 

Comunidade; Psicologia Social; Temas; História da PSC; Práticas; Saúde; Intervenção; 

Grupo; Subjetividade; Prevenção e Políticas Públicas. As demais categorias apresentaram 

uma frequência ≤ 25, como mostra a TABELA 3. 
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TABELA 3   

Categorização dos conteúdos presentes nas Ementas analisadas 

Categorias  Frequência 

Comunidade 83 

Psicologia Social 80 

Temas 70 

História da Psicologia Social Comunitária 65 

Práticas 50 

Saúde 47 

Intervenção 44 

Grupo 40 

Subjetividade 28 

Prevenção 27 

Outros em PC 27 

Políticas Públicas 25 

Representação social 17 

Pesquisa em Psicologia Comunitária 16 

Inclusão social 15 

Psicologia Política 15 

Apoio social 14 

Qualidade de vida 14 

Redes sociais 13 

O papel do(a) psicólogo(a) na comunidade 12 

Instituição 11 

(continua) 
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TABELA 3 (continuação)  

Categorização dos conteúdos presentes nas Ementas analisadas 

Categorias  Frequência 

Cidadania 11 

Orientações Teóricas 11 

Ética 10 

Marco teórico-metodológico PC 10 

Métodos de atuação em Psicologia Comunitária 09 

Identidade 09 

Avaliação em Psicologia Comunitária 08 

Objeto de Estudo da Psicologia Comunitária 08 

Alienação/consciência 07 

Programa comunitário 07 

Desenvolvimento Comunitário 07 

Definição de psicologia comunitária 04 

Participação social 03 

Ideologia 02 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Cada uma das 35 categorias criadas trata de conteúdos que são abordados nas disciplinas 

PSC e/ou similares, essas categorias serviram de base para a análise das ementas da presente 

pesquisa. Na categoria Comunidade, por exemplo, foram incluídos os seguintes conteúdos ou 

subcategorias: Comunidade; Conceito de comunidade, sua origem e uso; Histórico e evolução 

da relação social e comunitária; Discussões teórico-metodológicas sobre Psicologia 

Comunitária e Histórico da Psicologia Comunitária. Essa categoria, portanto vai tratar do 

conteúdo comunidade, bem como das formas que tal conteúdo aparece. Essa mesma operação 

de classificação foi aplicada em todas as demais categorias. 

De acordo com o número de aparições das categorias em destaque é possível constatar 

que a Psicologia Social, embora seja oferecida como disciplina específica na maioria dos 

cursos analisados, vem se replicando em termo de conteúdos abordados na disciplina PSC 

e/ou disciplinares similares, quando estas são oferecidas. 

Diante de sua presença, percebe-se ainda, que a PSC ocupa um lugar secundário, tanto 

por não se tratar de uma disciplina comum nos cursos de Psicologia analisados, quanto por 

haver ao que parece uma sobreposição da disciplina Psicologia Social em relação à disciplina 

Psicologia Social Comunitária e/ou disciplinas similares. Assim, pôde-se observar a 

tendência geral de apresentarem a disciplina Psicologia Social Comunitária a partir dos 

conteúdos da Psicologia Social, com uma pré-disposição para enfatizarem esta última. Essa 

constatação pode ser comprovada pela distribuição dos conceitos descritivos/fenômenos na 

área da Psicologia Social, como mostra a TABELA 4, cuja categoria foi organizada de modo 

a preservar a frequência com que os mesmos aparecem.  
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TABELA 4  

Categorização dos conteúdos da Psicologia Social presentes nas ementas das disciplinas 

Psicologia Social Comunitária e/ou disciplinas similares analisadas 

Conteúdos da Psicologia Social Frequência 

O objeto de estudo da psicologia social 12 

História da Psicologia Social 9 

Temas de pesquisa em Psicologia Social 6 

Desenvolvimento Histórico da Psicologia Social 5 

Abordagem sócio-histórica em Psicologia Social 4 

Concepções teórico-práticas, objeto, métodos e objetivos específicos Psicologia 

Social 4 

Aspectos centrais em Psicologia Social 4 

História da Psicologia Social na América Latina 3 

Perspectiva da Psicologia Social: tendências  norte-americana,  europeia e  

latino-americana 3 

Conceito de Psicologia Social 3 

Atividade do psicólogo: Psicologia Social  3 

Pesquisa em psicologia social 3 

Perspectivas da Psicologia Social na América Latina 2 

Pressupostos da Psicologia Social latino-americana 2 

Categorias analíticas da Psicologia Social latino-americana 2 

Pressupostos teóricos e metodológicos da Psicologia Social 2 

Teorias da Psicologia Social 2 

(continua) 
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TABELA 4 (continuação)  

Categorização dos conteúdos da Psicologia Social presentes nas ementas das 

disciplinas Psicologia Social Comunitária e /ou disciplinas similares analisadas  

Conteúdos da Psicologia Social Frequência  

Perspectivas de aplicação clássicas e atuais da Psicologia Social 2 

Origens filosóficas da Psicologia Social 2 

Origens históricas da Psicologia Social 1 

Psicologia Social no Brasil 1 

Principais conceitos da Psicologia Social 1 

Caracterização da Psicologia Social 1 

As relações da Psicologia Social e contexto os comunitários 1 

Principais contribuições da pesquisa na área da Psicologia Social  1 

Produção recente na área da Psicologia Social 1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Essa forte presença da PS representa e/ou implica de certa maneira um recuo da PSC 

principalmente, porque a disciplina em questão é oferecida em poucos dos cursos analisados. 

Cabe indagar: Seria essa presença realmente uma reprodução da Psicologia Social nos 

diversos cursos investigados? Por que tal fenômeno ocorre? Essa prática ocorre de forma 

consciente? Não é percebida por parte dos professores e coordenadores uma duplicidade da 

disciplina PS naqueles cursos em que a presença da disciplina é constatada nessa situação? 

Como são implicadas as questões éticas nesse aspecto? 

Essa realidade aponta a urgência por parte das Instituições de Educação Superior 

analisadas, em reavaliarem e atualizarem os conteúdos das disciplinas PSC e/ou similares, 

tendo em vista que teoricamente as tendências mais antigas da Psicologia Social já foram 

superadas no contexto da crise, aquelas que segundo Andery (2012, p. 205) definiam a 

Psicologia Social como estudo de comportamentos instintivos, por este motivo, tais 

tendências foram consideradas quase “a-sociais”. 

Ou seja, no contexto da crise a Psicologia Social havia se reaproximado das ciências 

histórico-sociais, procurando “sua nova maneira de trabalhar o social em Psicologia” 

(Andery, 2012, p. 205), abrindo, por esse motivo espaço para a Psicologia na Comunidade, o 

que posteriormente se desdobrou em Psicologia Comunitária e seus variados enfoques 

teóricos. Portanto, diante da análise das ementas verifica-se de certa forma um retrocesso em 

relação às conquistas alcançadas nessa área da psicologia, o qual impossibilita ou não 

viabiliza o processo de desenvolvimento da PSC enquanto disciplina. 

Ainda no aspecto dos conteúdos presentes nas ementas analisadas, foram encontrados 

vários conteúdos específicos não diretamente ligados a PSC, portanto, julgou-se importante 

descrevê-los e agrupá-los sob uma nova categoria denominada Temas, como mostra a 

TABELA 5.  
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TABELA 5 

Detalhamento das subcategorias derivadas da categoria Temas presentes na disciplina 

Psicologia Social Comunitária, e/ou disciplinas similares 

Subcategorias Frequência 

Risco e Vulnerabilidade 13 

Fenômenos 8 

Percepção social 7 

Aspectos Sociais 7 

Indivíduo 7 

Comunicação/ Linguagem 6 

Gênero 5 

Vida cotidiana 3 

Globalização 3 

Conhecimento 3 

Movimentos sociais 3 

Família 2 

Sociedade 2 

Pluralidade étnica 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

Os conteúdos como: Risco e Vulnerabilidade; Fenômenos; Percepção social; Aspectos 

Sociais; Indivíduo; Comunicação/Linguagem; Gênero; apresentaram uma frequência ≥ 5. 

Tais conteúdos estão propostos, publicados e discutidos em livros de PS e embora seja 

natural que a bibliografia da PS seja utilizada nas disciplinas de PSC e/ou similares, são 

temas como: Individualidade, subjetividade, atividade, consciência/alienação, ideologia, 

empoderamento, advindos da PS que estão mais presentes nas investigações da PSC.  
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4.3 BIBLIOGRAFIAS ANALISADAS 

Do total das 119 Instituições de Educação Superior do Sul do Brasil foi coletado um total 

de 38 bibliografias. Como mostra a TABELA 6.  

TABELA 6 

Bibliografias das Instituições de Educação Superior do Sul do Brasil analisadas 

UF  Quantidade  

RS  15  

SC  19  

PR  04  

 

O exame das bibliografias das IES do Sul do país permitiu constatar a presença de um 

total de 99 referenciais bibliográficos utilizados nas disciplinas de PSC e/ou similares. Dentre 

eles 60 são publicações brasileiras e 39 são publicações estrangeiras. Evidencia-se que a 

bibliografia nacional vem ocupando um espaço significativo, o que mostra um avanço nessa 

dimensão. Percebe-se que não há uma reprodução da prática e conhecimentos importados. 

Ainda nesse aspecto, dentre as obras importadas uma grande parte trata-se de escritos de 

países latino-americanos, aproximando da realidade nacional, e por isso mesmo afastando-se 

da realidade e prática norte-americana. 

Salienta-se que do total das 99 bibliografias levantadas, oito são artigos científicos, e um 

total de 91 são livros. Embora venha havendo um crescimento no que tange às publicações 

relacionadas à PSC nos últimos anos, a circulação de subsídios e a divulgação do 

conhecimento da área parece ainda deparar-se com alguma dificuldade, tendo em vista que 

esse número de artigos utilizados nas IES analisadas não condiz com a quantidade de material 

que vem sendo produzido. 



69 
 

Foi possível constatar por meio da análise do material levantado que uma grande maioria 

das bibliografias se constituiu de obras da área da Psicologia Social, indo ao encontro da 

análise realizada a partir das ementas. Portanto, assim como sugerido em relação às ementas, 

seria igualmente importante investigar o porquê desse fenômeno em relação às bibliografias. 

Afinal, essa representatividade está relacionada a quê? Por que, depois de tantos anos de 

existência, tanto prática, quanto teórica a PSC ainda se encontra a sombra da PS? Uma 

hipótese que se pode levantar é que embora venha havendo um maior número de publicações 

de livros relacionados à área da PSC, esse ainda é escasso, o que obriga os professores da 

disciplina a trabalharem com aproximações aos temas oriundos de obras da Psicologia Social. 

Sendo verdade que a crise da Psicologia Social versava além de outras coisas, sobre o 

estabelecimento de novas teorias, que contribuísse tanto com a ascendência da Psicologia 

Comunitária, quanto de outras Psicologias Sociais, preocupadas e ocupadas com as 

desigualdades sociais e a necessidade urgente de produção de alternativas de intervenção 

junto a população marginalizada. Onde foram parar essas novas teorias? Seria necessário o 

estabelecimento de uma nova crise para fazer as conquistas já alcançadas nesse campo serem 

de fato consumadas? 

 A análise dos referenciais bibliográficos evidenciou a diversidade bibliográfica do 

campo e também possibilitou conhecer a frequência com que os mesmos apareceram
19

. 

Ressalta-se que a disposição das entradas das referências bibliográficas como mostra o 

Apêndice G se encontra em ordem alfabética do sobrenome do primeiro autor, seguido pelas 

iniciais dos primeiros nomes.  

Como é possível verificar o livro organizada por Campos et al. (1996) “Psicologia social 

comunitária: Da solidariedade à autonomia” se apresenta com mais destaque, sendo o mais 

utilizado no Sul do Brasil, com 16 ocorrências. Seguido pelo livro “Paradigmas em 

                                                           
19

 Ver Apêndice G para provas completas. 
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psicologia social: a perspectiva latino-americana” (Campos, 1999) tal obra aparece oito 

vezes. Na sequência nos deparamos com os livros “Psicologia social contemporânea” 

(Jacques et al., 1998) e  “Psicologia social: o homem em movimento” (Lane et al., 1984), 

ambos com sete ocorrências. 

Já a obra “Psicologia comunitária: estudos atuais” (Sarriera, 2000), aparece seis vezes. 

Seguida pelas obras “Novas veredas da psicologia social” (Lane et al., 1995), “As 

Artimanhas da Exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social” (Sawaia, 1999) 

e “Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos” (Spink, 2003), que aparecem 

quatro vezes.  

Os referenciais bibliográficos “Psicologia e o Compromisso Social” (Bock, 2003); 

“Vigiar e punir: nascimento da prisão” (Foucault, 2004); “Inserção na comunidade e análise 

de necessidades: reflexões sobre a prática do psicólogo” (Freitas, 1998); “Psicologia social” 

(Rodrigues et al., 2001); “Psicologia social para principiantes” (Rodrigues, 2003); 

“Introdução à Psicologia Comunitária: bases teóricas e metodológicas” (Sarriera, 2010); 

“Psicologia: reflexões (im) pertinentes” (Souza et al., 1998), todos eles aparecem três vezes 

cada um. 

É relevante mencionar que dentre os referenciais bibliográficos mais utilizados apenas 

dois são estrangeiros, os demais se tratam de publicações nacionais. Ainda nesse sentido 

apenas um é artigo e o restante trata-se de livros. Outra questão que é importante mencionar é 

sobre o caráter de atualidade das obras, esse deixa a desejar, pois, em sua grande maioria os 

escritos correspondem a publicações do final do século XX.  

Nesse recorte não foram mencionadas as obras que apareceram menos que três vezes. A 

análise da bibliografia levantada permitiu também, conhecer os conteúdos abordados pela 

bibliografia, como mostra a TABELA 7. 

  



71 
 

TABELA 7 

Categorias dos conteúdos em relação ao referencial bibliográfico das disciplinas Psicologia 

Social Comunitária e/ou similar das Instituições de Educação Superior do Sul do Brasil 

Categoria Conteúdos RS SC PR Frequência  

Psicologia Social 4 3 14 71 

Psicologia Comunitária 2 3 5 50 

Sociologia 5 8 4 17 

Aspectos da Prática 3 5 4 12 

Psicologia Institucional   5 5 

Saúde 2  1 3 

Psicologia da Saúde 3   3 

Normas Técnicas 2  1 3 

Educação  2 1 3 

Formação 1  1 2 

Ecologia  2  2 

Relato de Experiência  1  1 

Psicologia Política   1 1 

Psicologia Geral 1   1 

Psicologia do Trabalho   1 1 

Psicologia da Libertação 1   1 

Gestão  1   1 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos documentos analisados 
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Diante dos resultados, mais uma vez verificou-se que a Psicologia Social aparece de 

forma expressiva, ocupando o primeiro lugar, com 71 ocorrências, seguido de Psicologia 

Comunitária com 50 ocorrências, Sociologia com 17 presenças, Aspectos da Prática, com 12 

ocorrências, Psicologia Institucional com cinco e os demais conteúdos ≤ a três. 

Ainda nesse sentido, por meio dessa análise pôde-se observar que há uma tendência geral 

para enfatizarem a Psicologia Social na disciplina PSC. Cabe aqui questionar: Qual o motivo 

que leva a bibliografia da Psicologia Social estar em tamanha evidência, tendo em vista que 

na maioria dos cursos já é ofertado uma disciplina distinta com a nomenclatura Psicologia 

Social? 

Ao realizar a análise do material levantado, observou-se que a PSC por um lado, 

enquanto prática tem sido protagonista no que tange a história da psicologia no Brasil, por 

outro lado, enquanto ciência e formação ela ainda tem um papel secundário, tendo em vista 

sua ausência na maioria dos cursos de graduação em psicologia do sul do Brasil, ou ainda da 

sobreposição de disciplinas, tais como PS e/ou PC em detrimento da PSC. Mesmo diante 

desse contexto, não é sábio não notar que em relação ao mercado de trabalho nas últimas 

décadas o campo de atuação nessa área da psicologia vem se ampliando cada vez mais, o que 

implica na urgência em inserir a disciplina nos cursos de graduação de psicologia. 

Para tal, é fundamental repensar a formação dos(as) psicólogos(as) frente às necessidades 

de desenvolver durante a formação, habilidades que além de aspectos científicos e teóricos, 

possibilitem a prática na disciplina. Dessa forma é imperioso que as IES que ofertam o curso 

de psicologia reformulem seus currículos sem lançar um olhar preconceituoso à disciplina 

PSC. 

É importante salientar que a questão não é substituir essa ou aquela disciplina em 

detrimento da PSC, porém elaborar um currículo coerente com as urgências sociais de modo 

a valorizar a presença de diferentes áreas do conhecimento da psicologia, favorecendo assim 
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uma maior relação da teoria com a prática no que tange a realidade política e sociocultural do 

momento histórico vivido. 

De modo geral, por meio da apreciação dos currículos das IES comprovou-se a ausência 

da disciplina PSC na maioria dos cursos de graduação em psicologia do sul do Brasil. 

Realidade essa que não é coerente com a demanda dessa área de aplicação da Psicologia, 

pois, cada vez mais vem se discutindo novos paradigmas relacionados à formação do(a) 

psicólogo(a) comunitário(a), como foi possível acompanhar na 5ª Conferência Internacional 

de Psicologia Comunitária (CIPC) com o tema “Psicologia Comunitária no mundo atual: 

desafios, limites e práticas”, a qual ocorreu no ano de 2014 no Brasil na cidade de 

Fortaleza/CE. Salienta-se a partir dos resultados da mencionada Conferência, a necessidade 

de consolidar a PC, como disciplina obrigatória na formação em Psicologia.  

Foi apontado a necessidade de consolidar a Psicologia Comunitária como disciplina 

obrigatória na formação em Psicologia. Ainda sobre a formação das estruturas 

curriculares, foi apontada a urgência de inserir temáticas vinculadas aos grandes 

problemas sociais presentes nos conteúdos programáticos das disciplinas de 

Psicologia Comunitária a partir de um olhar voltado para a complexidade e 

transdisciplinaridade. Valorizar também a fusão do saber popular com o 

conhecimento científico, priorizar o ensino da Psicologia Comunitária pautado nos 

princípios da criticidade, da ética, da justiça e do compromisso social foram também 

questões vinculadas a esse eixo. (Anais da 5ª CIPC, p. 20) 

Salienta-se que a consolidação da Psicologia Comunitária como disciplina obrigatória na 

formação em Psicologia é inerente a abordagem da PSC, tendo em vista a relação da PSC 

com a PC, ou seja, a primeira como afirma Sarriera (2010), trata-se de uma disciplina 

relacionada ao trabalho social e à saúde coletiva, uma ciência comprometida com o ser 
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humano, com enfoques que trazem propostas teóricas e paradigmáticas diferenciadas, sendo 

uma delas a Psicologia Social Comunitária.  

É crescente o campo de atuação específico do(a) psicólogo(a) comunitário(a), 

comprometido(a) com a sociedade e a serviço da mesma. Segundo Freitas (2013) ainda com 

todo esse crescimento nos cursos de psicologia tanto discentes quanto docentes desconhecem 

em sua maioria a realidade em que vivem, portanto, desconhecem as necessidades da maior 

parcela da população brasileira. Assim, não é possível que o(a) psicólogo(a) social 

comunitário(a) tenha um aprendizado específico, ou seja, voltado para sua própria área 

durante o curso de graduação, se não conhece essa realidade. Isso ocorre pela ausência de 

disciplinas voltadas a esse fim. Tal formação vai ser consequência de especializações futuras.  

Por tudo que se discutiu ao longo do presente trabalho, repensar a formação do(a) 

psicólogo(a) no que tange a PSC, é repensar a ação desse(a) profissional na sociedade. De 

modo a possibilitar que a escolha do acadêmico pela sua área de atuação seja pautada num 

arcabouço curricular mais abrangente e fiel à realidade das manifestações da sociedade. 

As diferentes possibilidades de atuação do(a) psicólogo(a) social comunitário(a), tanto no 

campo das políticas públicas de modo geral, quanto na Educação Superior como docente, ou 

ainda, na área da pesquisa, nas organizações não governamentais e afins, só reforçam a 

emergência de um olhar mais específico no que tange a questão curricular, bem como a 

questão da formação acadêmica na área direcionada à PSC propriamente dita.  

De acordo com Cruz et al. (2010, p.93), “a formação acadêmica, muitas vezes, ainda 

privilegia o conhecimento técnico-científico, utilizando-se de concepções práticas avaliativas 

e adaptativas.” Esse olhar mais específico engloba ou deveria englobar, ainda segundo as 

autoras, a articulação da “dimensão política na formação acadêmica e, consequentemente nas 

práticas profissionais”. Essa articulação se mostra imprescindível nos diferentes setores, já 

mencionados anteriormente e além deles.  
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Portanto são visíveis as diversas possibilidades de atuação do(a) psicólogo(a) social 

comunitário(a) o que implica a necessidade da inserção da disciplina nos cursos de 

graduação, contribuindo assim para uma melhor formação desse profissional, tanto na parte 

teórica quanto na parte prática, possibilitando um maior e melhor desempenho por parte dos 

mesmos. 

Sendo indissociáveis a dimensão política na formação acadêmica e nas práticas 

profissionais de modo geral, aqui em particular na formação de psicólogos e psicólogas, não 

se pode trabalhar políticas públicas caso não se disponha pensar políticas públicas a partir do 

olhar do outro, o contrário disso, de acordo com Cruz et al.  (2010), seria “reproduzir 

conhecimentos ou aprender técnicas” sem tampouco sensibilizar-se para os tópicos inerentes 

a PSC, tais como, direitos humanos, cidadania, movimentos sociais, entre outros. 

Nos últimos anos vêm sendo crescente o número de pesquisas e trabalhos na área da 

PSC, prova disso é o grande aumento de público nas participações em Congressos Nacionais 

e Internacionais bem como em demais meios de divulgação de experiências e produção 

científica no campo. Exemplo disso é o número total de 139 aparições do termo Psicologia 

Social Comunitária presente nos Anais da 5ª Conferência Internacional de Psicologia 

Comunitária (CIPC).   

Somado a isso, de acordo com Morais, Ferreira, e Castro (2015) o evento computou o 

número relevante de 1553 inscritos e um total de 726 trabalhos acolhidos, ainda segundo os 

autores, “A 5ª CIPC foi a Conferência que teve o maior número de participantes e de 

trabalhos em comparação às Conferências anteriores.” (p.164). Tudo isso só vem a somar 

com a formação dos(as) psicólogos(as), contribuindo com a mesma e favorecendo a troca 

entre os envolvidos. Essa realidade permite a concepção de um arcabouço de dados sobre 

pesquisas e estudos referentes às diferentes abordagens da PSC no Sul do Brasil, respeitando 

sua singularidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho de dissertação pretendeu-se colaborar para o ensino da Psicologia 

Social Comunitária no Brasil a partir do levantamento dos currículos, ementas e bibliografias 

das disciplinas dos cursos de Psicologia das IES da região Sul do país. 

Um alerta que se faz quanto às questões aqui abordadas em relação à formação e o 

exercício profissional do(a) Psicólogo(a) Social Comunitário(a) é que tais questões não se 

dissociam ou se afastam da própria prática dos(as) psicólogos(as) no Brasil no que diz 

respeito a sua formação para atuar numa realidade específica. 

O processo do desenvolvimento do presente trabalho não foi uma tarefa simples, 

realidade esta, que já era de se esperar. Principalmente por se tratar de uma dissertação de 

Mestrado. Algumas dificuldades ao longo do processo da realização da pesquisa foram 

enfrentadas, entre elas o acesso ao material a ser analisado. Ainda nesse sentido, é importante 

salientar que embora tenha sido comunicado aos coordenadores a importância da 

contribuição por parte de cada IES do Sul do Brasil, poucos se dispuseram a colaborar com a 

presente pesquisa. Nota-se certa resistência por parte das IES em permitir o acesso aos 

documentos solicitados, o porquê desse acontecimento poderia gerar uma investigação futura. 

Também em relação ao levantamento de dados, nos casos em que os mesmos foram 

disponibilizados, alguns não constavam com todas as informações solicitadas. 

Por meio da análise das ementas e bibliografias utilizadas nas disciplinas verificou-se que 

o ensino da PSC, está em sua grande maioria organizado no que tange sua base teórica a 

partir da PS e da PC. Ainda nesse aspecto, embora as pesquisas na área venham sendo 

produzidas em grande volume, são pouco utilizadas nos currículos, esses valorizam um 

ensino pautado em livro, que em sua grande maioria datam do final do século XX. 

Podemos dizer que os objetivos da pesquisa foram alcançados parcialmente, pois, seria 

necessária uma maior participação por parte das IES investigadas, para que assim fosse 
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possível contar com um maior número de material a ser analisado. No entanto, diante do que 

se pode observar, a presente pesquisa cumpriu seu objetivo enquanto instigar a novas 

investigações sobre o tema, entre elas, buscar responder as questões que germinaram no 

decorrer da presente pesquisa, tais como: Por que tal fenômeno ocorre? Essa prática ocorre de 

forma consciente? Não é percebida por parte dos professores e coordenadores uma 

duplicidade da disciplina PS naqueles cursos em que a presença da disciplina é constatada 

nessa situação? Como são implicadas as questões éticas nesse aspecto? Tais indagações são 

de extrema relevância, levando em consideração que há uma grande demanda de interesse em 

conhecer o que a presente pesquisa buscou revelar, por outro lado falta a demanda de troca de 

informações. 

Por fim, é relevante salientar que enquanto enfoque da Psicologia Comunitária (PC), área 

de saber diretamente ligada a Psicologia Social (PS), a Psicologia Social Comunitária (PSC) é 

um campo da Psicologia fundamental na integração entre esta última e a sociedade na 

perspectiva das infinitas comunidades que a compõe.  
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Apêndice A 

TABELA A1 

Instituições de Educação Superior do Rio Grande do Sul (RS) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Centro Universitário Franciscano 

(UNIFRA) 

Santa Maria Privada  1999 4.454 Semestral Bacharelado 

Centro Universitário La Salle 

(UNILASALLE) 

Canoas Privada  2009 4.000 Semestral Bacharelado 

Centro Universitário Metodista (IPA) Porto Alegre Privada  2008 4.014 Semestral Bacharelado 

Centro Universitário Ritter dos Reis 

(UNIRITTER) 

Porto Alegre Privada  2013 4.015 Semestral Bacharelado 

Centro Universitário Univates 

(UNIVATES) 

Lajeado  Privada  2007 4.870 Semestral Bacharelado 

Faculdade Anhanguera do Rio 

Grande (ANHANGUERA/RS) 

Porto Alegre Privada  2007 4.490 Semestral Bacharelado 

Faculdade Cenecista de Osório 

(FACOS) 

Osório Privada  2011 4.200 Semestral Bacharelado 

Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) Caxias do Sul Privada  2005 4.230 Semestral Bacharelado 

Faculdade de Desenvolvimento do 

Rio Grande do Sul (FADERGS) 

Porto Alegre Privada  2008 4.010 Semestral Bacharelado 

Faculdade de Getúlio Vargas 

(FACULDADE IDEAU) 

Getúlio 

Vargas  

Privada  2014 8.568 Semestral Bacharelado 

Faculdade IBGEN – Instituto 

Brasileiro de Gestão de Negócios 

(IBGEN) 

Porto Alegre Privada  2008 4.806 Semestral Bacharelado 

Faculdade Inedi (CESUCA) Cachoeirinha Privada  2009 4.050 Semestral Bacharelado 

Faculdade Integrada de Santa Maria 

(FISMA) 

Santa Maria Privada  2006 4.000 Semestral Bacharelado 

Faculdade Meridional (IMED) Passo Fundo  Privada  2007 5.140 Semestral Bacharelado 

Faculdade Novo Hamburgo (IENH) Novo 

Hamburgo 

Privada  2011 4.216 Semestral Bacharelado 

Faculdade São Francisco de Assis 

(UNIFIN) 

Porto Alegre Privada  2011 4.288 Semestral Bacharelado 

Faculdades Integradas de Taquara 

(FACCAT) 

Taquara Privada  2002 4.020 Semestral Bacharelado 

(continua) 
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TABELA A1 (continuação) 

Instituições de Educação Superior do Rio Grande do Sul (RS) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Faculdade Três de Maio (SETREM) Três de Maio Privada  2007 4.204 Semestral Bacharelado 

Fundação Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre 

(UFCSPA) 

Porto Alegre Pública 2008 4.065 Anual Bacharelado 

Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUCRS) 

Porto Alegre Privada  1963 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade Católica de Pelotas 

(UCPEL) 

Pelotas Privada  1974 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade da Região de 

Campanha (URCAMP) 

Bagé Privada  1990 3.690 Semestral Bacharelado 

Licenciatura 

Universidade Caxias do Sul (UCS) Caxias do Sul Privada  1979 4.200 Semestral Bacharelado 

Universidade de Passo Fundo (UPF) Passo Fundo Privada  1978 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC) 

Santa Cruz do 

Sul 

Privada  1993 4.050 Semestral Bacharelado 

Universidade do Vale dos Rios dos 

Sinos (UNISINOS) 

Porto Alegre Privada  1972 4.110 Semestral Bacharelado 

Universidade do Vale dos Rios dos 

Sinos (UNISINOS) 

São Leopoldo Privada --  4.110 Semestral Bacharelado 

Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL) 

Pelotas Pública 2010 4.930 Semestral Bacharelado 

Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) 

Santa Maria Pública 1997 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) 

Porto Alegre Pública 2009 4.110 Semestral Bacharelado 

Licenciatura 

Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) 

Rio Grande Pública 2007 4.040 Semestral Bacharelado 

Universidade Feevale (FEEVELE) Novo 

Hamburgo 

Privada 2002 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) 

Cachoeira do 

Sul 

Privada 1997 4.034 Semestral Bacharelado 

Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) 

São Gerônimo Privada 2005 4.034 Semestral Bacharelado 

Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) 

Santa Maria  Privada 2002 4.034 Semestral Bacharelado 

(continua) 
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TABELA A1 (continuação) 

Instituições de Educação Superior do Rio Grande do Sul (RS) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) 

Guaíba Privada 1997 4.034 Semestral Bacharelado 

Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) 

Gravataí Privada 1997 4.034 Semestral Bacharelado 

Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) 

Canoas Privada 1983 4.034 Semestral Bacharelado 

Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) 

Cachoeira do 

Sul  

Privada 1997 4.034 Semestral Bacharelado 

Universidade Regional do Nordeste 

do Rio  Grande do Sul (UNIJUI) 

Santa Rosa  Privada 2003 4.010 Semestral Bacharelado 

Universidade Regional do Nordeste 

do Rio  Grande do Sul (UNIJUI) 

Ijuí  Privada 1990 4.010 Semestral Bacharelado 

Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI) 

Santo Ângelo  Privada 1994 4.020 Semestral Bacharelado 

Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI) 

Santiago Privada 2004 4.005 Semestral Bacharelado 

Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI) 

Frederico 

Westphalen 

Privada 2001 4.020 Semestral Bacharelado 

Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI) 

Erechim Privada 2001 4.020 Semestral Bacharelado 

Fonte: levantamento realizado pela autora, utilizando as bases de dados das Instituições de Educação Superior (IES) do Sul 

do Brasil, bem como, as bases de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – (IES) 

e cursos de graduação do Sistema Federal brasileiro de Ensino. Disponível em: http://emec.mec.gov.br/ 
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Apêndice B 

TABELA B1 

Instituições de Educação Superior de Santa Catarina (SC) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Centro Universitário Barriga Verde 

(UNIBAVE) 

Orleans Privada  2005 4.500 Semestral Bacharelado 

Centro Universitário de Brusque 

(UNIFEBE) 

Brusque Privada  2012 4.000 Semestral Bacharelado 

Centro Universitário Estácio de Sá de 

Santa Catarina (FESSC) 

São José Privada  2008 4.302 Semestral Bacharelado 

Centro Universitário FACVEST 

(FACVEST) 

Lages Privada  2002 4.000 Semestral Bacharelado 

Licenciatura 

Centro Universitário Para o 

Desenvolvimento do Alto Vale do 

Itajaí (UNIDAVI) 

Rio do Sul Privada  2000 4.005 Semestral Bacharelado 

Escola Superior de Criciúma 

(ESUCRI) 

Criciúma Privada  2010 4.010 Semestral Bacharelado 

Faculdade Avantis  (AVANTIS) Balneário 

Camboriú 

Privada  2009 4.242 Semestral Bacharelado 

Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada-FACISA (FACISA-

CELER) 

Xaxim Privada  2010 3.852 Semestral Bacharelado 

Faculdade de Ciências Sociais de 

Florianópolis-FCSF (CESUSC) 

Florianópolis Privada  2006 4.800 Semestral Bacharelado 

Faculdade Exponencial (FIE-

UNOESC) 

Chapecó Privada  2009    Bacharelado 

Faculdade Guilherme Guimbala 

(FGG) 

Joinville Privada  1985 4.212 Anual Bacharelado 

Faculdade Metropolitana de 

Blumenau (FAMEBLU) 

Blumenau Privada  2005 4.800 Semestral Bacharelado 

Faculdade Metropolitana de 

Guaramirim-FAMEG (FAMEG-

UNIASSELVI) 

Guaramirim Privada  2007 4.800 Semestral Bacharelado 

Instituto Blumenauense de Ensino 

Superior (IBES/UNISOCIESC) 

Blumenau Privada  2006 4.800 Semestral Bacharelado 

Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe (UNIARP) 

Caçador Privada  2010 4.040 Semestral Bacharelado 

Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe (UNIARP) 

Fraiburgo Privada  1999 4.040 Semestral Bacharelado 

(continua) 
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TABELA B1 (continuação) 

Instituições de Educação Superior de Santa Catarina (SC) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Universidade Comunitária da Região 

de Chapecó (UNOCHAPECÓ) 

Chapecó Privada  2010 4.005 Semestral Bacharelado 

Universidade Comunitária da Região 

de Chapecó (UNOCHAPECÓ) 

São Lourenço 

do Oeste 

Privada  1997 4.020 Semestral Bacharelado 

Universidade da Região de Joinville 

(UNIVILLE) 

Joinville Privada  2005 4.000 Anual Bacharelado 

Universidade do Contestado (UNC) Porto União Privada  2001 4.005 Semestral Bacharelado 

Universidade do Contestado (UNC) Mafra Privada  1999 4.005 Semestral Bacharelado 

Universidade do Contestado (UNC) Concordia Privada  2000 4.005 Semestral Bacharelado 

Universidade do Extremo Sul 

Catarinense (UNESC) 

Criciúma Pública 2006 4.137 Semestral Bacharelado 

Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC) 

Xanxerê  Privada  2009 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC) 

São Miguel 

do Oeste 

Privada  2003 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC) 

Pinhalzinho Privada  2010 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade do Oeste de Santa 

Catarina 

Joaçaba Privada  1994 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC) 

Chapecó Privada  2009 4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC) 

Videira Privada    4.000 Semestral Bacharelado 

Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC) 

Lages Privada  2008 4.005 Semestral Bacharelado 

Universidade do Sul de Santa 

Catarina (UNISUL) 

Florianópolis Privada  1990 4.020 Semestral Bacharelado 

Universidade do Sul de Santa 

Catarina (UNISUL) 

Pedra Branca Privada  1996 4.020 Semestral Bacharelado 

Universidade do Sul de Santa 

Catarina (UNISUL) 

Tubarão Privada  1997 4.020 Semestral Bacharelado 

Universidade Do Vale do Itajaí 

(UNIVALI) 

Itajaí Privada  1987 4.000 Semestral Bacharelado 

Licenciatura 

(continua) 
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TABELA B1 (continuação) 

Instituições de Educação Superior de Santa Catarina (SC) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

Florianópolis Pública 1978 4.065 Semestral Bacharelado 

Licenciatura 

Universidade Regional de Blumenau 

(FURB) 

Blumenau Pública 1995 4.806 Semestral Bacharelado 

Fonte: levantamento realizado pela autora, utilizando as bases de dados das Instituições de Educação Superior (IES) do Sul 

do Brasil, bem como, as bases de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – (IES) 

e cursos de graduação do Sistema Federal brasileiro de Ensino. Disponível em: http://emec.mec.gov.br/ 
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Apêndice C 

TABELA C1 

Instituições de Educação Superior do Paraná (PR) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Centro Universitário Campos de 

Andrade (UNIANDRADE) 

Curitiba  Privada  2009 4.182 Semestral Bacharelado  

Centro Universitário de Maringá  

(UNICESUMAR) 

Maringá Privada  1999 4.791 Anual Bacharelado  

Centro Universitário Filadélfia 

(UNIFIL)  

Londrina Privada  1972 4.000 Anual Bacharelado  

Faculdade Anglo-Americano 

(FAA) 

Foz do Iguaçu Privada  2006 4.000 Semestral Bacharelado  

Faculdade Assis Gurgacz (FAG)  Cascavel Privada  2002 --  Semestral Bacharelado  

Faculdade Campo Real (CAMPO 

REAL) 

Guarapuava Privada  2008 4.080 Semestral Bacharelado  

Faculdade de Administração, 

Ciências, Educação e Letras 

(FACEL) 

Curitiba Privada  2007 4.086 Semestral Bacharelado  

Faculdade de Apucarama (FAP) Apucarana Privada  2011 4.112 Semestral Bacharelado  

Faculdade de Ciências Aplicadas 

de Cascavel (FACIAP) 

Cascavel Privada  2001 4.490 Semestral Bacharelado  

Faculdade de Jandaia do Sul 

(FAFIAJAN) 

Jandaia do Sul Privada  2007 4.520 Semestral Bacharelado  

Faculdade de Pato Branco( 

FADEP) 

Pato Branco Privada  2004 4.000 Semestral Bacharelado  

Faculdade Dom Bosco (FDB) Curitiba  Privada  2003 4.232 Semestral Bacharelado  

Faculdade Evangélica do Paraná 

(FEPAR) 

Curitiba  Privada  2003 4.000 Semestral Bacharelado  

Faculdade Guairaca (FAG) Guarapuava Privada  2006 4.096 Semestral Bacharelado  

Faculdade Ingá (INGÁ) Maringá Privada  2003 4.080 Anual Bacharelado  

Faculdade Integrado de Campo 

Mourão (CEI) 

Campo 

Mourão 

Privada    4.000 Semestral Bacharelado  

Faculdade Metropolitana de 

Maringá 

Maringá Privada  2010 4.800 Semestral Bacharelado  

(continua) 
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TABELA C1 (continuação) 

Instituições de Educação Superior do Paraná (PR) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Faculdade Pitágoras de Londrina Londrina Privada  2005 4.000 Semestral Bacharelado  

Faculdade Sant’Ana (IESSA) Ponta Grossa Privada  2006 4.080 Semestral Bacharelado  

Faculdade Integradas do Brasil 

(FACBRASIL/UNIBRASIL) 

Curitiba  Privada  2007 4.000 Semestral Bacharelado  

Faculdade Pequeno Príncipe (FPP) Curitiba  Privada  2011 4.464 Semestral Bacharelado  

Faculdade União das Américas Curitiba Privada  2003 4.135 Semestral Bacharelado  

Faculdade União de Campo 

Mourão (UNICAMPO) 

Campo 

Mourão 

Privada  2010 3.996 Semestral Bacharelado  

Centro Universitário Franciscano 

do Paraná (FAE) 

Curitiba Privada  2008 4.326 Semestral Bacharelado  

Instituto de Ensino Superior de Foz 

do Iguaçu (IESFI) 

Foz do Iguaçu  Privada  2005 4.000 Semestral Bacharelado  

Instituto de Ensino Superior de 

Londrina (INESUL) 

Londrina Privada  2009 4.210 Semestral Bacharelado  

Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR) 

Curitiba Privada  1969 4.104 Semestral Bacharelado 

Licenciatura  

Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR) 

Londrina Privada  2012 4.104 Semestral Bacharelado  

Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR) 

Toledo Privada  2007 4.500 Semestral Bacharelado  

Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) 

Londrina Pública 1972 4.616 Anual Bacharelado  

Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) 

Maringá Pública 2003 4.996 Anual Bacharelado  

Universidade Estadual do Centro 

Oeste (UNICENTRO) 

Irati Pública 2003 4.176 Anual Bacharelado  

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) 

Curitiba Pública 1972 4.050 Semestral Bacharelado  

Universidade do Norte do Paraná 

(UNOPAR) 

Londrina Privada  2011 4.072 Semestral Bacharelado  

Universidade Paranaense 

(UNIPAR) 

Cascavel Privada  2005 4.800 Anual Bacharelado  

Universidade Paranaense 

(UNIPAR) 

Umuarama Privada  2004 4.800 Anual Bacharelado  

(continua) 
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TABELA C1 (continuação) 

Instituições de Educação Superior do Paraná (PR) que ofertam o curso de Psicologia 

Instituição de Educação Superior Município Natureza Início 

do curso 

CH Periodicidade Grau 

acadêmico 

Universidade Positivo (UP) Curitiba  Privada  2001 4.000 Semestral Bacharelado  

Universidade Tuiuti do Paraná 

(UTP) 

Curitiba  Privada  1973 4.068 Semestral Bacharelado  

Fonte: levantamento realizado pela autora, utilizando as bases de dados das Instituições de Educação Superior (IES) do Sul 

do Brasil, bem como, as bases de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – (IES) 

e cursos de graduação do Sistema Federal brasileiro de Ensino. Disponível em: http://emec.mec.gov.br/ 
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Apêndice D 

TABELA D1 

Contatos das Instituições de Educação Superior (IES) do Rio Grande do Sul 

IES SIGLA MUNICIPIO COORDENADOR E-MAIL TELEFONE 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

FRANCISCANO 

UNIFRA SANTA 

MARIA 

FELIPE SCHROEDER 

DE OLIVEIRA 

psicologia@unifra.br   

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO LA 

SALLE 

UNILASALLE CANOAS SIMONE VAN DER 

HALEN FREITAS 

<simoneh@unilasalle.

edu.br> 

<psicologia@unisalle.

edu.br 

(51) 3476-8432 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

METODISTA 

IPA PORTO 

ALEGRE 

DENISE MACEDO 

ZILIOTTO 

dziliotto@metodistad

osul.edu.br 

(51) 3316-1264 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

RITTER DOS REIS 

UNIRITTER PORTO 

ALEGRE 

HERICKA ZOGBI 

JORGE DIAS 

hericka_dias@uniritte

r.edu.br 

  

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

UNIVATES 

UNIVATES LAJEADO ANA LUCIA 

BENDER PEREIRA 

abpereira@brturbo.co

m.br 

  

FACULDADE 

ANHANGUERA DO RIO 

GRANDE 

ANHANGUER

A/RS 

RIO 

GRANDE 

RODRIGO SINNOTT 

SILVA 

rodrigo.ss.79@hotmai

l.com 

(80) 0941-4444 

FACULDADE 

CENECISTA DE 

OSÓRIO 

FACOS OSÓRIO ZULEIKA LEONORA 

SCHMIDT COSTA 

1905.psicologia@cnec

.br 

(51)2161-

0200/R.249 

FACULDADE DA 

SERRA GAÚCHA 

FSG CAXIAS DO 

SUL 

RUDIMAR MENDES rudimar.mendes@fsg.

br 

  

FACULDADE DE 

DESENVOLVIMENTO 

DO RIO GRANDE DE 

SUL 

FADERGS PORTO 

ALEGRE 

JULIANA 

BREDEMEIER 

www.fadergs.edu.br   

FACULDADE DE 

GETÚLIO VARGAS 

FACULDADE 

IDEAU 

GETÚLIO 

VARGAS 

GISELE MARIA 

TONIN DA COSTA  

psicologia.gv@ideal.c

om 

(54) 3341-6600 

FACULDADE IBGEN - 

INSTITUTO 

BRASILEIRO DE 

GESTÃO DE NEGÓCIOS 

IBGEN PORTO 

ALEGRE 

JANICE INCHAUSPE 

PEREIRA 

ibgen@ibgen.com.br (51) 3332-0202 

FACULDADE INEDI CESUCA CACHOEIRI

NHA 

EVANISA HELENA 

MAIO DE BRUM 

evanisa.helena@cesuc

a.edu.br 

(51)3396-1000 

FACULDADE 

INTEGRADA DE 

SANTA MARIA 

FISMA SANTA 

MARIA 

BARBARA MARIA 

BARBOSA SILVA 

barbara.silva@fisma.c

om.br 

  

FACULDADE 

MERIDIONAL 

IMED PASSO 

FUNDO 

LUIZ RONALDO 

FREITAS DE 

OLIVEIRA 

psicologia@imed.edu.

br 

(54)3045-9075 

(continua) 
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TABELA D1 (continuação) 

Contatos das Instituições de Educação Superior (IES) do Rio Grande do Sul 

IES SIGLA MUNICIPIO COORDENADOR E-MAIL TELEFONE 

FACULDADE NOVO 

HAMBURGO 

IENH NOVO 

HAMBURGO 

RENATA AMELIA 

ROOS 

renata.r@ienh.com.br    

FACULDADE SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS 

UNIFIN PORTO 

ALEGRE 

ANA PAULA 

MELCHIORS 

STAHLSCHMIDT 

psicologia@saofrancis

codeassis.edu.br 

  

FACULDADES 

INTEGRADAS DE 

TAQUARA  

FACCAT TAQUARA SILVIA PINHEIRO  <silviap12@yahoo.co

m.br> 

<psicologia@faccat.br  

(51) 3541-6600 

FACULDADE TRÊS DE 

MAIO 

SETREM TRÊS DE 

MAIO 

LILIAN ESTER 

WINTER 

<lilianwinter@setrem.

com.br> 

<graduacao@setrem.c

om.br 

  

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DE PORTO ALEGRE 

UFCSPA PORTO 

ALEGRE 

LUIZA MARIA DE 

OLIVEIRA BRAGA 

SILVEIRA 

psicologia@ufcspa.ed

u.br 

  

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO 

GRANDE DO SUL 

PUCRS PORTO 

ALEGRE 

ANA MARIA 

PEREIRA 

psicologia@pucrs.br (51) 3320-3550 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE 

PELOTAS  

UCPEL PELOTAS CARMEN LUCIA 

ALVES DA SILVA 

LOPES 

carmenllopes@yahoo.

com.br 

(53)2128-8222/ 

2128-8278/2128-

8216/2128-8246 

UNIVERSIDADE DA 

REGIÃO DE 

CAMPANHA 

URCAMP BAGÉ SUZANA CURI 

JORGE 

<psico@urcamp.tche.

br> 

<suzana@urcamp.tche

.br> 

  

UNIVERSIDADE DE 

CAXIAS DO SUL 

UCS CAXIAS DO 

SUL 

RENATA SASSI www.ucs.br/portais/cu

rso153/contato 

  

UNIVERSIDADE DE 

PASSO FUNDO 

UPF PASSO 

FUNDO 

MARISTELA PIVA coordpsico@upf.br (54)3316-8332 

UNIVERSIDADE   DE 

SANTA CRUZ DO SUL 

UNISC SANTA 

CRUZ DO 

SUL 

DULCEGRASEL 

ZACHARIAS 

www.unisc.br/portal/p

t/cursos 

(51)3717-

7388/3717-7389 

UNIVERSIDADE DO 

VALE DOS RIOS DOS 

SINOS 

UNISINOS PORTO 

ALEGRE 

ROSANA CECCHINI 

DE CASTRO 

  (51)3591-1122 

UNIVERSIDADE DO 

VALE DOS RIOS DOS 

SINOS 

UNISINOS SÃO 

LEOPOLDO 

ROSANA CECCHINI 

DE CASTRO 

  (51)3591-1122 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PELOTAS 

UFPEL PELOTAS MARIA TERESA 

DUARTE NOGUEIRA 

psicologiaufpel@gmai

l.com 

(53) 3221-1666 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA 

MARIA 

UFSM SANTA 

MARIA 

ADRIANE RUBIO 

ROSO 

    

(continua) 
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TABELA D1 (continuação) 

Contatos das Instituições de Educação Superior (IES) do Rio Grande do Sul 

IES SIGLA MUNICIPIO COORDENADOR E-MAIL TELEFONE 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL 

UFRGS PORTO 

ALEGRE 

PAULA SANDRINE 

MACHADO 

gradpsi@ufrgs.br (51) 3308-5441 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE   

FURG RIO 

GRANDE 

EGEU GOMEZ 

ESTEVES 

psicologia@furg.br (??)3293-5077 

UNIVERSIDADE 

FEEVALE 

FEEVELE NOVO 

HAMBURGO 

CYNTHIA S. 

BERLIM 

psicologia@feevale.br

.br 

(51)3586-8800 

Ramal: 8808 

UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO 

BRASIL 

ULBRA CACHOEIRA 

DO SUL 

GRAZIELA 

CUCCHIARELLI 

WERBA 

psicologiatorres@ulbr

a.br 

(51)3626-2000 

UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO 

BRASIL 

ULBRA SÃO 

GERÔNIMO 

MARJANE 

BERNADY SOUZA 

ulbrasaojeronimo@ul

bra.br 

(51)3651-1121 

UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO 

BRASIL 

ULBRA SANTA 

MARIA 

CRISTINA REZENDE 

GONÇALVES 

CANEDA 

cristina.rezende@ulbr

a.br 

(55)3214-2333 

UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO 

BRASIL 

ULBRA GUAÍBA CARLA ADRIANA 

DA SILVA 

VILLWOCK 

psicologia.guaiba@ul

bra.br 

(51) 3491-2706 

UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO 

BRASIL 

ULBRA GRAVATAÍ CLAUDIA GALVÃO 

MAZONI 

<cgmazoni@gmail.co

m> psicogra@ulbra.br  

(51)3431-7677 

UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO 

BRASIL 

ULBRA CANOAS CARMEM 

ARISTIMUNHA  

psicologia.canoas@ul

bra.br 

(51)3462-9519 

UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO 

BRASIL 

ULBRA CACHOEIRA 

DO SUL 

GISELE  TROMMER 

MARTINES 

psicologiacds@ulbra.

br 

  

UNIVERSIDADE 

REGIONAL 

DONORDESTE DO 

ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

UNIJUI SANTA 

ROSA 

SILVIA CRISTINA 

SEGATTI COLOMBO 

  (55) 3332-0200 

UNIVERSIDADE 

REGIONAL 

DONORDESTE DO 

ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

UNIJUI IJUÍ ELISIANE FELZKE 

SCHONARDIE 

  (55)3332-0200 

UNIVERSIDADE 

REGIONAL 

INTEGRADA DO ALTO 

URUGUAI E DAS 

MISSÕES 

URI SANTO 

ÂNGELO 

JOSE VICENTE 

NUNES DE 

ALCANTARA 

  (55)3313-7900 

(continua) 
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TABELA D1 (continuação) 

Contatos das Instituições de Educação Superior (IES) do Rio Grande do Sul 

IES SIGLA MUNICIPIO COORDENADOR E-MAIL TELEFONE 

UNIVERSIDADE 

REGIONAL 

INTEGRADA DO ALTO 

URUGUAI E DAS 

MISSÕES 

URI SANTIAGO ANAHY SILVEIRA 

FREITAS 

AZAMBUJA DE 

OLIVEIRA 

    

UNIVERSIDADE 

REGIONAL 

INTEGRADA DO ALTO 

URUGUAI E DAS 

MISSÕES 

URI FREDERICO 

WESTPHAL

EN 

MARISA DO 

NASCIMENTO 

PIGATTO 

psi@uri.edu.br (55)3744-9253 

UNIVERSIDADE 

REGIONAL 

INTEGRADA DO ALTO 

URUGUAI E DAS 

MISSÕES 

URI ERECHIM FELIPE BIASUS psicologia@uri.com.b

r 

(54)3520-9000 

Fonte: levantamento realizado pela autora, utilizando as bases de dados das Instituições de Educação Superior (IES) do Sul do Brasil, bem 

como, as bases de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – (IES) e cursos de graduação do 

Sistema Federal brasileiro de Ensino. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Bem como, consultas aos sites das IES. 
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Apêndice E 

TABELA E1 

Contatos das Instituições de Educação Superior (IES) de Santa Catarina 

IES SIGLA MUNICIPIO COORDENADOR E-MAIL TELEFONE 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 
BARRIGA VERDE 

UNIBAVE ORLEANS LORENA 

PARATELLA ZUPPO 

psicologia@unibave.n

et  

(48)3466-5647 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE 
BRUSQUE 

UNIFEBE BRUSQUE ADEMIR 

BERNARDINO DA 
SILVA 

psicologia@unifebe.e

du.br 

(47)3211-

7215/3211-
7218/3211-7000 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 
ESTÁCIO DE SÁ DE 

SANTA CATARINA 

FESSC SÃO JOSÉ FÁBIO PERIN     

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 

FACVEST 

FACVEST LAGES GUSTAVO 
CAPOBIANCO 

VOLACO 

  (49)3225-4114 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO PARA 

O DESENVOLVIMENTO 

DO ALTO VALE DO 
ITAJAÍ 

UNIDAVI RIO DO SUL CÍNTIA ADAN cintia@unidavi.edu.br  (47)3531-6094 

ESCOLA SUPERIO DE 

CRICIÚMA-ESUCRI 

ESUCRI CRICIUMA SANDRA REGINA 

DE BARROS DE 
SOUZA 

sandra@esucri.com.b

r 

(48)3431-3700 

FACULDADE AVANTIS  AVANTIS BALNEARI

O 
CAMBORIU 

FERNANDA 

GERMANI DE 
OLIVEIRA 

CHIRATTI 

psicologia@avantis.e

du.br 

(47)3361-0631 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADA-FACISA 

FACISA-

CELER 

XAXIM JAIRO CESAR 

LUNARDI 

psicologia@celer.edu.

br 

(49)3353-8787 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS DE 

FLORIANÓPOLIS-FCSF 

CESUSC FLORIANOP

OLIS 

ALMIR PEDRO SAIS sais@uol.com.br (48)3239-2600 

FACULDADE 

EXPONENCIAL 

FIE-UNOESC CHAPECÓ SAYONARA DE 

FÁTIMA TESTON 

<psicologia.cco@uno

esc.edu.br> 

<sayonara.teston@un
oesc.edu.br> 

  

FACULDADE 

GUILHERME 
GUIMBALA 

FGG JOINVILLE JULIO SCHRUBER 

JUNIOR 

julio@aceadm.com.br (47)3026-4000 

FACULDADE 

METROPOLITANA DE 
BLUMENAL 

FAMEBLU BLUMENAU ANA PRISCILA DE 

OLIVEIRA BENTES 

  (47)3321-9000 

FACULDADE 

METROPOLITANA DE 
GUARAMIRIN-FAMEG 

FAMEG-

UNIASSELVI 

GUARAMIR

IM 

VIRGINIA AZEVEDO 

REIS SACHETTI 

coordenacao.psicolog

ia@fameg.edu.br 

(47)3373-9800 

INSTITUTO 

BLUMENAUENSE DE 
ENSINO SUPERIOR  

IBES/UNISOCI

ESC 

BLUMENAU HENRIQUE FELSKI henrique.felski@socie

sc.org.br 

(47)2111-2928 

UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO 
PEIXE 

UNIARP CAÇADOR ANA CLAUDIA 

LAWLESS 
DOURADO 

psicologia@uniarp.ed

u.br 

(49)3561-

6278/3561-6200 

UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO 
PEIXE 

UNIARP FRAIBURG

O 

ANA CLAUDIA 

LAWLESS 
DOURADO 

psicologia@uniarp.ed

u.br 

(49)3561-

6278/3561-6200 

UNIVERSIDADE 

COMUNITÁRIA DA 
REGIÃO DE CHAPECÓ 

UNOCHAPEC

Ó 

CHAPECÓ SOLANGE 

APARECIDA DA 
ROSA 

  (49)3321-8000 

UNIVERSIDADE 

COMUNITÁRIA DA 
REGIÃO DE CHAPECÓ 

UNOCHAPEC

Ó 

SAO 

LOURENCO 
DO OESTE 

LIANE KEITEL   (49)3344-1000 

(continua) 
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TABELA E1 (continuação) 

Contatos das Instituições de Educação Superior (IES) de Santa Catarina 

IES SIGLA MUNICIPIO COORDENADOR E-MAIL TELEFONE 

UNIVERSIDADE DA 

REGIÃO DE JOINVILLE 

UNIVILLE JOINVILLE SOFIA CIESLAK 

ZIMATH 

<psicologia@univille.

br> 

univille@univille.br 

(47)3461-

9000/3461-9148 

UNIVERSIDADE DO 

CONTESTADO 

UNC PORTO 

UNIÃO 

LUCIANI GERALDI psicologia.pu@unc.br (42)3523-2328 

UNIVERSIDADE DO 
CONTESTADO 

UNC MAFRA TADEU DAVID 
GERONASSO 

tadeu@unc.br (47)3641-5500 

UNIVERSIDADE DO 

CONTESTADO 

UNC CONCÓRDI

A 

LIANE HANAUER 

FAVRETTO 

<liani@unc.br> 

psicologia.cco@unc.b
r 

(49)3441-1000 

UNIVERSIDADE DO 

EXTREMO SUL 
CATARINENSE 

UNESC CRICIUMA GRAZIELA AMBONI psicologia@unesc.net (48)3431-2650 

UNIVERSIDADE DO 

OESTE DE SANTA 
CATARINA 

UNOESC XANXARÊ FABIO AUGUSTO 

LISE 

fabio.lise@unoesc.ed

u.br 

(49)3441-7000 

UNIVERSIDADE DO 

OESTE DE SANTA 
CATARINA 

UNOESC SÃO 

MIGUEL DO 
OESTE 

LISANDRA 

ANTUNES DE 
OLIVEIRA 

lisandra.oliveira@uno

esc.edu.br 

(49)3631-1000 

UNIVERSIDADE DO 

OESTE DE SANTA 
CATARINA 

UNOESC PINHALZIN

HO 

ÁLVARO CIELO 

MAHL 

acmahl@gmail.com   

UNIVERSIDADE DO 

OESTE DE SANTA 
CATARINA 

UNOESC JOAÇABA JORGIANA BAU 

MENA BARRETO 

jorgiana.bau@unoesc.

edu 

(49)3551-2000 

UNIVERSIDADE DO 

OESTE DE SANTA 

CATARINA 

UNOESC CHAPECÓ SAYONARA DE 

FATIMA TESTON 

psicologia-

cco@unoesc.edu.br 

(49)3319-2600 

UNIVERSIDADE DO 
OESTE DE SANTA 

CATARINA 

UNOESC VIDEIRA TAISA TROMBETTA 
DEMARCO 

taonitaisa@brturbo.co
m.br 

(49)3533-4400 

UNIVERSIDADE DO 
PLANALTO 

CATARINENSE 

UNIPLAC LAGES ALESSANDRA 
BONASSOLI PRADP 

psicologia@uniplacla
ges.edu.br 

(49)3251-1022 

UNIVERSIDADE DO 
SUL DE SANTA 

CATARINA 

UNISUL FLORIANOP
OLIS 

PAULO ROBERTO 
SANDRINI 

psicologia.fp@unisul.
br 

  

UNIVERSIDADE DO 
SUL DE SANTA 

CATARINA 

UNISUL PEDRA 
BRANCA 

PAULO ROBERTO 
SANDRINI 

psicologia.pb@unisul
.br 

  

UNIVERSIDADE DO 
SUL DE SANTA 

CATARINA 

UNISUL TUBARÃO SOLANGE 
ZANATTA PIVA 

psicologia.tb@unisul.
br 

  

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAÍ 

UNIVALI ITAJAÍ JOSIANE DA SILVA 
DELVAN DA DILVA 

psicologia.ccs@univa
li.br > 

<josedelvan@univali.

br 

(47)3341-7542 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 

UFSC FLORIANOP

OLIS 

JOÃO MARCOS 

MINATTO 

psi@contato.ufsc.br (48)3721-

9283/3721-9363 

UNIVERSIDADE 

REGIONAL DE 

BLUMENAU 

FURB BLUMENAU ALVARO LUIZ DE 

AGUIAR 

coordenacaopsico@fu

rb.br 

(47)3321-0280 

Fonte: levantamento realizado pela autora, utilizando as bases de dados das Instituições de Educação Superior (IES) do Sul 

do Brasil, bem como, as bases de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – (IES) 

e cursos de graduação do Sistema Federal brasileiro de Ensino. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Bem como, 

consultas aos sites das IES. 
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Apêndice F 

TABELA F1 

Contatos das Instituições de Educação Superior (IES) do Paraná 

IES SIGLA MUNICIPIO COORDENADOR E-MAIL TELEFONE 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 
CAMPOS DE 

ANDRADE 

UNIANDRADE CURITIBA LETÍCIA PASSOS 

DE MELO 
SARZEDAS 

psicologia@uniandrad

e.edu.br 

(41)3219-4290 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE 

MARINGÁ 

UNICESUMAR MARINGÁ MARIA ESTELA 
MARTINS SILVA 

estela.martins@unices
umar.edu.br 

(41)3027-6360 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 

FILADÉLFIA 

UNIFIL LONDRINA DENISE 
HERMANDES 

TINOCO 

caa@unifil.br (43)3375-
7564/3375-7400 

FACULDADE 
ANGLO-AMERICANO 

FAA FOZ DO 
IGUACU 

ELAINE 
APARECIDA DE 

BARROS 

VENDRUSCOLO 

elaine@anglofoz.com.
br 

(45)3028-3232 

FACULDADE ASSIS 

GURGAZ 

FAG CASCAVEL CLAUDIA 

BARBOSA 

claudia@fag.edu.br (45)3321-

3900/3321-3940 

FACULDADE CAMPO 
REAL 

CAMPO REAL GUARAPUA
VA 

MARIA ELDA 
GARRIDO 

prof_mariaelda@camp
oreal.edu.br 

(42)3621-5200 

FACULDADE DE 

ADMINISTRAÇÃO, 
CIÊNCIAS, 

EDUCAÇÃO E 

LETRAS  

FACEL CURITIBA MARIANA 

BENATTO PEREIRA 
DA SILVA 

psicologia@facel.com.

br 

(41)3324-

1115/3022-0163 

FACULDADE DE 

APUCARANA 

FAP APUCARAN

A 

EDINEI HIDEKI 

SUZUKI 

edinei.suzuki@fap.co

m.br 

(43)3033-8900 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS 

APLICADAS DE 
CASCAVEL 

FACIAP CASCAVEL DENIZE DALLA 

COSTA CHICOSKI 

<projetos@unipan.br> 

<ddalla@ibest.com.br 

(45)3219-4411 

FACULDADE DE 

JANDAIA DO SUL 

FAFIAJAN JANDAIA 

DO SUL 

KARINE AMARAL 

MAGALHAES 

cpsi@fafijan.br (43)3432-

4141/3432-4646 
FACULDADE DE 

PATO BRANCO 

FADEP PATO 

BRANCO 

CARLA MARIA 

WOJCIKIEWICZ 

CALDAS BAUMER 

carlabaumer@fadep.br (46)3220-3045 

FACULDADE DOM 

BOSCO 

FDB CURITIBA MONICA 

DORRENBACH 

LUNA 

monicaluna@dombosc

o-sebsa.com.br 

(41)3213-5205 

FACULDADE 

EVANGÈLICA DO 

PARANÁ 

FEPAR CURITIBA ROSELI DEOLINDA 

HAUER 

psicologia@fepar.edu.

br 

(41)3240-5546 

FACULDADE 

GUAIRACA 

FAG GUARAPUA

VA 

HUMBERTO 

OLIVEIRA AUSEC 

contato@faculdadegua

iraca.edu.br 

(41)36222000 

FACULDADE INGÁ INGÁ MARINGÁ ANTONIO 
ALEXANDRE 

PEREIRA JUNIOR 

alex_ju4@hotmail.co
m  

(44)3033-5009 

FACULDADE 
INTEGRADO DE 

CAMPO MOURÃO- 

CEI 

  CAMPO 
MOURÃO 

ALINE CARDOSO 
DA SILVA 

coord.psicologia@gru
pointegrado.br 

(44)3518-2500 

FACULDADE 

METROPOLITANA 

DE MARINGÁ 

  MARINGÁ ARACELES 

FRASSON DE 

OLIVEIRA 

unifamma@unifamma.

edu.br 

(44)2101-5550 

FACULDADE 

PITÁGORAS DE 

LONDRINA 

  LONDRINA MARIA DE 

LOURDES 

SPERANDIO 

marial@pitagoras.com

.br 

(43)3373-7333 

FACULDADE 

SANT'ANA  

IESSA PONTA 

GROSSA 

YARA APARECIDA 

KLIPEL 

secretaria@iessa.edu.b

r 

(42)3224-0301 

(continua) 
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TABELA F1 (continuação) 

Contatos das Instituições de Educação Superior (IES) do Paraná 

IES SIGLA MUNICIPIO COORDENADOR E-MAIL TELEFONE 

FACULDADE 

INTEGRADAS DO 
BRASIL  

FACBRASIL/UN

IBRASIL 

CURITIBA CARLA REGINA 

FRANCOIA 

psicologia@unibrasil.c

om.br 

(41)3361-4200 

FACLDADES 

PEQUENO PRÍNCIPE 

FPP CURITIBA LUIZA TATIANA 

FORTE 

FALE COM NOSCO 

NO SITE 

(41)3310-1500 

FACULDADE UNIÃO 

DAS AMÉRICAS 

  CURITIBA NAZARE DE 

OLIVEIRA 

ALMEIDA 

nazarealmeida@uniam

erica.br 

(45)2105-9001 

FACULDADE UNIÃO 

DE CAMPO MOURÃO 

UNICAMPO CAMPO 

MOURÃO 

PEDRO PAULO 

RODRIGUES 

CARDOSO DE 
MELO 

psicologia@faculdade

unicampo.edu.br 

(44)3017-3002 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 
FRANCISCANO DO 

PARANA 

FAE CURITIBA DANIELE CRISTINE 

NICKEL 

daniele.nickel@fae.ed

u 

(41)2105-

4050/2117-9800 

INSTITUTO DE 
ENSINO SUPERIOR 

DE FÓZ DO IGUAÇU 

IESFI FOZ DO 
IGUACU 

PAULO 
ALEXANDRE 

MUNCHEN 

paulo_munchen@hot
mail.com 

(45)3520-1727 

INSTITUTO DE 
ENSINO SUPERIOR 

DE LONDRINA 

INESUL LONDRINA SILVIA REGINA 
MARTINI DEL CIEL 

coord.psicologia@ines
ul.edu.br 

(43)3379-2000 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO 

PARANÁ 

PUCPR CURITIBA NAIN AKEL FILHO psicologia@pucpr.br (41)3271-
2268/3271-

1451/3271-2458 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO 
PARANÁ 

PUCPR LONDRINA JOÃO JULIANI joao.juliani@pucpr.br (43)3372-6026 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 

PARANÁ 

PUCPR TOLEDO ADRIANA DIAS 

BASSETO 

adriana.basseto@pucp

r.br 

(45)3277-8632 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

LONDRINA 

UEL LONDRINA SOLANGE MARIA 
BEGGIATO 

MEZZAROBA 

<psicologia@uel.br> 
<psisom@uel.br 

(43)3371-
4483/3371-4000 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

MARINGA 

UEM MARINGÁ DANIELA 
CRISTINA GREGIO 

D ARCE MOTA 

sec-pen@uem.br (44)3011-4240 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

CENTRO OESTE 

UNICENTRO IRATÍ CLEA MARIA 

BALLAO LOPES 

clea.ballao@ud.com.br    

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

UFPR CURITIBA SIDNEY NILSON DE 

OLIVEIRA 

sidney@ufpr.br (41)3310-2624 

UNIVERSIDADE DO 

NORTE DO PARANÁ 

UNOPAR LONDRINA ELISABETE 

APARECIDA 

COELHO 

  (43)3371-7700 

UNIVERSIDADE 

PARANAENSE 

UNIPAR CASCAVEL CLARICE REGINA 

CATELAN 

FERREIRA 

claricecatelan@unipar.

br 

Fale conosco 

UNIVERSIDADE 

PARANAENSE 

UNIPAR UMUARAM

A 

DANIELLE JARDIM 

BARRETO 

danibarreto@unipar.br  Fale conosco 

UNIVERSIDADE 
POSITIVO 

UP CURITIBA RAPHAEL H. C. DI 
LASCIO 

psicologia@up.com.br (41)3317-3000 

UNIVERSIDADE 

TUIUTI DO PARANÁ 

UTP CURITIBA ROSA MARIA DA 

SILVA ENDO 

rosa.endo@utp.br (41)3331-1872 

Fonte: levantamento realizado pela autora, utilizando as bases de dados das Instituições de Educação Superior (IES) do Sul 

do Brasil, bem como, as bases de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – (IES) 

e cursos de graduação do Sistema Federal brasileiro de Ensino. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Bem como, 

consultas aos sites das IES. 
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Apêndice G 

TABELA G1 

Dados referentes as bibliografias das Instituições de Educação  Superior do Sul do Brasil 

Autores Ed. Título dos referenciais bibliográficos Frequência 

Achcar, R. (coord.) 1994  brasileiro: práticas emergentes e desafios para a 

formação  

1 

Amaro, S. 2003 Visita domiciliar: guia para uma abordagem complexa. 

Serviço Social & Realidade, Franca, 15(2): 246-265, 

2006   

1 

Amatuzzi, M. M. 1996 Psicologia na comunidade: uma experiência  1 

Aquino, J. G. 1999 Autoridade e autonomia na escola: alternativas teóricas 

e práticas 

1 

Arendt, R. J. J. 1997 Psicologia comunitária: teoria e metodologia. Revista 

Psicologia: Reflexão e Crítica 

1 

Aronson, E. 2011 Psicologia social 1 

Azevedo, M. A. et 

all (Orgs.)   

1995 Psicologia e política: reflexões sobre possibilidades e 

dificuldades deste encontro 

1 

Barreto, A. P. 2005 Terapia Comunitária Passo a Passo 2 

Barreto, A. P. 2013 A Terapia Comunitária Integrativa no Cuidado da 

Saúde Mental 

1 

Bauman, Z. 2005 Vidas Desperdiçadas 1 

Bauman, Z. 2007 Vida líquida 1 

Bauman, Z. 2013 Comunidade: a busca por segurança no mundo atual  1 

Berger, L. & 

Luckman T. A. 

1996 Construção social da realidade: tratado de sociologia 

do conhecimento  

1 

Bleger, J. 1984 Psico-hiegiene e psicologia institucional.  2 

Bleger, J. 1998 Temas de Psicologia: entrevistas e grupos  1 

Bock, A.M.B. 2003 Psicologia e o Compromisso Social 3 
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Bock, A.M.B. 2004 Psicologias, uma introdução ao estudo de Psicologia 1 

Brandão, 

C.R.(org.) 

1984 Repensando a pesquisa participante 2 

Bronfenbrenner, U. 1996 A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos 

naturais e planejados 

2 

Campos, G. W. S. 2003 Saúde Paidéia  1 

Campos, R. H. de 

F. (Org.) 

1996 Psicologia social comunitária: Da solidariedade à 

autonomia  

16 

Campos, R. H. F. 2007 Psicologia Social e Comunitária 1 

Campos, R. H. F. 

& Guareschi, P. A 

(Org.) 

1999 Paradigmas em psicologia social: a perspectiva latino-

americana  

8 

Carballeda, A. J. S/d La intervención en lo social 1 

Carone, I. 2003 Psicologia social do racismo 2 

Carvalho, H. F. 1991 Elaboração de projetos comunitários: uma abordagem 

prática 

1 

Casella, M. 2005 Estratégias em Psicologia Institucional 1 

Castells, M. 1999 O poder da identidade 1 

Cenci, C. M. B. 2009 Intervenções em Psicologia: transitando em diferentes 

contextos 

1 

CFP 2009 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Falando 

sério sobre a escuta de crianças e adolescentes 

envolvidos em situação de violência e a rede de 

proteção. Brasília: CFP, 2009.  

1 
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 Constantino, E. 

P. &  Caruso, I. A. 

(Orgs.) 

2004 Educação e saúde 1 

Cordeiro, A. C. F. 2007 Psicologia e(m) transformação social: práticas e 

diálogos 

1 

CREPOP S/d Referências Técnicas para atuação do (a) psicólogo(a) 

no CRAS/SUAS. Disponível em: 

<http://crepop.pol.org.br/publique/media/referenciascr

as.pdf>.  

1 

Dijk, T. 2008 Discurso e Poder  1 

Dijk, T. 2008 Racismo e discurso na América Latina  1 

Dimenstein, M. 

(Org.) 

2008 Psicologia social comunitária: aportes teóricos e  

metodológicos 

2 

Farr, R. M. 2006 As raízes da psicologia social moderna 1 

Fernandes, S. C. S. 2011 Psicologia social: perspectivas atuais e evidências 

empíricas 

1 

Filho, A. G. de. 2006 Escolha profissional: consciente e/ou inconsciente 1 

Foucault, M. 2004 Vigiar e punir: nascimento da prisão  3 

Foucault, M. 2007 Microfísica do poder  1 

Freitas, M. F. Q. 1998 Inserção na comunidade e análise de necessidades: 

reflexões sobre a prática do psicólogo 

3 

Fuster, E. G. 1998 El apoyo social em la intervención comunitário 2 

Goffman, E. 1974 Manicômios, prisões e conventos 2 

Góis, C. W. L. 1993 Noções de Psicologia Comunitária 1 
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Góis, C. W. L. 2005 Psicologia Comunitária: atividade e consciência 1 

González Rey, F. 

L. 

2009 O social na psicologia e a psicologia social: a 

emergência do sujeito 

2 

Guareschi, N. 2003 Psicologia social nos estudos culturais: perspectivas e 

desafios para uma nova psicologia social 

2 

Guareschi, N. M. 

de F. et al. (orgs.) 

2010 Psicologia, formação, política e produção em saúde 1 

Guareschi, P. A.  1994 Textos em representações sociais  2 

Guareschi, P. A.  2004 Psicologia Social Crítica como prática de libertação 2 

Guareschi, P. A.  2004 Sociologia Crítica: alternativas de mudança 1 

Guirado, M. 1997 Psicologia Institucional. Interação em Psicologia, 

2009, 13(2), p. 323-333 

1 

Guirado, M. 1998 Instituição e relações afetivas. 1 

Habigzan, L.; & 

Koller, S. 

2011 Intervenção psicológica para crianças e adolescentes 

vítimas de violência: Manual de capacitação 

profissional 

1 

Hall, S. 2006 A identidade cultural na pós-modernidade 1 

Hombrados-

Mendieta, M. I. 

1996 Introducción a la psicologia comunitária. Revista 

interuniversitaria de formación del 

profesorado, ISSN 0213-8646, Nº 26, 1996 (Ejemplar 

dedicado a: Educación especial. 194-195.  

2 

Hutz, C. (Org.) 2010 Avanços em Psicologia Comunitária e Intervenções 

Psicossociais.  

2 

Jaco-Vilela, A.M. 2003 Psicologia Social - Relatos na América Latina  1 

Jacques, M. et al.  1998 Psicologia social contemporânea: livro-texto 7 
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105 
 

TABELA G1 (continuação) 

Dados referentes as bibliografias das Instituições de Educação  Superior do Sul do Brasil 

Autores Ed. Título dos referenciais bibliográficos Frequência 

Jovchelovitch, S. 2007 Os Contextos do saber: Representações, comunidade e 

cultura 

1 

Lane, S. T. M. 2010 O que é psicologia social 1 

Lane, S. T. M.; & 

Codo, W. (Orgs.) 

1984 Psicologia social: o homem em movimento 7 

Lane, S. T. M.; 

Sawaia, B. B. 

(Orgs.), 

1995 Novas veredas da psicologia social  4 

Marcová, Ivana. 2003 Dialogicidade e Representações Sociais: As dinâmicas 

da mente 

1 

Marinho-Araújo, 

C. M. 

2009 Psicologia escolar: novos cenários e contextos de 

pesquisa, formação e prática 

1 

Martín-Baró, I. S/d Psicología de la liberación 1 

Marx, K.; & 

Engels, F. 

2010 Ideologia Alemã 1 

Michener, H. A. S/d Psicologia social 1 

Montero, M.  2003 Teoria y práctica de la Psicología Comunitaria 1 

Montero, M.  2004 Introducción a la Psicología Comunitária 2 

Montero, M.  S/d Hacer para trasnformar: el método en la psicología 

comunitaria 

1 

Moscovici, S. 2009 Representações sociais: investigações em psicologia 

social 

1 

Moscovici, S. 2011 Psicologia das minorias ativas 1 

Myers, D. G. 2014 Psicologia social 1 

Pereira, W. C. C. 2008 Nas trilhas do trabalho comunitário e social: teoria, 

método e prática  

1 
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Pisani, E. 1996 Temas em psicologia social 1 

Ploner, K. S. 2003 Ética e paradigmas na psicologia social 1 

Robbins, S. P. 2002 Comportamento Organizacional 1 

Rodrigues, A. 1998 Aplicações da psicologia social: à escola, à clínica, às 

organizações, à ação comunitária 

1 

Rodrigues, A. 2003 Psicologia social para principiantes  3 

Rodrigues, A. 

Assmar, E. M. L. 

Jablonski 

2001 Psicologia social  3 

Saforcada,  E. 2001 El  factor  humano  en  la  salud  pública:  Una  mirada  

psicológica  dirigida  hacia  la salud colectiva 

1 

Saforcada,  E. 2002 Psicología  Sanitaria:  Análisis  crítico  de  los  

sistemas  de  atención  de  la  salud  

1 

Sarriera, J. C. 2000 Psicologia comunitária: estudos atuais 6 

Sarriera, J. C. 2010 Introdução à Psicologia Comunitária: bases teóricas e 

metodológicas.  

3 

Sarriera, J. C. 2011 Saúde comunitária: conhecimentos e 1 

Sarriera, J. C. S/d Esbozos históricos y aplicaciones de la Psicología 

comunitaria en el Mercosur  

1 

Sawaia, B. B. 

(org.) 

1999 As Artimanhas da Exclusão: análise psicossocial e 

ética da desigualdade social 

4 

Sennett, R. 1998 O declínio do homem público: as tiranias da 

intimidade 

1 

Sluzki, C. E. 1997 A Rede Social como Prática Sistêmica 1 
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Souza, L.; Freitas, 

M. de F. Q. de; 

Pereira, M. M. 

(orgs.). 

1998 Psicologia: reflexões (im) pertinentes 3 

Spink, M. J. 1995 O conhecimento no cotidiano: as representações 

sociais na perspectiva da Psicologia social  

1 

Spink, M. J. 2000 Práticas discursivas e produção de sentidos no 

cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas 

1 

Spink, M. J. 2003 Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos 4 

Tundis, S. A. 

(Org.). 

1994 Cidadania e loucura: políticas de saúde mental no 

Brasil 

1 

Vasconcelos, E. M. 1985 O que é psicologia comunitária?  2 

Veronese, M.ª V.; 

& Guareschi, P. A. 

(Org.). 

2007 Psicologia do cotidiano: representações sociais em 

ação 

1 

Vivela, M.ª J.; & 

Sato, L. (Orgs). 

2007 Diálogos em Psicologia Social 1 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do material analisado 

 


