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RESUMO 

 

A questão da formação do psicólogo, ao lado da reflexão acerca da experiência e da estrutura 

da pessoa humana, coadunam na temática central deste trabalho. O objetivo principal dessa 

pesquisa foi investigar como se constitui a formação da pessoa humana, a partir da 

antropologia filosófica de Edith Stein, a fim vislumbrar itinerários educativos que contribuam 

para  a formação em psicologia no Brasil. Em termos metodológicos tornou-se necessário 

articular um conjunto de procedimentos que classificam esta pesquisa como fenomenológica, 

no que se refere à formulação do seu problema e teórica quanto ao seu desenvolvimento, 

sendo subsidiada pela análise documental e pela revisão bibliográfica. O presente estudo 

identifica a psicologia como um campo vasto do conhecimento, marcado pelas características 

plural, híbrido, polissêmico e diverso no que tange às suas possibilidades teóricas e de 

atuação. O movimento histórico de transformações curriculares dessa ciência vão de uma 

formação especialista à uma formação generalista. Ao retomarmos a gênese da ideia de 

formação, encontramos em Edith Stein um aprofundamento que nos revela uma antropologia 

filosófica que, atenta à estrutura que é própria ao ser humano, torna imprescindível a miragem 

de uma formação integral da pessoa. Nesse sentido, passamos a diferenciar as ideias de 

instrução, educação e formação, compreendendo esta última como mais ampla do que o uso 

corrente, pois, segundo Edith Stein, o processo verdadeiramente formativo deve atingir o 

núcleo pessoal de cada ser humano e este determina intrinsicamente as possibilidades da 

formação. Esta compreensão traduz como uma importante tarefa da própria formação, o 

empenho em ajudar o estudante a reconhecer sua interioridade, a fim de favorecer que o 

mesmo alcance posicionamentos congruentes e originais. Por fim, ao reconhecermos a pessoa 

humana enquanto dotada de uma estrutura que a universaliza e de um núcleo pessoal que a 

singulariza, encontramos no terreno da experiência um meio promissor para que cada 

estudante de psicologia reconheça a si mesmo em meio ao campo plural, diverso e dinâmico 

que caracteriza essa ciência e profissão no Brasil.  

 

Palavras-Chave: Formação em psicologia. Formação humana. Experiência. Edith Stein. 



 

 

ABSTRACT  

 

The question of the formation of the psychologist, along with the reflection about the 

experience and the structure of the human person, are consistent with the central theme of this 

work. The main objective of this research was to investigate the formation of the human 

person, based on the philosophical anthropology of Edith Stein, in order to glimpse 

educational itineraries that contribute to the formation in psychology in Brazil. In 

methodological terms, it became necessary to articulate a set of procedures that classify this 

research as phenomenological, with regard to the formulation of its problem and theoretical 

about its development, being subsidized by the documentary analysis and the bibliographic 

review. The present study identifies psychology as a vast field of knowledge, marked by the 

plural, hybrid, polysemic and diverse characteristics as regards its theoretical and 

actualization possibilities. The historical movement of curricular transformations of this 

science goes from a specialist formation to a generalist formation. When we return to the 

genesis of the idea of formation, we find in Edith Stein a deepening that reveals a 

philosophical anthropology that, attentive to the structure that is proper to the human being, 

makes essential the mirage of an integral formation of the person. In this sense, we begin to 

differentiate the ideas of instruction, education and formation, understanding the latter as 

broader than the current use, for, according to Edith Stein, the truly formative process must 

reach the personal nucleus of each human being and determines intrinsically the possibilities 

of training. This understanding translates as an important task of the formation itself, the 

commitment to help the student to recognize its interiority, in order to favor that the same 

reach consistent and original positions. Finally, in recognizing the human being as endowed 

with a structure that universalizes it and of a personal nucleus that singles it out, we find in 

the field of experience a promising means for each student of psychology to recognize himself 

in the midst of the plural, diverse field and dynamic that characterizes this science and 

profession in Brazil. 

 

Keywords: Formation in psychology. Human formation. Experience. Edith Stein. 
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INTRODUÇÃO 

 

A psicologia brasileira tem se caracterizado como um campo de conhecimento 

marcado pela polissemia de ideias, ancorada em aportes teóricos diversos e que tem na 

pluralidade teórica suas maiores possibilidades e desafios (BOCK, 2009; BRASIL, 2004, 

2011; CFP, 1992, 1994, 2013, 2018; DRAWIN, 2009; FIGUEIREDO, 2014, 2015; JACÓ-

VILELA, 2012; MASSIMI, 2016). Estes dados, somados à reflexão filosófica, demonstram 

ainda que no campo de conhecimento dessa ciência não há um saber unitário que responda a 

todas as questões que incidem sobre o seu “objeto” de estudo e intervenção (DRAWIN, 2009; 

LARROSA, 2017; MAHFOUD, 2017; MASSIMI, 2016; SAFRA, 2004). Desse modo, 

podemos afirmar que a formação em psicologia no Brasil acontece num cenário híbrido, 

plural e diverso, tanto no que diz respeito às suas técnicas quanto aos aportes teóricos 

utilizados. 

Em meio ao pluralismo técnico e teórico em que se encontra exposto o estudante 

de psicologia no Brasil, o necessário aprofundamento dessa pesquisa irá em busca de 

compreender como essa ciência e profissão do campo da subjetividade pode contribuir para o 

desenvolvimento humano, nos diversos espaços em que se encontra inserida, sem cair em 

relativismos ou mera reprodutibilidade de ideologias dominantes, a partir do reconhecimento 

da própria condição dos seus estudantes.  

Diante da potência dessa grande aspiração de buscar conhecer a condição 

propriamente humana que possibilita a pessoa alcançar o conhecimento, o caminho 

encontrado por meio dessas linhas remonta à antropologia filosófica de Edith Stein (1891 – 

1942) filósofa e fenomenóloga que ao abordar a estrutura da pessoa humana nos oferece um 

arcabouço teórico capaz de fomentar novas compreensões acerca do humano e da sua 

formação.  

Edith Stein nasceu em Breslau, em 1891, onde também realizou sua formação 

filosófica inicial dirigindo seus esforços intelectuais para a filosofia e a psicologia 

experimental. Após a leitura de Investigações Lógicas e interessada em conhecer a fundo os 

estudos de Edmund Husserl (1859 – 1938), Stein decidiu estudar um semestre na universidade 

de Göttingen onde Husserl lecionava. Esta aproximação garantiu a Stein o conhecimento do 

método fenomenológico husserliano e posteriormente a aplicação do mesmo na busca por 

compreender o problema da empatia, tema que lhe garantiu o título de doutora sobre a 

orientação do próprio Edmund Husserl.  
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Envolta pela provocação acerca do sentido do ser que aguça uma infinidade de 

pensamentos no século XIX e XX, Stein desenvolve o seu pensamento em diferentes períodos 

de modo diverso, porém, com características estruturantes, mantendo-se fiel à fenomenologia 

enquanto método de acesso a experiência humana. Preocupada com a questão da formação 

humana, Edith Stein traduz na sua extensa obra uma incessante busca por compreender “o 

que é o homem?” questão que permanece acesa na atualidade.  

Além da valor intelectual da personalidade de Stein para a filosofia, teologia, 

psicologia, pedagogia e da sua capacidade de fazer confluir diferentes perspectivas rumo ao 

conhecimento da condição humana (ALLES BELLO, 2014), interessa-nos também os seus 

estudos em virtude da fecunda contribuição de sua obra para se pensar a formação da pessoa 

humana na atualidade (STEIN, 1930/2003a; 1926/2003b; 1932-33/2003c; 1917-22/2005a; 

1928-32/1999) e a notória expansão do pensamento da filósofa no território brasileiro, em 

vários campos do saber, especialmente no campo da psicologia (ALES BELLO, 2011; 2014; 

MAHFOUD & MASSIMI, 2013; MAHFOUD & SAVIAN FILHO, 2017; CARDOSO, 2014; 

SBERGA, 2014).  

Assim, ao apresentarmos as contribuições do pensamento de Edith Stein, 

esperamos alcançar contribuições específicas no que tange a formação humana, feito que 

poderá nos ajudar a compreender possibilidades da formação em psicologia em meio ao 

pluralismo teórico. No que se refere a psicologia, interessa-nos manter aberto o convite 

reflexivo dessa ciência-profissão a fim de promover posicionamentos autênticos em 

consonância com o reconhecimento da subjetividade do seu estudante.  

Desse modo, a questão da formação do psicólogo, ao lado da reflexão acerca da 

experiência e da estrutura da pessoa humana, coadunam na temática central deste trabalho. 

Com isso, esperamos contribuir com a reflexão e o desenvolvimento do campo psi a partir do 

reconhecimento da pessoa daqueles/as que aderem, respondem, constroem, e por isso, 

representam a psicologia brasileira. A fim de favorecer a estruturação desse trabalho, 

traçamos como finalidade geral e específicas, os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral 

 

Investigar como se constitui a formação da pessoa humana, a partir da 

antropologia filosófica de Edith Stein (1891 – 1942), a fim vislumbrar itinerários educativos 

que contribuam com a formação em psicologia no Brasil.  
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Objetivos específicos: 

 

1. Descrever e analisar as regulamentações curriculares da psicologia no Brasil, 

visando elucidar a ideia de formação vigente nas proposições curriculares; 

2. Investigar as principais características da antropologia filosófica desenvolvida 

pela filósofa Edith Stein; 

3. Compreender o conceito de formação da pessoa humana a partir da antropolo-

gia filosófica de Edith Stein; 

4. Apresentar as possíveis contribuições da antropologia filosófica de Edith Stein 

para a formação em psicologia no Brasil. 

 

1.1 Caminhos da pesquisa 

 

A possibilidade de realização dessa pesquisa foi vislumbrada a partir da minha 

participação no Grupo Comunitário de Saúde Mental
1
, programa no qual também realizei 

minha formação como coordenador dessa modalidade de trabalho. A atenção à experiência 

garantida nesse espaço é fundadora de uma aprendizagem pessoal, em meio a diversidade de 

acontecimentos que a vida contém, e por isso, os encontros realizados por meio dessa prática 

inovadora em saúde mental, dedicados a promover um exercício continuado de atenção e 

reflexão sobre a vida cotidiana, impactaram-me diretamente.  

O idioma pessoal que a proposta do Grupo Comunitário de Saúde Mental evoca 

sobre seus participantes, convocaram-me a retomar um caminho próprio em busca do 

conhecimento, levando-me a reconhecer como questão dessa pesquisa uma constante que 

marca o meu próprio percurso pela psicologia. Assim, vi no caminho do mestrado a 

possibilidade de melhor compreender os fenômenos da psicologia que atravessaram o meu 

percurso de formação profissional, levando em consideração a minha experiência e ainda 

colocando em relevo o rigor metodológico que torna essas linhas passíveis de validação 

                                                 
1
 O Grupo Comunitário de Saúde Mental é um programa desenvolvido há mais de 20 anos, organizado pelo 

Hospital Dia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(USP) e o Centro de Psicologia Aplicada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, 

com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e a colaboração de muitas pessoas e 

instituições. Na base de fundação e coordenação deste trabalho, encontram-se o professor doutor Sérgio Ishara e 

a professora doutora Carmen Lúcia Cardoso. 
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intersubjetiva. Nesse sentido, as problematizações aqui auferidas não nascem de um vazio, 

pelo contrário, revelam uma experiência situada num lugar, num tempo histórico e num modo 

singular de apreendê-las.  

Provocado pelos encontros do Grupo Comunitário de Saúde Mental a reconhecer 

o impacto dos acontecimentos sobre minha própria experiência, interessei-me por revisitar o 

meu próprio percurso de formação em psicologia, onde pude verificar que o problema 

investigado nessa pesquisa apresenta seus indícios desde os primórdios da minha graduação, 

datado de 2009. Ao iniciar a graduação, exposto à diversidade de constructos teóricos dessa 

ciência-profissão, fui convidado, de maneira paradoxal, a “saber tudo” e a “não saber nada”, 

haja vista as múltiplas correntes teóricas, os constantes embates desse campo e a sua 

capacidade de gerar os mais variados sentimentos em meio ao pluralismo de ideias.  

A disposição de disciplinas sequenciais na grade curricular do curso de psicologia, 

com fundamentos teóricos completamente divergentes, revelava latentes posições 

controversas desse campo e colocava em cheque as possibilidades de abertura ao 

conhecimento. Lado a lado ao desejo de conhecer, encontrei no terreno da psicologia as 

incompatibilidades teóricas, as necessidades de consideração da subjetividade, a urgência do 

rigor científico, a fundamental contribuição da filosofia, a dimensão da consciência e do 

inconsciente, enfim, encontrei um saber dinâmico, plural, volátil, convergente, divergente, 

paradoxal e diversificado que me revelava profundas questões acerca da formação em 

psicologia.  

Desse modo, diante da infinidade de saberes que atravessam o campo psi, 

apresentadas a mim no percurso de graduação, tornou-se evidente que somente a sala de aula 

não comportaria as necessárias discussões acerca dos temas que as disciplinas traziam e, por 

isso, demandavam uma consideração não reducionista, fato que me levou a dar origem ao 

Grupo de Estudos Provocações Psicológicas - GEPPSI
2
. O GEPPSI, diferentemente dos 

formatos comuns de grupos de estudos em psicologia, cujo conteúdo circula em torno de um 

referencial teórico específico, resolveu reunir as diferentes abordagens da psicologia para 

discutir as questões principais que se apresentam no cotidiano da formação e prática dessa 

ciência. A intensificação do contato com uma diversidade de pensamentos e perspectivas, 

dados através dos encontros com este grupo de estudos, passaram a solicitar-me uma 

constante postura de abertura à “provocação” que o Outro é diante da minha própria 

existência. 

                                                 
2
 Uma apresentação detalhada desse grupo pode ser encontrada em: www.geppsimoc.com.br  

http://www.geppsimoc.com.br/
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Após um período marcado por dilemas, contradições, reformulações e 

amadurecimento, as questões que emergiam no GEPPSI foram transcendendo posições pré-

determinadas, muitas vezes reforçadas pelas teorias psicológicas, para então garantir a mim e 

aos demais participantes, ao invés de uma autoafirmação a partir de determinado arcabouço 

teórico, a possibilidade de expressão de como as teorias psicológicas que cada um de nós 

escolhia se acomodavam em nossas “psicologias”. Assim, os grandes embates teóricos, pouco 

a pouco, foram cedendo lugar ao reconhecimento de como cada teoria se acomoda ou 

desacomoda em cada pessoa, fenômeno que mostrou-se potencialmente capaz de reinaugurar 

questões e alcançar uma constante atualização a partir do posicionamento autêntico e pessoal 

de cada membro envolvido.  

Nesse sentido, é possível afirmar que o movimento de estudo e reflexão 

promovido pelo GEPPSI, realizado para além dos espaços institucionais, caracterizaram o 

espaço deste grupo como um “lugar” de construção de conhecimento que, em meio ao diálogo 

com diversas perspectivas teóricas, mantinha o encontro humano como horizonte. Com isso, 

encontramos um espaço de “acolhimento” à própria diversidade que caracteriza a psicologia, 

pois, ao reconhecer esse terreno como um espaço plural, polissêmico e interdisciplinar, fomos 

motivados a estar juntos nas diferenças por meio do encontro com aqueles e aquelas que se 

dedicam a ser os porta-vozes dos mais diversos constructos do campo psi. 

Paralelamente aos estudos do grupo, à finalização do curso de graduação e ao 

vislumbrar da atuação profissional, conheci, em 2012, o trabalho de investigação psicológica 

denominado Experiência Elementar, estudado e desenvolvido na Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG sob a coordenação do professor doutor Miguel Mahfoud, cujo 

interesse basilar é a identificação do elemento propriamente humano presente na experiência. 

O encontro com este aporte teórico foi capaz de dar novo fôlego ao meu caminho na 

psicologia e ampliar os horizontes nas buscas pela compreensão do fenômeno psicológico de 

modo não reducionista, uma vez que permitiu-me colocar em foco a origem da diversidade. O 

caminho percorrido com o GEPPSI, intuitivamente, preservava a abertura que o conhecimento 

requer, já o encontro com as reflexões acerca da Experiência Elementar, ajudou-me a 

reconhecer a diversidade presente na psicologia como diferentes expressões do humano.  

No ano de 2017, na esteira do pensamento fenomenológico, envolto pelas grandes 

aspirações que emergem do conhecimento e da convivência com culturas e perspectivas 

diversas, iniciei o curso de Formação de Coordenadores do Grupo Comunitário de Saúde 

Mental, realizado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
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(USP). A formação ofertada neste espaço ampliou significativamente as possibilidades de 

construção de uma psicologia humana, provocando-me a repensar a minha formação enquanto 

pessoa e profissional, acontecimentos que culminaram na reformulação do meu percurso pelo 

mestrado e na consolidação da presente pesquisa. A descoberta de um espaço comunitário de 

atenção à saúde mental, conforme proposto pelo Grupo Comunitário de Saúde Mental, 

elucidou para mim as possibilidades de preservação do sentido filosófico que sustenta a busca 

pelo conhecimento, e que por isso, não se fecha em posições fixas, dominantes ou pré-

concebidas, mas, pelo contrário, se abre constantemente à provocação que a realidade é. 

A soma destes percursos, traduziram para mim a identificação de elementos 

fundantes que revelam a existência do sujeito da ação enquanto pessoa humana, e por isso, 

não redutível a conceitos ou sistemas teóricos dados a priori. Tudo isso me fez querer 

compreender ainda mais a participação da subjetividade na construção do conhecimento 

objetivo. Desse modo, o que se deu para mim, enquanto um autêntico problema de pesquisa, 

foi a necessidade de superar abordagens reducionistas que tendem a coisificar o fenômeno 

humano para melhor compreender os elementos que possibilitam a convivência com a 

diversidade teórica, cultural e humana, ou em outras palavras, a busca por compreender o 

lugar da formação humana em meio ao pluralismo da psicologia. 

Em suma, este trabalho, estimulado pelo percurso de investigação strictu sensu, 

traduz um emaranhado de implicações e atravessamentos que a temática investigada incidiu 

sobre a minha própria subjetividade enquanto psicólogo em formação. Ao mesmo tempo, as 

questões assinaladas nessas linhas se atualizam à medida que são refletidas. Muitos 

compuseram esse caminho comigo e se tornaram fundamentais para o sustento das 

elaborações apresentadas nessa pesquisa
3
. 

A partir da amplitude dos conceitos apresentados nessa pesquisa, a pessoa humana 

em formação é recolocada no centro das proposições teóricas e curriculares que atravessam a 

psicologia brasileira a fim de lançar luz sobre possibilidades de protagonismo de cada 

estudante na construção dessa ciência e profissão. Essa pesquisa pretende ainda valorizar 

alguns dos caminhos percorridos, supracitados, cuja potencialidade demonstraram favorecer a 

convivência com a diversidade, a condição do psicólogo em formação enquanto pessoa 

humana, a formação crítica, o exercício pessoal e continuado de reflexão sobre os fenômenos 

que se dão na experiência e a abertura à provocação da realidade que reinaugura o próprio 

sentido do conhecimento.  

                                                 
3
 Ver seção agradecimentos, p. 05-06. 
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Esperamos que esse movimento de volta as coisas mesmas, rumo ao 

reconhecimento da pessoa humana que adentra um caminho de formação profissional, 

favoreça e amplie o horizonte de desenvolvimento científico e profissional da psicologia no 

Brasil, preservando-a enquanto ciência da subjetividade. 

 

1.2 Apresentação do texto 

 

No primeiro capítulo dessa pesquisa faremos uma análise das proposições 

curriculares para a formação em psicologia no Brasil. Assim, apresentaremos as construções 

em torno do currículo desta profissão – que se deram (e se dão) - a partir de intensos debates, 

reflexões e críticas, sempre com o intuito de promover uma capacitação profissional coerente 

com as demandas de cada realidade e tempo histórico. As respostas encontradas pela 

psicologia, em termos curriculares, diante das diversas realidades em que historicamente vem 

se inserindo, serão apresentadas nessa pesquisa a partir dos dois currículos regulamentados 

para a formação do psicólogo/a no Brasil, 1962 e 2004/2011, e também da minuta de 2018 

que organiza novas proposições curriculares para a formação desse profissional
4
. Assim, a 

partir da análise desses documentos, apresentaremos algumas das mudanças históricas e 

estruturais que fizeram com que, de 1962 a 2018, a psicologia brasileira saísse de uma 

formação com enfoque “clínico-individual” para se fundamentar a partir de uma perspectiva 

“psicossocial”.  

Ainda neste capítulo, discutiremos o processo histórico de ampliações ocorridas 

no terreno da psicologia desde sua inauguração, as mudanças da formação especialista para 

generalista, bem como as normativas que passaram a demandar deste profissional uma 

postura científica, ética, política, generalista, humanista, crítica, reflexiva, democrática, laica e 

embasada nos Direitos Humanos nos mais diversos espaços de inserção, cujos aportes 

teóricos se dão também de maneira diversa, fluída e complexa. Veremos que todas essas 

transformações contribuíram para uma consolidação da formação em psicologia no Brasil 

como um fenômeno hibrido, variável e diversificado.  

Embasados por essas primeiras reflexões acerca da formação do psicólogo no 

Brasil, problematizaremos como, num percurso de formação tão plural como este, tornar-se-á 

possível garantir ao estudante uma formação que o preserve de posturas ecléticas e/ou 

                                                 
4
 A referida minuta, até o momento de finalização desta pesquisa, já havia recebido parecer favorável do 

Conselho Nacional de Saúde e questionamento da ANPPEP.  
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dogmáticas e promovam a sua autonomia no decorrer do curso. Nesse sentido e na sequência 

do texto, retomaremos a fecundidade do conceito de formação, justificando que nele próprio 

há um continente teórico capaz de esclarecer sentidos aos que buscam a significação humana 

da educação. 

No segundo capítulo, adentraremos as contribuições de Edith Stein (1891 – 1942) 

que, atenta à estrutura da pessoa humana, desenvolve uma antropologia filosófica que 

provoca-nos a considerar a ideia de formação em consonância com a “natureza” daquilo que é 

formado. A partir dessa filósofa, demonstraremos que a ideia de formação está relacionada ao 

processo de crescimento e de posse de uma forma que vai do interno para o externo, cujo 

processo de desenvolvimento demanda algumas contribuições específicas. Nessa esteira de 

pensamento será explicitada a reflexão acerca do que é formar uma pessoa. Veremos ainda 

que a preocupação acerca da formação da pessoa humana está presente de diferentes modos 

nos escritos de Stein, e que na base do processo formativo de pessoas há uma concepção 

antropológica, uma visão do que é o ser humano que instaura os diferentes métodos 

educativos, os objetivos da formação, as estratégias de ensino e os instrumentos/meios 

pedagógicos, em suma, instaura as possibilidades da formação.  

Isto posto, passaremos à análise da concepção de formação pensada e 

desenvolvida por Edith Stein, a partir de sua antropologia filosófica, visando construir pontes 

para refletirmos a formação em psicologia conforme consta nas proposições curriculares. 

Com isso, pretende-se ressaltar a pessoa humana do psicólogo que adentra um caminho de 

formação. Sustentado na análise do ser humano presente na antropologia filosófica de Edith 

Stein, acrescido das análises acerca da formação em psicologia no Brasil, este texto irá indicar 

que o processo verdadeiramente formativo deve atingir o núcleo pessoal de cada ser humano. 

A compreensão alcançada a partir de Stein de que o núcleo pessoal determina intrinsecamente 

o processo de formação, traduz como uma importante tarefa da formação, o empenho em 

ajudar o estudante a reconhecer sua interioridade, a fim de favorecer que o mesmo alcance 

posicionamentos congruentes e originais.  

No terceiro capítulo, baseado nas ideias anteriormente expostas e incluindo a 

complementação de novos autores, destacaremos como um importante apontamento desta 

pesquisa o caminho da experiência para se pensar a formação do psicólogo no Brasil. A 

reflexão aqui auferida destaca a experiência enquanto um “emergir”, um “dar-se conta”, que 

nos permite reconhecer a integridade da pessoa humana que adentra um percurso de formação 

profissional. Acreditamos que apontamentos dessa ordem podem vir a favorecer a implicação 

pessoal do educando diante da diversidade de fenômenos aos quais a psicologia encontra-se 



19 

 

 

exposta. Apontaremos ainda a potencialidade da experiência de apresentar a pessoa inteira, 

em unidade, com a totalidade que lhe caracteriza.  

Por fim, destacaremos que a antropologia filosófica pensada e desenvolvida por 

Edith Stein revela uma rica abordagem para se promover uma formação que leve em conta a 

singularidade e a originalidade de cada pessoa. O entendimento aqui auferido da experiência 

enquanto elemento revelador da estrutura da pessoa humana torna-se capaz de lançar luz 

sobre os parâmetros curriculares nacionais para a formação em psicologia no Brasil, porque 

configura-se como um convite às instituições e aos psicólogos/as em formação a reconhecer 

como cada proposta formativa impacta a própria subjetividade. Esse movimento evidencia um 

esforço para que a própria pessoa em formação reconheça suas concepções de mundo, suas 

ideologias, seus valores, a fim mantê-los ou transformá-los de modo autêntico, feito que só se 

torna possível à medida que pessoa humana é considerada na totalidade de fatores que lhe 

compõe.   

 

1.3 Materiais e métodos 

 

Em termos metodológicos, na realização desta pesquisa tornou-se necessário 

articular um conjunto de procedimentos que nos permitem classificá-la como sendo: 1) uma 

pesquisa que tem como ponto de partida as contribuições da fenomenologia; 2) uma pesquisa 

de análise documental ancorada na história dos saberes psicológicos e; 3) uma pesquisa 

teórica, cuja base remonta à revisão bibliográfica e essa se traduz como uma importante fonte 

de atualização e compreensão histórica do desenvolvimento da ciência. 

 

1.3.1 Contribuições fenomenológicas 

 

Apontamos as contribuições da fenomenologia clássica como ponto de partida 

desta pesquisa, porque, inicialmente, buscamos elucidar a vitalidade do que se apresenta a nós 

enquanto objeto de pesquisa, compreendendo, assim como nos mostra Gaspar e Mahfoud 

(2010, p. 02) que “o conhecimento vincula-se ao interesse do investigador” e ainda assim é 

possível  

 

 

[...] preservar a seriedade da pesquisa na medida em que o recorte do fenômeno 

delimitado pelo interesse pessoal não é fechamento num pré-conceito, mas sim 
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ponto de partida que abre horizontes e permite adentrar e aprofundar o fenômeno em 

seus elementos essenciais (GASPAR & MAHFOUD, 2010, p. 02).   

 

 

Dessa forma, para esclarecer o sentido desta pesquisa procedemos do seguinte 

modo: 

 

1º passo: reconhecimento do real problema de pesquisa:  

 

Nesse momento inicial buscou-se realizar o que Husserl (1907/2008) apresenta 

enquanto primeira etapa do método fenomenológico, a epoché, que se caracteriza pela 

suspensão das pré-concepções, das teorias e ideias já naturalizadas por um realismo ingênuo 

que pressupõe os fatos em detrimento do sujeito que os vivencia. Assim, a adoção da epoché 

nesse momento inicial, objetivou tornar possível o aparecimento essencial do fenômeno que 

se desejava investigar em meio à experiência do investigador. Com isso, corroboramos o 

entendimento fenomenológico de que o sujeito e o objeto do conhecimento se dão numa 

relação de intencionalidade
5
.  

Essa etapa tornou-se fundamental para o desenvolvimento do trabalho como um 

todo, haja vista a garantia de uma implicação pessoal diante do problema de pesquisa e, 

consequentemente, uma saída da crença presente na atitude natural que tende a afirmar a 

existência de um mundo independente da consciência que o intenciona. Nesse sentido, 

segundo Massimi (1998, p. 280), diante de um problema a ser investigado, “é oportuno que 

tenhamos certo interesse pelo tema escolhido, pois o interesse é uma mola fundamental ao 

conhecimento”.  

A temática inicial apresentada como projeto de pesquisa versava, de modo geral, 

sobre A formação do psicólogo no Brasil. Ao introduzirmos a epoché como requisito para 

explorar o projeto proposto, encontramo-nos diante da necessidade de termos que suspender 

as pré-concepções diante da temática de estudo, fato que nos levou a verificar a reverberação 

que a temática em questão promovia sobre nossas próprias experiências. Para tal alcance, 

perguntas disparadoras foram postas desde as primeiras orientações e a partir desse “retorno 

as coisas mesmas”, ou seja, como o tema aparecia a nós, a questão que se tornou evidente 

como problema de pesquisa foi: Como se forma o humano em meio ao pluralismo teórico da 

psicologia? 

                                                 
5
 “A teoria da intencionalidade, ultrapassando uma visão exclusivamente naturalista da consciência, explicita 

como a objetividade é constituída por atos subjetivos” (GIORGI & SOUSA, 2010, p. 43) 
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Uma característica principal da epoché é preceder o mundo da atitude natural e 

assim ampliar a capacidade de reflexão diante dos acontecimentos, porém, é válido destacar 

que: 

 

 

[...] a epoché não implica uma viragem “para dentro” do sujeito, nem uma 

concentração exclusiva na subjetividade da visão pessoal. Ao contrário, a 

experiência intencional não pode ser entendida em termos meramente mentais. A 

epoché é um utensílio que possibilita aceder, de forma mais reflexiva e crítica, à 

forma como os objetos se apresentam à consciência. Esta é o objeto de estudo dos 

fenomenólogos, no sentido em que é desveladora do mundo e dos objetos. A 

fenomenologia refuta as dicotomias interno/externo, sujeito/objeto, mente/corpo. A 

finalidade do método é dupla: estudar a subjetividade dos sujeitos e como é que esta 

apreende objetivamente os entes do mundo (GIORGI & SOUSA, 2010, p. 51) 

 

 

Dessa forma, o mundo dos fatos não foi excluído ou negado do caminho de 

investigação, mas tão somente colocado entre parênteses a fim de evitar que uma atitude 

dogmática se impusesse sobre a temática a ser investigada. Esse movimento revelou-nos que 

o objeto dessa pesquisa se dá como uma experiência que abre um horizonte de questões 

desconhecidas, cuja necessidade de maior exploração e compreensão, almejaram, por meio do 

caminho percorrido nessa pesquisa, a ampliação de repertório conceitual, histórico e cultural 

que favorecessem o reconhecimento de respostas possíveis. 

 

2º passo: o centramento em objetos específicos da experiência:  

 

O reconhecimento da real questão desta pesquisa mostrou-se como pilar que 

motiva a ação para o percurso num caminho de investigação strictu sensu no campo das 

ciências humanas, e diante da amplitude de fenômenos que a própria questão carrega, e os 

limites de uma pesquisa de mestrado, tornou-se necessário “reduzir” a atenção para o 

aparecimento de objetos específicos a fim de melhor compreendê-los e identificá-los. Ou seja, 

favorecidos pelo método fenomenológico que priorizou a subjetividade no primeiro momento 

(epoché), buscamos captar os elementos essenciais do fenômeno, feito que nos permitiu 

delimitar um campo de estudos a partir de um centramento, um recorte em objetos específicos 

conforme os mesmos se revelaram na experiência.  

Assim, o próprio reconhecimento e formulação da pergunta que subsidia esta 

pesquisa, num primeiro momento, contribuiu para delinearmos caminhos que favorecessem o 

encontro de respostas. Dessa forma, nos deparamos com a necessidade de compreender três 

(sub) perguntas que atravessam e se relacionam com a questão motivadora dessa pesquisa: A) 
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Qual formação é ofertada ao estudante de psicologia no Brasil? B) Como se forma a pessoa 

humana? C) Como garantir a consciência de si num percurso formativo? Tais questões 

culminaram, respectivamente, na construção dos capítulos, 2, 3 e 4 da pesquisa. 

Com isso, mais uma vez foi confirmado a abertura de horizontes que o enquadre 

fenomenológico garante e, por isso, buscamos “acolher o desafio de apreender a experiência 

sem perder sua vitalidade e sem reduzi-la a concepções prévias, sustentando olhar de abertura 

ao que se manifesta e empenho pessoal para que seja preservada sua complexidade e unidade” 

(GASPAR & MAHFOUD, 2010, p. 1-2). 

 

1.3.2 Da subjetividade à objetividade 

 

Em meio ao reconhecimento da provocação inicial desta pesquisa, esclarecida 

através da pergunta Como se forma o humano em meio ao pluralismo teórico da psicologia? e 

do seu primeiro desdobramento presente na pergunta A) Qual formação é ofertada ao 

estudante de psicologia no Brasil? tornou-se necessário uma análise documental das 

proposições curriculares do curso de psicologia no Brasil a partir de documentos oficiais que 

regulamentam seu currículo e encontram-se disponíveis em sites oficiais.  

Para nos auxiliar na compreensão da leitura desses documentos, utilizamos as 

contribuições da história dos saberes psicológicos pois a relevância do conhecimento que este 

campo de saber tem produzido para a psicologia, nos ajudou a compreender que “conhecer as 

raízes é algo necessário para compreender termos e conceitos em sua significação originária, 

como também para acompanhar as mudanças ocorridas ao longo do tempo e em diferentes 

contextos geográficos” (MASSIMI, 2016, p. 14).  

Por outro lado, em continuidade aos capítulos seguintes, utilizamos a pesquisa 

teórica, perpassada pela revisão bibliográfica, que nos serviu para responder as duas últimas 

questões restantes - B) Como se forma uma pessoa humana? e C) Como garantir a 

consciência de si num percurso formativo? Estas complexificam e se relacionam com as 

demais questões levantadas, e, nesses capítulos, recorremos ao estudo e a consulta de livros, 

artigos, dissertações e produções de outros autores, além das obras de Edith Stein, a fim de 

compreender e discutir as produções existentes acerca das questões levantadas de maneira 

crítica e reflexiva. 

O conceito de formação nos serviu para adentrar a extensa obra de Edith Stein, e 

assim, encontramos como principais textos da autora que versam sobre a nossa temática os 

seguintes títulos: Sobre o conceito de formação (STEIN, 2003a); A estrutura da pessoa 
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humana (STEIN, 2003c); Verdade e clareza no ensino e na educação (STEIN, 2003d). É 

válido destacar que vários outros textos de Edith Stein foram utilizados para maior 

aprofundamento e exploração dos temas identificados. A escolha dos comentadores da 

filósofa se deu nos mesmos moldes, a partir do conceito de formação, contudo, privilegiamos 

aqueles cujas produções se relacionam de algum modo com o campo da psicologia. 

Esta pesquisa pretende ofertar um campo conceitual que também possa favorecer 

o embasamento para ações de intervenção na realidade. Comungamos da perspectiva 

apontada por Demo (2000, p. 20) onde o mesmo afirma que uma característica principal da 

pesquisa teórica é dedicar-se “a reconstruir teoria, conceitos, idéias, ideologias, polêmicas, 

tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos”. 

Portanto, no primeiro momento procedemos uma análise contextualizada das 

propostas curriculares regulamentadas para o curso de graduação em psicologia no Brasil a 

partir de documentos disponíveis na internet, em sites oficiais, que versam sobre a proposição 

curricular deste curso. Em seguida, visamos identificar as concepções de formação presentes 

nesse documento alcançando as definições de formação especialista e formação generalista. 

Estes resultados revelaram a necessidade de maior atenção às questões que incidem sobre a 

formação, tornando-se necessário, inclusive, uma compreensão ampliada do próprio conceito 

de formação. Nesse sentido, adentramos a extensa obra de Edith Stein (1891 – 1942), onde se 

encontra fundamentado, a partir de sua antropologia filosófica, uma perspectiva importante 

sobre o conceito de formação, bem como suas repercussões e relevância para a formação da 

pessoa humana em meio a educação, a cultura e a sociedade. Na sequência adentramos os 

apontamentos acerca da experiência como caminho possível para a consciência de si em meio 

ao percurso formativo.  

O recorte dessa pesquisa resolveu se pautar especificamente nas contribuições de 

Edith Stein (1891 – 1942), inicialmente por dois motivos basilares, a saber: 1.º A fecunda 

contribuição de sua obra para se pensar a formação da pessoa humana na atualidade (STEIN, 

1930/2003a; 1926/2003b; 1932-33/2003c; 1917-22/2005a; 1928-32/1999. 2º. A notória 

expansão do pensamento da filósofa no território brasileiro, em vários campos do saber, 

especialmente no campo da psicologia (ALES BELLO, 2011; 2014; MAHFOUD & 

MASSIMI, 2013; MAHFOUD & SAVIAN FILHO, 2017; CARDOSO, 2014; SBERGA, 

2014). 

Ao utilizarmos o termo estudo para nos referirmos à nossa ação diante da revisão 

bibliográfica e da pesquisa documental, estamos utilizando o mesmo entendimento de Demo 
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(2011, p. 87) que nos apresenta a seguinte definição deste conceito: “estudar significa dedicar-

se a atividade sistemática de estilo reconstrutivo, com base em constante elaboração própria, 

lendo autores para nos tornarmos autores”. 

Dessa forma nos deparamos com um fazer qualitativo revelador da própria 

subjetividade dos investigadores, evidenciando que os argumentos aqui apresentados são 

refeitos com “mãos próprias”, buscando nos autores, nos documentos e nas demais fontes 

consultadas, compreender os argumentos centrais, os contextos de nascimento e 

desenvolvimento das ideias, bem como suas bases teóricas e metodológicas. Assim, nos 

dispomos a tratar as questões teóricas revisitando conceitos, ideias, fundamentos e referências 

históricas, filosóficas, políticas e sociais que incidem sobre o campo da formação da pessoa 

humana e da psicologia no Brasil com a clareza de que: 

 

 

Na leitura detida de um livro é possível observar a teoria da aprendizagem baseada 

na busca de padrões e suas conexões: não guardamos em mente todo o livro, mas 

aquilo que detectamos ter coerência recorrente, mantém significado abrangente, 

indica relevância cada vez mais consolidada (DEMO, 2011, p. 87). 

 

 

Desse modo, chegamos a alguns resultados, e aqui apresentamos ao possível leitor 

uma escrita daquilo que entendemos como crucial para se pensar a formação da pessoa 

humana no campo da formação profissional em psicologia, objetivando alcançar 

conhecimentos passíveis de generalizações e críticas entre pares, no sentido de ampliar as 

reflexões filosóficas no campo psi e fomentar novas construções em meio a ciência. 
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2 A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA NO BRASIL 

 

A construção da formação em Psicologia no Brasil é um fenômeno que se 

apresenta híbrido, variável e diversificado no decorrer da história, haja vista a dinâmica 

própria que caracteriza o “objeto” de estudo que este campo de conhecimento pretende 

abarcar. Este fato exige dessa disciplina-ciência-profissão constantes atualizações e revisões 

na formação do seu profissional.  

Entre idas e vindas do curso de psicologia no Brasil é possível compreender que a 

história desta ciência no país não se resume nos 56 anos que marcam a sua regulamentação 

como profissão (ver JACÓ-VILELA, 2002). São anteriores as contribuições da psicologia 

para a população brasileira, como pode ser verificado inclusive nos estudos que versam sobre 

a presença dos saberes psicológicos desde o período colonial (MASSIMI, 1990). No entanto, 

diante dos limites desse texto, e da busca por compreender como as proposições curriculares 

dos cursos de psicologia pretendem contribuir com a experiência formativa do psicólogo, 

faremos um recuo delimitado aos períodos em que se estabeleceu uma padronização 

regulamentada da formação em psicologia no Brasil.  

Assim, uma síntese contextual do que julgamos serem acontecimentos 

importantes que culminaram em proposições padronizadas para a formação em psicologia no 

país, se faz necessária. Nesse sentido, antes de explorarmos o currículo que garantiu a 

formação dos pioneiros dessa profissão, vejamos o que ocasionou o seu surgimento.  

 

2.1 O currículo mínimo de 1962 

 

De acordo com Jacó-Vilela (2012), foi 1953 o ano que teve início o primeiro 

curso de graduação em psicologia no Brasil, promovido pela Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC/RJ), seguida em 1956 pela PUC-RS e em 1958 pela Universidade de 

São Paulo (USP), e assim gradativamente os cursos de psicologia foram se expandindo para 

outras localidades, demonstrando que o ensino dessa disciplina aconteceu anteriormente ao 

seu reconhecimento enquanto profissão. O crescimento dos cursos de psicologia colocou em 

evidência a necessidade de uma padronização e regulamentação da formação do psicólogo, 

caracterizando um período de busca por institucionalização da formação. É diante desse 

contexto de expansão e da necessidade de estabelecer uma caracterização para o fazer desse 

“novo” profissional que o Conselho Nacional de Educação solicita aos diferentes atores que 
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se organizavam em torno da psicologia, uma proposta para a formação dos psicólogos 

(SEIXAS, 2014; JACÓ-VILELA, 2012). 

A resposta a essa solicitação gerou movimentos divergentes dentro do espaço psi, 

uma vez que a compreensão acerca de qual o melhor modelo para formar o profissional da 

psicologia não se apresentou de maneira uníssona
6
. Basicamente, pode-se dizer que as 

propostas para formação do psicólogo, a fim de alcançar a regulamentação da profissão, se 

deram em duas perspectivas: a primeira buscava uma formação mais generalista para o 

psicólogo e a segunda uma formação mais especialista. 

Nesse campo de divergências e confluências surgem posicionamentos importantes 

da ISOP – Instituto de Seleção e Orientação profissional e da ABP – Associação Brasileira de 

Psicotécnica com propostas de formação numa perspectiva especialista-tecnicista, sendo no 

entanto, vetada, pois a atividade clínica do psicólogo (diagnóstica e psicoterápica) feriu 

interesses da classe médica que identificou nesse campo a supremacia de suas atuações. 

Houve inclusive tentativas da Comissão de Ensino Superior para que o psicólogo se 

configurasse como um assistente técnico do médico, proposta também vetada pela Comissão 

de Educação e Cultura (SEIXAS, 2014).  

Em outro momento, como também nos mostra Seixas (2014, p. 89), a Associação 

Brasileira de Psicólogos conjuntamente com a Sociedade de Psicologia de São Paulo, 

substituindo o termo “exercícios da prática psicoterápica” por “solução de problemas de 

ajustamento”, “resolveu” o problema da relação entre medicina e psicologia e manteve o 

caráter autônomo desta para a prática clínica. A proposta apresentada por esse coletivo 

consistia em seis anos de formação, dividido entre teoria e prática, cujo período de finalização 

permitiria ao aspirante a psicólogo escolher uma das três áreas clássicas de atuação: clínica, 

escolar e industrial. Nesse sentido, a psicologia caminhou para um lugar autônomo e de 

relevância para o mercado por possuir um corpo de conhecimentos e técnicas que lhe 

caracterizaram como profissão independente das demais, portanto, isso demonstra que nesse 

momento inicial da formatação do currículo mínimo do psicólogo, uma perspectiva 

especialista de formação era sustentada.  

Diante disso, em 27 de agosto de 1962, com poucas alterações diante das 

proposições do grupo paulista, a regulamentação da profissão do psicólogo é aprovada no 

Brasil por meio da Lei 4.119/62 e no texto desta lei é conferido, enquanto função privativa do 

                                                 
6
 Para uma análise apurada acerca dos embates que marcaram esse período, ver JACÓ-VILELA, 2002; JACÓ-

VILELA, 2012; SEIXAS, 2014. 
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psicólogo, o diagnóstico psicológico, a orientação e seleção profissional, a orientação 

psicopedagógica e a solução de problemas de ajustamento, devendo este profissional utilizar 

os métodos e técnicas psicológicas a fim de realizar com êxito a execução dessas funções.  

Enquanto a Lei 4.119/62 dispõe sobre os aspectos gerais e administrativos dos 

cursos de formação, da vida escolar do aspirante a psicólogo, dos direitos conferidos aos 

diplomados, das condições para o funcionamento dos cursos, da revalidação de diplomas e 

outras disposições gerais e transitórias, foi o parecer 403/62, aprovado em 19 de dezembro de 

1962, emitido pelo Conselho Federal de Educação, que permitiu a efetivação da resolução 

que impõe o currículo mínimo e o tempo de duração para a formação em psicologia
7
. A 

resolução em questão não apresenta uma identificação própria, como um número ou nome, 

apenas data de 19/12/1962, e afirma em seu preâmbulo que incorpora o parecer 403/62 em 

seu texto, justifica a competência do Conselho Federal de Educação e com isso resolve que o 

curso de psicologia, em nível de bacharelado e licenciado, com duração de quatro anos, deve 

conter no mínimo as seguintes disciplinas: 1. Fisiologia; 2. Estatística; 3. Psicologia Geral e 

Experimental; 4. Psicologia do Desenvolvimento; 5. Psicologia da Personalidade; 6. 

Psicologia Social; 7. Psicopatologia Geral. 

Para obtenção do título de psicólogo, deveria ser acrescido às disciplinas 

supracitadas, o curso das matérias: Técnicas de Exame Profissional e Aconselhamento 

Psicológico e Ética Profissional. Por fim, ao estudante, seria facultado escolher três dentre as 

seguintes disciplinas: a) Psicologia do Excepcional, b) Dinâmica de Grupo e Relações 

Humanas, c) Pedagogia Terapêutica, d) Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, e) 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas, f) Seleção e Orientação Profissional, g) Psicologia da 

Indústria. Para diplomação no curso é ainda obrigatório o treinamento da prática profissional 

sobre supervisão em campo de estágio, no caso da modalidade formação do psicólogo.  

Essa estruturação do currículo mínimo dos cursos de psicologia tem 

características cruciais para compreendermos o desenvolvimento dessa ciência e profissão a 

partir de sua gênese regulamentada. Ainda que o artigo primeiro da Lei 4.119/62 considere 

que os cursos de psicologia devam acontecer nas faculdades de filosofia, é no parecer número 

403/62 que se faz evidente um modo específico de filosofar, como pode ser verificado no 

texto abaixo: 

 

 

                                                 
7
 Esta resolução está disponível no site da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia – ABEPSI e pode ser 

acessada em: http://www.abepsi.org.br/formacao/linha-do-tempo-da-psicologia/ 
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[...] é imperativo que se acentue o caráter científico dos estudos a serem realizados, 

que só assim há, de ser possível assegurar a Psicologia, a posição de relêvo que lhe 

cabe no concerto das chamadas profissões liberais e, pari passu, evitar as 

improvisões que, do charlatanismo a levariam, fatalmente ao descrédito. Estas 

considerações dão a medida dos cuidados que devem presidir a elaboração do 

respectivo currículo mínimo (PARECER Nº 403, 1962, p. s/n). 

 

 

A prevalência de uma tendência a um modo específico de pensar em psicologia, o 

científico, é um fato marcante no momento de sua constituição enquanto profissão, feito que é 

corroborado pela própria disposição dos conteúdos presentes no currículo mínimo que 

vislumbravam a caracterização do perfil do egresso. Nesse sentido, um traço mínimo e 

marcante desse currículo é a busca pela aplicação das teorias psicológicas, ou seja, a 

psicologia aplicada nas diferentes áreas, culminando em modelos de atuação privatista, 

individual e, de modo amplo, desconectado da realidade brasileira (FERREIRA NETO, 

2010).  

De acordo com Seixas (2014) a legitimação garantida pelo Estado, por meio do 

estabelecimento do currículo mínimo, torna essa formação inicial do psicólogo basicamente 

positivista, cuja técnica torna-se o ponto central, gerando muitas vezes a descontextualização 

dos sujeitos e de suas questões. Esta consideração pode ser melhor compreendida se 

retomarmos as motivações que embasaram a elaboração do currículo mínimo, por exemplo, 

através das justificativas para a escolha de suas disciplinas: 

 

 

A Fisiologia explica-se como estudo básico para compreensão do comportamento 

humano e animal que, além disto, proporciona um treinamento metodológico válido 

em si mesmo. A Estatística encontra a sua justificação seja da pesquisa, seja no setor 

de aplicação. Por isto, repelindo a mera dedução de fórmulas de remota utilidade, 

deve consistir na apresentação de técnicas diretamente vinculadas ao objetivo dos 

estudos psicológicos. A Psicologia Geral e Experimental, como análise dos 

processos fundamentais do comportamento (cognição, motivação e aprendizagem), 

servirá de apoio para o treinamento do estudante no campo da experimentação. O 

mesmo, em outro plano, é possível dizer da Psicologia do Desenvolvimento. 

Entendendo com as modificações por que passa o ser humano, ao longo do seu 

processo evolutivo, dará uma visão teórico-experimental dêsse processo e suscitará, 

destarte, investigações originais que levarão a novas descobertas. A Psicologia de 

Personalidade justifica-se como ponto natural de convergência dêsses estudos, 

acrescentando a noção de uma personalidade in fíeri a idéia da personalidade como 

resultante. Visto, entretanto, que o próprio ajustamento é função do contexto em que 

se opera, torna-se imprescindível completar a configuração do esquema: indivíduo-

meio, ou comportamento situação, através da Psicologia Social. Finalmente, a 

Psicopatologia Geral virá trazer para esses estudos uma nova dimensão, 

representada pelos distúrbios dos processos psicológicos e pelas dificuldades que se 

verificam no ajustamento (PARECER Nº 403, 1962, p. s/n).   

 

 



29 

 

 

Ainda segundo Seixas (2014) as consequências desse currículo mínimo, no 

momento de uma significativa expansão da psicologia, se dá por meio de uma cultura psi, que 

favorece a patologização do sujeito, haja vista o interesse dessa campo de conhecimento na 

resolução dos “problemas de ajustamento”, privando os problemas sociais de 

questionamentos. Com isso, a configuração dos primeiros momentos da regulamentação da 

profissão do psicólogo gerou uma ampliação do número de cursos de psicologia pelo país e 

também uma cultura psicologizante.  

De acordo com Ferreira Neto (2010), outro fato que contribui para o 

fortalecimento dessa cultura psi e, que é transversal ao desenvolvimento inicial da psicologia 

regulamentada, é o milagre econômico, período que se deu durante a ditadura militar, entre 

1968 e 1973, e que colocou as classes sociais média e alta dentro dos padrões do capitalismo 

industrial. Nas sociedades industriais, os processos de subjetivação típicos tendem a se 

caracterizar por uma alta valorização da interioridade psicológica, em virtude da busca pela 

ascensão social por meio dos méritos pessoais. Assim, a vida individual é considerada com 

maior ênfase. Com isso, a psicologia, ancorada no currículo mínimo, conformada enquanto 

um serviço de difícil acesso aos que detinham baixo poder aquisitivo, encontrou na nova elite 

brasileira o seu nicho de mercado, consolidando no imaginário social a figura do psicólogo 

como inerente à condição de clínico (FERREIRA NETO, 2010). 

É válido destacar que as primeiras proposições curriculares do curso de psicologia 

previam como campos cruciais de atuação a clínica, a escola e a indústria, porém, a formação 

recebida pela primeira geração de psicólogos no país, somado ao contexto sócio político da 

época, aguçou um modo específico de fazer psicologia e culminou, de modo amplo, na 

construção do perfil do egresso do curso como um profissional liberal, com práticas 

individuais e autônomas, o que contribuiu para a construção de um imaginário social que 

vincula este profissional à condição de clínico (FERREIRA NETO, 2010; SEIXAS, 2014).  

 

2.2 Críticas ao currículo mínimo em meio à realidade brasileira  

 

Até a década de 1980 a psicologia se embasou em constructos epistemológicos 

cuja ênfase recaía na dimensão psíquica individual do sujeito, gerando como consequência, 

em muitos momentos, a neutralização dos fatos sociais (FERREIRA NETO, 2010; BOCK, 

2009). Nesse sentido, a psicologia apresentou-se inicialmente como sendo uma ciência e 

profissão “privilegiada” em relação aos acontecimentos sociais, logo, intacta a eles. Contudo, 



30 

 

 

o crescente aumento do número de psicólogos no país e as consequentes mudanças na 

conjuntura econômica foram aos poucos colocando em cheque essa condição, fazendo com 

que surgissem questionamentos acerca de qual a função social do psicólogo, qual a sua 

identidade, qual o seu compromisso social e a quem de fato o psicólogo se propunha servir 

(BOTOMÉ, 1979; BOCK, 2009).  

Autores como Neto e Cury (2014) e Seixas (2014), apontam que uma importante 

reação a essa caracterização inicial do profissional de psicologia se deu a partir do estudo 

proposto pela professora Sílvia Leser de Mello Pereira (1975), cujas questões levantadas 

abalaram as crenças vigentes que, até então, individualizavam e/ou naturalizavam o fenômeno 

psicológico. Neto e Cury (2014) apontam que houve questionamentos acerca dos preços dos 

serviços ofertados pelos psicólogos e também acerca de suas formações que se davam a partir 

de materiais oriundos do exterior, muitas vezes sem nenhuma conexão com a realidade 

brasileira.  Os constantes incômodos que começaram a surgir em relação à figura do psicólogo 

colocaram em xeque a identidade da profissão, caracterizada inicialmente a partir da condição 

clínica. 

 

 

Foi somente no momento em que os psicólogos, em crescentes contingentes, 

passaram a atender clientelas oriundas das classes populares na década de 80, pela 

ação da psicologia social comunitária, pelo movimento de saúde mental, entre outros 

segmentos, que aconteceu de fato o início efetivo da desconstrução dessa concepção 

tradicional de clínica (FERREIRA NETO, 2010, p. 134). 

 

 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP)
8
, tomando conhecimento dos diversos 

questionamentos acerca da identidade e formação do psicólogo, lança em 1984 o “Programa 

de Estudos e Debates sobre a Formação e Atuação do Psicólogo”, tornando-se um grande 

articulador entre Instituições de Ensino Superior e o Ministério da Educação (RUDÁ, 2015). 

O programa desenvolvido pelo CFP dá origem a três importantes publicações que contribuem 

significativamente para a compreensão do perfil do psicólogo brasileiro, das demandas sociais 

que lhe chegam e das práticas emergentes que desafiam a formação.  

O primeiro livro publicado, fruto do movimento iniciado pelo CFP, é datado de 

1988 e tem como título, a pergunta: “Quem é o psicólogo brasileiro?” (Conselho Federal de 

Psicologia, 1988). Nas linhas deste trabalho, entre outros assuntos, busca-se problematizar a 

graduação, a formação complementar, a formação científica e o perfil do psicólogo. Entre 

                                                 
8
 O Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais surgiram nove anos depois da regulamentação da 

profissão, em 20 de dezembro de 1971, sob a Lei Federal nº 5.766.  
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outras conclusões que o texto traz, verifica-se a identificação da formação graduada do 

psicólogo como sendo aquém de suas potencialidades e desprovida de ações de cunho social, 

sendo este déficit compensado por uma boa formação técnica e tradicional. A formação 

complementar se dava majoritariamente via instituições privadas e a pesquisa cientifica não 

permitia um contato com as pesquisas originais, incorrendo em meras repetições técnicas de 

achados científicos, sendo estas algumas críticas aos modos de formação que vigoravam à 

época (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 1988).  

O segundo livro publicado pelo Conselho Federal de Psicologia em busca de 

compreender quem é o profissional que lhe cabe a orientação, a disciplina e a fiscalização no 

exercício da profissão, é intitulado: “Psicólogo brasileiro – construção de novos espaços” 

(Conselho Federal de Psicologia, 1992), publicado em 1992. Também neste ano, aconteceu o 

I encontro de coordenadores de cursos de psicologia no país, na cidade de Serra Negra em São 

Paulo, culminando na escrita da Carta de Serra Negra, cujo objetivo visou nortear a formação 

do psicólogo no Brasil. Este encontro foi possível após a realização de encontros organizados 

nas diversas regiões do país que envolveram o Conselho Federal e os Conselhos regionais, 

culminando no encontro nacional de Serra Negra. O público alvo deste encontro foram os 

representantes das agências formadoras de psicologia de todo o país e os objetivos específicos 

do encontro visaram uma discussão temática sobre: 1) Princípios norteadores da formação 

acadêmica do psicólogo; 2) a contemplação desses princípios no currículo; 3) a contemplação 

desses princípios nos estágios.  

No encontro de Serra Negra, sete princípios norteadores para a formação do 

psicólogo foram aprovados em plenária, sendo eles: 

 

 

1) desenvolver a consciência política de cidadania, e o compromisso com a realidade 

social e a qualidade de vida; 2) desenvolver atitude de construção de conhecimento, 

enfatizando uma postura crítica, investigadora e criativa, fomentando a pesquisa 

num contexto de ação-reflexão-ação, bem como viabilizando a produção técnico-

científica; 3) desenvolver o compromisso da ação profissional quotidiana baseada 

em princípios éticos, estimulando a reflexão permanente destes fundamentos; 4) 

desenvolver o sentido da universidade, contemplando a interdisciplinaridade e a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 5) desenvolver a formação 

básica pluralista, fundamentada na discussão epistemológica, visando a consolidação 

de práticas profissionais, conforme a realidade sócio-cultural, adequando o currículo 

pleno de cada agência formadora ao contexto regional; 6) desenvolver uma 

concepção de homem, compreendido em sua integralidade e na dinâmica de suas 

condições concretas de existência; 7) desenvolver práticas de interlocução entre os 

diversos segmentos acadêmicos, para avaliação permanente do processo de 

formação (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 1992b, s/n).  
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Os sete princípios elencados são apresentados de modo generalista e esta mesma 

carta traz algumas sugestões para a operacionalização desses princípios, a saber: criação de 

políticas institucionais para acompanhar o corpo docente no que se refere a: qualificação, 

contratação, avaliação e acompanhamento dos discentes em formação; responsabilização das 

agências formadoras para o suporte institucional necessário à formação; estrutura curricular 

diversificada visando construções críticas pelo aluno, inclusive nos estágios; monitoramento 

em campo das práticas e resultados dos estágios; promoção de um espaço dentro e fora da 

universidade para o debate em meio a produção escrita do discente; permitir o acesso do aluno 

as ementas de suas disciplinas; permitir um espaço filosófico e político de discussão sobre o 

código de ética e atuação do psicólogo; buscar a aproximação dos conselhos regionais junto 

aos percursos de formação dos alunos. Diante dessas tentativas de operacionalização, de fato, 

devemos refletir, assim como nos convida Japur (1994), se tais sugestões de 

operacionalização tornam possível, ou não, o alcance dos princípios da Carta de Serra Negra.  

Em 1994, em continuidade aos estudos e debates sobre a formação e atuação do 

psicólogo, o Conselho Federal de Psicologia publica o terceiro livro que versa sobre as 

condições da formação/profissão, dessa vez intitulado: “Psicólogo brasileiro – práticas 

emergentes e desafios para a formação” (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 

1994). Em 1994 também ocorreu o I Congresso Nacional de Psicologia, instância máxima de 

deliberação na estruturação do Sistema Conselho (RUDA, 2015).  

Diante disso, é possível verificar que a formulação dos princípios votados pela 

plenária no encontro de Serra Negra e as publicações encabeçadas pelo CFP, traduz, de modo 

amplo, um movimento na busca por uma formação em psicologia mais ancorada na realidade 

em que está inserida e que passe a levar em conta questões sociais, políticas, de direitos e 

cidadania, a fim de alcançar uma postura crítica, tanto nas reflexões como nas ações do 

psicólogo.  

Além das publicações do Conselho Federal de Psicologia, da carta de Serra Negra 

e de outras produções sobre o tema que foram desencadeadas na década de 90, (ver CURY e 

NETO, 2014), outro importante documento desse período é elaborado pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Psicologia, constituída em 1995, pela Secretaria de Ensino 

Superior do Ministério da Educação (MEC/SESU). O seu objetivo principal era estudar e 

propor novas diretrizes para a formação em psicologia. Este documento, intitulado: “A 

formação em psicologia – contribuições para reestruturação curricular e avaliação dos 

cursos”, aponta já nas primeiras linhas a necessidade de se considerar um “currículo em uma 
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perspectiva progressista e emancipatória” (BORGES, et al, 1995, p. s/n). A partir desse 

documento, em comparação com o currículo mínimo de 1962, é possível verificar mudanças 

radicais entre um currículo e outro, como pode ser verificado no quadro abaixo: 

 

CURRÍCULO MÍNIMO 1962 
PERSPECTIVA CURRICULAR 

APRESENTADA EM 1995
9
 

Disciplinas primárias obrigatórias para obtenção 

do título de bacharelado e licenciatura 
Disciplinas primárias obrigatórias 

1. Fisiologia;  

2. Estatística;   

3. Psicologia Geral e Experimental;  

4. Psicologia do Desenvolvimento;  

5. Psicologia da Personalidade;  

6. Psicologia Social;   

7. Psicopatologia Geral. 

1. Teorias e Sistemas em Psicologia;  

2. Psicologia Geral: processos básicos;  

3. Metodologias de investigação psicológicas e 

psicossociais;  

4. Psicometria (Medidas psicológicas);  

5. Bases Biológicas do Comportamento;  

6. Psicologia do Desenvolvimento;  

7. Psicologia da Personalidade;  

8. Psicologia Social. 

Disciplinas secundárias obrigatórias para 

obtenção do título de Psicólogo 
Disciplinas secundárias obrigatórias 

8. Técnicas de Exame Profissional e 

Aconselhamento Psicológico;   

9. Ética Profissional;   

10. /12. Três dentre as seguintes:   

a) Psicologia do Excepcional,   

b) Dinâmica de Grupo e Relações 

Humanas,   

c) Pedagogia Terapêutica,   

d) Psicologia Escolar e Problemas de 

Aprendizagem,  

e) Teorias e Técnicas Psicoterápicas,  

f) Seleção e Orientação Profissional,   

              g) Psicologia da Indústria.   

9. Teorias e Técnicas Psicoterápicas  

10. Psicologia aplicada à Educação  

11. Psicologia Organizacional e do Trabalho  

12. Psicologia aplicada a comunidades  

13. Psicologia da Saúde  

14. Ética profissional 

 

 

Dentre as matérias abaixo, dever-se-á escolher duas 

complementares obrigatórias. 

Para a obtenção do diploma de Psicólogo, torna-

se obrigatório um período de treinamento 

prático sob a forma de estágio supervisionado. 

15. Psicologia jurídica  

16. Psicologia do Esporte  

17. Psicologia do Trânsito  

18. Psicologia Ambiental  

19. Psicologia do Excepcional  

                                                 
9
 BORGES, et al, (1995). 
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20. Psicopedagogia  

21. Aconselhamento psicológico  

22. Orientação vocacional e profissional 

 

 

Visando a interdisciplinaridade, o documento propõe 

a inclusão de três dentre as seguintes disciplinas: 

 

 

23. Sociologia  

24. Antropologia  

25. Filosofia  

26. Linguística  

27. Estatística  

28. Etologia 

 

O documento escrito por Borges et al (1995), aponta ainda que a formação em 

psicologia no Brasil chegou num “ponto alto de crise” e isto põe em evidência mais uma vez a 

necessidade de mudança de paradigma. Para justificar esse nível de argumentação, o 

documento cita o estudo realizado pelo Conselho Federal de Psicologia de 1988, onde após 

entrevistas realizadas com os profissionais, verificou-se que os mesmos consideraram o 

ensino recebido no país como “bastante fraco, insatisfatório e que, além, disso, observa-se 

uma tendência negativa, ou seja, aparentemente, vêm piorando ao logo do tempo” (Conselho 

Federal de Psicologia, 1988, p.85). É importante destacar que, a partir da década de 80, 

algumas mudanças foram sendo inseridas no currículo das agências formadoras por parte de 

seus próprios agentes, o que caracteriza uma certa flexibilidade do currículo mínimo inicial 

interposto em 1962 a esta profissão, contudo, também foram mudanças mínimas, não 

estruturais, reverberando basicamente sobre uma disciplina ou outra e em alguns campos de 

estágios específicos. Assim, não podemos afirmar que de 1962 a 2004, o currículo de 

formação do psicólogo permaneceu totalmente estático (ver Passos, et al, 2009), mas tão 

somente que após quarenta e dois anos é que se tornou possível uma reforma estrutural no 

currículo da psicologia no Brasil.  

 

2.3 O currículo de 2004/2011 

 

As publicações do Conselho Federal de Psicologia, a carta de Serra Negra e o 

documento consolidado apresentado pela Comissão de Especialista em Ensino de Psicologia 

do MEC, demonstraram mudanças significativas de perspectivas na formação do psicólogo. 
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Enquanto o currículo mínimo visava uma formação técnica especializada deste profissional, 

as revisões curriculares presentes na década de 90 vislumbravam uma formação pluralista.  

 

 

Uma formação pluralista deveria permitir ao aluno uma análise comparativa dos 

diferentes sistemas psicológicos em termos da concepção de homem que lhes são 

subjacentes e da qual decorram seus principais conceitos, instrumentos de análise, 

investigação e intervenção. Busca-se possibilitar ao estudante desenvolver 

capacidade de apreender, criticamente, a ampla gama de questões sociais, políticas, 

econômicas e científicas que envolvem atuação do profissional em psicologia 

(BORGES, et al, 1995, p. s/n). 

 

 

De acordo com Rudá (2015), propostas de alterações curriculares da psicologia já 

haviam sido apontadas desde a década de 70, mas somente se tornou possível a instituição de 

diretrizes curriculares em Psicologia devido ao momento de transformações radicais que se 

verificava na conjuntura nacional, sobretudo no que se refere à educação. Nesse sentido, em 

meio aos esforços que a Psicologia realizava em busca de evolução nas proposições 

formativas de seus profissionais, surge em 1996, após intensos debates, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB de 1996 – Lei n. 9.394/96). Com a promulgação desta lei, enquanto 

instrumento que define as condições ou meios que devem reger a política educacional do país, 

novas tendências econômicas e políticas foram estabelecidas e impactaram os modos de 

formação em todos os níveis educacionais do país (LDB, 1996).  

Conforme nos aponta Seixas (2014), operacionalmente a LDB descreve o que são 

as universidades e qual o seu papel, uma vez que a fiscalização do Estado sobre as IES, sobre 

o corpo docente, sobre as produções institucionais, e sobre a relação intrínseca entre ensino, 

pesquisa e extensão passa a ser critério de avaliação e credenciamento. Assim, a LDB permite 

a expansão do ensino superior, com uma presença marcante do setor privado ancorando 90% 

do total das instituições e 65% dos cursos, logrando o feito de angariar para si 70% das 

matrículas em nível superior (SEIXAS, 2014). Diante disso, o que se aponta como horizonte 

de investigação para além dessa pesquisa, é a necessidade de compreender se, com essa 

ampliação de acesso, houve verdadeiramente uma democratização do ensino superior ou 

apenas sua privatização. 

No texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 9.394/96) são 

enunciadas, enquanto recomendações, diretrizes curriculares capazes de promover 

substituições nos currículos mínimos até então vigentes nos cursos de formação, cabendo às 

IES fixar seus currículos. As comissões de especialistas de cada área de conhecimento, 

indicada pelo MEC, foram responsabilizadas por interpretar novas concepções de currículo 
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para a psicologia tomando como base o texto da própria LDB de 1996. Com isso buscava-se 

retirar uma perspectiva de transmissão de conhecimento por conteúdos programáticos e inserir 

diretrizes curriculares capazes de desenvolver competências e habilidades profissionais (ver 

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia, 1999).  

De acordo com Rudá (2015), a década de noventa, particularmente, trouxe grande 

efervescência para a questão curricular como um todo no Brasil, o que repercutiu diretamente 

no curso de psicologia.  

 

 

Em 2001, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia, 

através do Parecer CNE/CES n. 1.314 (2001, 7 de novembro). O documento, no 

entanto, não é homologado, tendo em vista manifestações advindas de instituições 

de ensino superior e entidades interessadas na formação em Psicologia, passando, 

portanto, por retificação através do Parecer CNE/CES n. 72 (2002, 20 de fevereiro), 

com a alteração do item concernente às competências gerais a serem desenvolvidas 

pelo curso. Tal retificação ainda não configura um texto final, sendo a minuta 

devolvida ao CNE. Em seguida, mudanças na composição do órgão levaram à 

montagem de uma nova Comissão de Especialistas, havendo um processo de 

discussão que se estendeu até 2003, ano em que é realizado o Fórum Nacional de 

Entidades de Psicologia e mais uma vez discutida a proposta das Diretrizes 

Curriculares. Em 2004, após intenso debate, chegou-se finalmente à sua aprovação 

pelo Parecer CNE/CES n. 62 (2004, 19 de fevereiro), instituídas com a Resolução 

CNE/ CES n. 08 (2004, 7 de maio) (RUDÁ, 2015, p. 74-75). 

 

 

Assim, em 2004, novas diretrizes (BRASIL, 2004) para o currículo da psicologia 

são levadas a cabo, mantendo em seu texto regimental a busca por uma formação científica 

desse profissional, sobretudo para conter o crescimento de práticas “alternativas” e 

“esotéricas” que circundavam esse campo de conhecimento. Todavia, um diferencial dessa 

nova proposição é que o entendimento do que venha a ser “ciência” passa também por 

questionamento, não sendo um termo unívoco. Nesse sentido, as novas diretrizes passam a 

defender um “pensar cientificamente”
10

 como elo criterioso e indispensável para que o 

aspirante a psicólogo possa percorrer seu caminho de formação. Podemos afirmar também 

que com o advento da LDB 96, o currículo da psicologia deixa de se fundamentar em 

conteúdos disciplinares e volta-se para o desenvolvimento de um conjunto de competências e 

habilidades que permitem a prática crítica e reflexiva do psicólogo. 

O currículo de 2004 apresentou disciplinas que para além de querer demonstrar 

dados consolidados, se mostrassem como “eixos” disparadores para outros desdobramentos 

na construção do conhecimento psicológico, configurando uma marca plural para a formação 

                                                 
10

 Por “pensar cientificamente”, Borges et al (1995, p. s/n), apontam para a necessidade de “um conceito de 

ciência mais inclusivo, desde que preserve os critérios básicos de ser uma produção crítica que, ao explicitar o 

seu processo intrínseco de produção, pode viabilizar a crítica intersubjetiva”. 
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profissional, retirando, portanto, a hegemonia da “clínica” do currículo básico. Todavia, o 

próprio documento destaca que a primazia da clínica ainda ocupa um lugar privilegiado no 

mercado e no imaginário dos alunos, devendo-se buscar um equilíbrio na distribuição das 

disciplinas que permitem ao profissional atuar em diferentes espaços.  

O Art. 5º da resolução nº 8 de 7 de maio de 2004 (BRASIL, 2004), que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de graduação em Psicologia afirma que a 

formação em psicologia deve se articular em torno dos seguintes eixos: clareza acerca dos 

fundamentos epistemológicos e históricos das correntes de pensamento psicológico; 

fundamentos teóricos metodológicos que possibilitem apropriação crítica das teorias; domínio 

de procedimentos para a investigação científica e a prática profissional; conhecimento das 

características dos fenômenos e processos psicológicos; necessidade de interfaces com áreas 

afins do conhecimento; práticas profissionais que levem em conta esses eixos. Já no Art. 6º é 

exposto que a identidade do curso de Psicologia no país é conferida através de um núcleo 

comum de formação, definido por um conjunto de competências, habilidades e 

conhecimentos. O documento não define o que é o núcleo comum, mas dá margem para 

interpretação de que esteja se referindo aos eixos estruturantes do artigo 5º, acima descrito. Na 

sequência, o art. 7º afirma que é esse núcleo comum o fundamento para o profissional lidar 

com os diferentes conteúdos da psicologia.  

Ao regulamentar as necessidades da formação do psicólogo brasileiro, verifica-se, 

por meio diretrizes curriculares nacionais de 2004, a valorização de uma visão mais 

abrangente e multideterminada do fenômeno psicológico, evidenciando uma proposta de 

atuação pautada na promoção do bem-estar coletivo (BRASIL, 2004; 2011). Dessa forma, em 

relação à formação do psicólogo, estabelece-se a compreensão de que este deve ser um 

profissional inserido em diversos campos, junto com outros profissionais, em vários espaços 

sociais, e envolvido na promoção do bem-estar coletivo, definindo explicitamente a área da 

saúde como um desses campos de atuação (BRASIL, 2004; 2011). Tais dados nos convocam 

a refletir se estaríamos diante de um novo profissional da psicologia e colocam em evidência 

o cenário pluralista e diversificado em que se dá a sua formação e atuação.  

 

 

A nova proposta desloca uma concepção curricular antiga, centrada em disciplinas e 

conteúdos programáticos, para outra cuja preocupação maior é a construção de 

competências e habilidades profissionais. O currículo não mais é pensado a partir de 

conteúdos fundamentais que devem ser assimilados para posterior aplicação. A 

preocupação com conteúdos dá lugar a uma preocupação no desenvolvimento de 

competências e habilidades durante a formação. Isso exige uma presença maior da 

prática desde os primeiros períodos do curso; as práticas fornecendo elementos para 
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a reflexão teórica. A formação proposta não repete o modelo 

fundamentação/aplicação, mas assinala a ligação necessária entre ensino, pesquisa e 

extensão, e que, desde a graduação, o aluno deve lidar com a produção do 

conhecimento e não mais com a simples reprodução de conteúdos consagrados 

(FERREIRA NETO, 2010, 137).  

 

 

De acordo com Yamamoto (2000), com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), as diretrizes curriculares da Psicologia buscaram um núcleo 

comum através do qual se diferenciarão os perfis de formação em virtude das ênfases 

curriculares. Assim, como ponto comum inerente a todo o psicólogo, espera-se competências 

e habilidades específicas que lhe permitam avaliar, diagnosticar, planejar, intervir e elaborar 

projetos conforme referenciais teóricos; identificar, definir, formular e justificar questões de 

investigação científica; definir métodos e instrumentos de coletas de dados; avaliar problemas 

cognitivos, comportamentais, emocionais em diferentes contextos; compreender e analisar 

criticamente os fenômenos sociais; articular e produzir conhecimento; atuar 

interprofissionalmente; prestar consultorias e assessorias; elaborar comunicação técnica 

profissional.  

Seixas (2014) aponta que o perfil esperado do egresso em psicologia no Brasil, em 

nível de discurso dos projetos pedagógicos dos cursos, vislumbra em 85% dos cursos um 

profissional compromissado social e eticamente, seguido das características generalista, 

acadêmico-científico e interdisciplinar em 60%, sendo estas características um consenso 

acerca do perfil esperado pelas instituições no que se refere ao egresso do curso de psicologia 

no país.  

O hiato entre o primeiro currículo regulamentado (PARECER nº 403/62) para a 

formação em psicologia no Brasil e a segunda proposição também regulamentada (resolução 

CNE/CES nº 8, de 07/05/2004), equivale a quarenta e dois anos. Isto nos permite confirmar 

que mesmo com as intensas discussões e construções em busca de melhorias e 

aprofundamentos na formação em psicologia no Brasil, por mais de quatro décadas, a 

referência principal para se pensar a formação deste profissional se baseou nas proposições do 

currículo mínimo de 1962. 

Em 2011, a partir de um projeto complementar consolidado na resolução nº 5 de 

15 de março de 2011 (BRASIL, 2011), a licenciatura em psicologia foi regulamentada e as 

diretrizes curriculares nacionais, inicialmente publicadas em 2004, foram republicadas em 

2011 com o estabelecimento das normas para o projeto pedagógico complementar para a 

formação de professores de psicologia. Esta complementação visava garantir um novo espaço 
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de inserção do psicólogo: a de professor de psicologia no nível médio da educação básica. 

Esse destaque é importante porque pode parecer que houve três regulamentações das 

diretrizes curriculares da psicologia, porém, foram apenas duas, uma em 1962 que culminou 

na regulamentação da profissão, e outra em 2004. O que ocorreu em 2011 foi um 

complemento, com alteração do artigo 13º, que diz respeito tão somente às questões 

relacionadas à licenciatura.  

Conforme o Conselho Federal de Psicologia et al (2018, p. 35), com a promoção 

do currículo de 2004/2011, um novo paradigma para a formação em psicologia é interposto no 

cenário brasileiro e alguns princípios como o: “desenvolvimento de uma postura crítica, 

reflexiva, investigativa, ética e socialmente comprometida” que “valoriza a 

interdisciplinaridade, a multiprofissionalidade e a integração teórico prática durante todo o 

processo de formação, além da necessidade da formação continuada” tornaram-se pilares para 

nortear o percurso e consequentemente a prática daquele/a que aspira alcançar a condição de 

profissional da psicologia. 

 

2.4 2018: o ano da formação em psicologia 

 

Em 2018, a partir de uma parceria entre a Associação Brasileira de Ensino em 

Psicologia – ABEP, o Conselho Federal de Psicologia – CFP e a Federação Nacional dos 

Psicólogos – FENAPSI foi publicado o documento intitulado “2018 – Ano da Formação em 

Psicologia, revisão das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em 

psicologia”. O documento teve como objetivo principal endossar um processo nacional de 

reflexão e revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) que organizam o currículo da 

formação em psicologia no país, a fim de gerar um delineamento de novas DCN’s.  

Nesse sentido, almejando uma construção democrática, foram realizados 

encontros regionais e um encontro nacional para debater as novas diretrizes curriculares para 

o curso de psicologia. Cada fase teve suas características próprias e os detalhamentos dessa 

estruturação podem ser verificados em CFP et al (2018). No encontro nacional 121 propostas 

para pensar a formação do psicólogo foram discutidas e destas, 33 foram aprovadas a partir da 

votação de 85 delegadas e delegados presentes. Feito isto, a própria Associação Brasileira de 

Ensino em Psicologia, a partir de membros especialistas de sua diretoria, construiu uma 

minuta das novas DCN’s e as mesmas foram colocadas para consulta pública. Após o 

encerramento da consulta, o documento final foi elaborado a fim de ser apresentado ao 
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Conselho Nacional de Saúde (CNS) e com o seu aval, ser encaminhado ao Conselho Nacional 

de Educação (CNE) para sua convalidação e aprovação. Até o momento de finalização dessa 

pesquisa, apenas o parecer do Conselho Nacional de Saúde havia sido emitido e em nota a 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Psicologia - ANPEPP teceu críticas ao 

processo de construção das DCN’s de 2018
11

.  

O documento final (CFP et al, 2018), rumo às novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de formação em psicologia data sua conclusão em junho de 2018. O 

mesmo apresenta uma perspectiva de formação do psicólogo que reafirma uma profissão 

diversa, comprometida com a cidadania e com os direitos humanos, atenta aos princípios da 

inclusão, da responsabilidade ética e do compromisso social para o desenvolvimento humano.  

Dessa forma, já no artigo 3º do prospecto das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (CFP et al, 2018) para os cursos de graduação em psicologia, encontra-se previsto 

que: 

 

 

Art. 3º O curso de graduação em Psicologia tem como meta central a formação de 

psicólogo voltado para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino de 

Psicologia, com capacidade para atuar com responsabilidade acadêmico-científica e 

social, compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde 

integral e tendo como transversalidade, em sua prática, a determinação social dos 

fenômenos e processos humanos (CFP, et al, 2018, p. 114). 

 

 

É possível perceber que a expectativa gerada em relação ao perfil do egresso do 

curso de psicologia, a partir do documento de 2018, é de um profissional com 

responsabilidade acadêmico-científica e social, fatores respectivamente verossimilhantes ao 

que já vislumbrava o currículo de 1962 e o currículo de 2004/2011. Contudo, nessas novas 

proposições curriculares, é colocado abertamente o atravessamento dos determinantes sociais 

para o acontecimento dos processos e fenômenos humanos, com isso, o novo currículo exige 

do profissional psicólogo o compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana e 

da saúde integral. Eis que o compromisso social da psicologia é reivindicado em novas 

proposições curriculares, a fim de fortalecer os princípios fundantes e orientadores de uma 

formação que contemple o compromisso com o aperfeiçoamento da sociedade e com a 

                                                 
11

 Em nota, a ANPEPP reconheceu a necessidade de revisões curriculares, porém, considerou que o processo de 

construção das DCN’s de 2018 contou com a participação de profissionais, estudantes e professores de cursos de 

psicologia, mas, não envolveu “as distintas instituições formadoras e foi realizado segundo um calendário 

considerado apressado por várias organizações e instituições formadoras” (ANPEPP, 2018, p. s/n). A nota 

conclui se posicionando contrariamente ao ensino a distância e a inserção da psicologia na área da saúde, e com 

posicionamento favorável a inserção da psicologia na área de humanas, haja vista a pluralidade do fenômeno 

psicológico (Ver, ANPEPP, 2018). 
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pluralidade, numa perspectiva de direitos cidadãos plenos, conforme consta no parecer técnico 

emitido pelo Conselho Nacional de Saúde através da resolução nº 597 de 13 de setembro de 

2018. 

No que tange à formatação do curso, o caráter científico do psicólogo é o primeiro 

a ser sugerido enquanto fundamento para o curso de psicologia, devendo o mesmo ser 

“pautado no rigor das pesquisas e da elaboração dos conceitos e técnicas” (CFP et al, 2018, p. 

114). O documento não versa sobre o conceito de ciência utilizado, mas exige que seja 

reconhecida a diversidade de perspectivas epistemológicas e teórico-metodológicas que se 

apresentam em meio a busca pela compreensão do ser humano, sugerindo inclusive a abertura 

do psicólogo para a interlocução com outros campos de conhecimento. No inciso III do artigo 

4º, o documento deixa claro (assim como já constava nas DCN’s de 2004/2011) que o 

fenômeno psicológico, em virtude de sua amplitude, comporta múltiplos referenciais, uma vez 

que sua existência se dá a partir de interseções biológicas, culturais, sociais, históricos, 

políticos, econômicos e ambientais.  

Com isso, espera-se que a formação do psicólogo esteja fundamentada num 

posicionamento não reducionista, crítico diante dos fenômenos políticos, econômicos, 

macrossociais, regionais e até mesmo continentais, visando uma atenção à desigualdade 

estrutural que assola o Brasil. Por desigualdade social o documento de 2018 não se resume às 

questões relativas à estratificação social-econômica e evidencia as diversas desigualdades que 

imperam na contemporaneidade do país, fazendo frente às questões de gênero, étnico-raciais, 

de classe, do patriarcado, de diversidade sexual, das pessoas com deficiência. É imperativo no 

documento a defesa e a promoção da cidadania, e o mesmo reconhece na promoção e defesa 

das políticas públicas um mecanismo fundamental de garantia de direito e emancipação 

social.  

A minuta de 2018 segue apontando que a formação em psicologia deve ser 

presencial, multi e interdisciplinar e os estágios interprofissionais; deve ainda ser variada em 

aparatos teórico e metodológicos, plural nos campos de atuação, atenta às peculiaridades 

regionais e à identidade nacional e assim, elege um conjunto com sete eixos pelos quais a 

formação deve passar: I. Fundamentos epistemológicos e históricos; II. Fundamentos teóricos 

metodológicos; III. Fenômenos e processos psicológicos; IV. Procedimentos para a prática 

científica e a prática profissional; V. Interfaces com campos afins de conhecimento; VI. 

Políticas Públicas; VII. Práticas profissionais voltadas para assegurar um núcleo básico de 

saberes.  
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Em comparação a resolução nº 8 de 7 de maio de 2004, que instituiu as DCN’s de 

2004, uma diferença marcante está no acréscimo do eixo políticas públicas no núcleo comum 

da formação. A inclusão desse eixo no núcleo curricular comum da formação em psicologia 

tem como principal pretensão incluir conteúdos teóricos-metodológicos, práticas e estágios, 

comprometidos com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) (CFP, et al, 2018). 

De modo geral, o núcleo comum visa garantir ao estudante uma formação 

generalista que o caracterize com um amplo espectro de possibilidade de atuação e que será 

acrescida por ênfases curriculares, a critério da instituição formadora, que na escolha das 

ênfases deverá considerar as peculiaridades regionais. Nesse sentido, justifica-se que as 

ênfases não configuram especializações dentro da graduação, mas aprofundamentos em 

campos específicos de saberes após um percurso de formação perpassado pelo núcleo comum.  

A minuta de 2018 propõe ainda que, através de projeto pedagógico complementar 

e diferenciado, seja ofertada a formação opcional de professores em psicologia, a fim de que 

capacitado, o psicólogo possa atuar na educação básica, profissional, tecnológica e demais 

modalidades. Outro ponto também presente no documento é a reivindicação da integração 

teoria e prática nas novas proposições, o que abre espaço para que o aluno seja inserido mais 

previamente nos campos de estágios obrigatórios, ou seja, desde os primeiros anos do curso, 

conforme gradativo processo de aquisição de conhecimento.  

Segundo o parecer técnico nº 015/2018 emitido pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), ao analisar a minuta das novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de 

psicologia, proposta conjuntamente pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), a Associação 

Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) e a Federação Nacional dos Psicólogos 

(FENAPSI):  

 

 

O caráter híbrido e plural da Psicologia efetiva-se em uma proposta de formação 

generalista, crítica, reflexiva, ética e transformadora, que contempla o caráter 

multifacetado da ciência psicológica, apontando uma diversidade de possibilidades 

tanto no que se refere às suas bases epistemológicas e metodológicas, quanto às suas 

áreas de atuação. Considerada essa diversidade de lócus institucional, campos e 

aportes, e as demandas da sociedade brasileira, pode-se afirmar que, além da 

definição dos componentes teórico-metodológicos indispensáveis para a formação 

profissional da(o) psicóloga(o), é fundamental a inserção da/o estudante nas 

políticas públicas vinculadas à saúde, à educação, ao trabalho, à assistência social, à 

justiça, entre outras (PARECER CNS, nº 015/2018, s/p). 

 

 

Ao nos depararmos com as proposições curriculares da psicologia é possível 

identificar que na revisão e ampliação da noção clássica da psicologia clínica, a dimensão 
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social exigiu alguma forma de escuta, e com isso essa ciência-profissão teve que rever seu 

compromisso com a sociedade brasileira. Tais questões demandaram a sustentação de uma 

psicologia diversa, plural e vinculada à cidadania plena, fenômenos que nos convidam a 

avançar no aprimoramento da formação em psicologia no Brasil.  

 

2.5 A ideia de formação nas proposições curriculares do curso de psicologia no Brasil 

 

Diante do processo histórico de ampliações ocorridas no terreno da psicologia 

desde sua inauguração enquanto profissão no Brasil, que culminaram nas revisões curriculares 

de 2004/2011, e agora são intensificadas pelas proposições de 2018, pode-se dizer que esta 

ciência e profissão tem evoluído com presença nos mais diversos cenários e contextos. A 

resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 03/2016 mostra que em termos de 

especialização, o profissional tem regulamentado doze áreas em que poderá aprofundar os 

seus estudos após a graduação, sendo elas: Psicologia Escolar/Educacional; Psicologia 

Organizacional e do Trabalho;  Psicologia  de  Trânsito;  Psicologia  Jurídica;  Psicologia  do 

Esporte;  Psicologia  Clínica;  Psicologia  Hospitalar;  Psicopedagogia; Psicomotricidade; 

Psicologia Social; Neuropsicologia; e Psicologia da Saúde. Conforme o CFP (2018), há na 

psicologia, desde sua origem uma: 

 

 

Característica híbrida e plural e esta efetiva-se na formação generalista de 

profissional de Psicologia, que contempla o caráter multifacetado da ciência 

psicológica, apontando uma diversidade de possibilidades tanto no que se refere às 

suas bases epistemológicas e metodológicas, quanto às suas áreas de atuação 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA et al, 2018, p. 38). 

 

 

É amplo o leque de possibilidades de inserção do psicólogo. É plural, diverso, 

multifacetado, dinâmico, fluído e complexo o terreno em que se encontra sua formação. 

Diante disso, o próprio documento que apresenta os princípios para a regulamentação dos 

cursos de psicologia prevê, no inciso VII, como compromisso daqueles que aspiram se tornar 

profissionais, o “reconhecimento da necessidade de aprimoramento e educação permanentes” 

(CFP et al, 2018, p. 115). 

Seixas (2014) afirma que, de modo mais ou menos organizado, é notável que 

dentro do recorte de instituições de ensino superior que ofertam o curso de psicologia no 

Brasil, as quais ele investigou, há um consenso reivindicativo por uma formação 

“compromissada socialmente,  generalista, pluralista, com centralização na pesquisa, defesa 
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da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, formação interdisciplinar e defesa de 

uma visão de homem e de Psicologia  crítica e reflexiva e não-individualizante” (SEIXAS, 

2014, pp. 225-26). 

Em meio às questões políticas, ideológicas, pedagógicas, sociais, subjetivas, entre 

outras, várias são as demandas para a formação do psicólogo: formação crítica, formação 

reflexiva, formação generalista, formação comprometida socialmente e etc. Diante disso é 

preciso indagar: o que as instituições envolvidas na formação em psicologia no Brasil 

entendem por formação? Segundo, Stein (1930/2003a) e o CFP (2013; 2018), cada 

proposição formativa carrega consigo visões de homem e de mundo que lhe dão sustentação, 

o que exige, necessariamente, que se tenha clareza do que venha a ser uma formação e da 

singularidade que caracteriza aquele ao qual a formação pretende alcançar.  

No documento construído a partir da soma de esforços do Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEPSI) e da Federação 

Nacional dos Psicólogos (FENAPSI), intitulado: 2018 – Ano da formação em psicologia: 

revisão das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em psicologia, na 

página 44, é apresentado o tópico “concepção geral da formação”, onde se pretende 

estabelecer a concepção de formação adotada diante da formulação das novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de psicologia no Brasil.  

Lembrando as DCN de 2004/2011, o documento de 2018 retoma a proposição de 

uma formação generalista, cujo principal objetivo é garantir ao psicólogo um amplo espectro 

de possibilidades de atuação. A concepção adotada demonstra que a consideração do entorno 

social e do compromisso ético-político vigente desde as proposições anteriores a 2018, a 

partir de um núcleo comum, caracterizado por um conjunto de habilidades, competências, 

conhecimento e atitudes próprias ao psicólogo/a, foram um avanço para a transformação da 

realidade da população. Nesse sentido, a minuta das DCN de 2018 mantém e intensifica o 

interesse por uma formação generalista para a graduação em psicologia e define este conceito 

do seguinte modo: 

 

 

Um generalista não é aquele que sabe 'de tudo um pouco'. Um generalista seria, mais 

propriamente, aquele que domina os fundamentos de sua área e de tão bem dominá-

los torna-se apto a transitar por campos de aplicação distintos e funções distintas 

(DELARI JÚNIOR, 2004 apud CFP et al 2018, p. 45-46) 

 

 

Ao adotar essa concepção de formação, o documento passa então a definir o que 

as instituições formadoras devem assegurar aos seus formandos e assim define, no artigo 4º, 
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que a graduação em psicologia deve ser “científica, ética, política, generalista, humanista, 

crítica, reflexiva, democrática e laica, embasada nos Direitos Humanos” (CFP et al 2018, p. 

114), sendo fundamentada numa série de princípios e compromissos já mencionados na seção 

anterior desta pesquisa. O inciso VIII do artigo 9º deste mesmo documento (CFP et al 2018) 

coloca que o egresso do curso de psicologia deve estar apto a “avaliar fenômenos humanos de 

ordem cognitiva, comportamental, afetiva, perceptiva, comunicacional, cultural e social, em 

diferentes contextos de sua atuação” (CFP et al 2018, p. 118). No que tange à atuação, o 

inciso X, também do artigo 9º afirma que o psicólogo deve: 

 

 

X - atuar profissionalmente em diferentes níveis de ação, com foco no indivíduo, na 

família e na comunidade, possibilitando uma atenção que abranja ações de 

promoção à saúde, prevenção de enfermidades e intervenções terapêuticas e 

psicoterapêuticas que colaborem para o cuidado de situações de sofrimento (CFP et 

al 2018, p. 118-119). 

 

 

Diante disso não resta dúvida que estamos diante de um campo vastíssimo de 

conhecimento, marcado por um pluralismo teórico e por convergências e divergências, o que 

exige por si só um compromisso ético
12

, uma vez que, neste momento, é impossível pensar a 

psicologia a partir de um saber unitário (DRAWIN, 2009; FIGUEIREDO, 2015).  

É nesse cenário que entendemos como crucial o conceito de formação. É preciso 

compreender, além do “para quê” se forma, as características essenciais do processo 

formativo, ou, em outras palavras, quem está sendo formado. A dimensão social dos 

fenômenos aos quais a psicologia pretende se dedicar parecem ganhar maior relevância nas 

proposições curriculares pós 1962 e assim, o psicólogo é convocado a responder “para que e 

para quem” está se formando, ficando implícito a necessidade de uma consciência de classe 

na formação que seja capaz de afugentar práticas alienadas. Sem dúvida, o posicionamento 

frente aos fatos históricos e às estruturas que impedem o desenvolvimento humano igualitário 

nas sociedades é fundamental e urgente para evoluirmos nos mais diversos sentidos. Nesse 

sentido, a visão de homem que parece subsidiar as proposições curriculares para a psicologia 

é de um ser determinado historicamente: 

 

 

Quem atua no meio científico convive com uma diversidade grande de teorias e 

práticas que expressam visões antagônicas de homem e, em que pese os supostos 

ideias de neutralidade da ciência, todas as teorias psicológicas estão atravessadas 

                                                 
12

 Amendola (2014), aponta que somente ao transcender a dimensão técnica o psicólogo torna-se capaz de 

refletir e questionar a sua práxis, podendo então estar atento ao que produz, às implicações do seu fazer, e ao 

como a sua práxis o afeta e o constitui, alcançando, portanto, uma atuação ética. 
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pelo determinismo histórico. De uma forma mais ou menos visível, muitas dessas 

teorizações/ações respondem a interesses sociais, ética e politicamente preservadores 

do “status quo” econômico, muitas vezes antagônicos aos ideais de felicidade e 

preservação da vida dos seres humanos (CFP, 2013, p. 12). 

 

 

Esse apontamento nos ajuda a tomar uma posição diante dos impasses desiguais 

que se dão na vida em sociedade. Contudo, como a formação e atuação em psicologia deve 

ser crítica e reflexiva, inclusive sobre o próprio saber/fazer que se sustenta, devemos nos 

indagar se essa concepção de homem, enquanto ser que é determinado historicamente, 

geralmente vulnerável à inconsciência dos seus determinantes e, portanto, alienado de si 

mesmo, não coloca o psicólogo em formação numa condição privilegiada diante daquele que 

pretende intervir, ou seja, um detentor de um saber “desalienante”. Isso porque essa pré-

concepção de homem diante daquele que demanda contribuições da psicologia pode incorrer 

numa manutenção do status quo que se critica e, portanto, no distanciamento de práticas 

verdadeiramente emancipatórias. 

É fundamental avançar no compromisso social da psicologia que colocou em 

evidência as diversas questões sociais que incidem sobre o ser humano no seu processo de 

desenvolvimento. Porém, a tarefa reflexiva deve ser uma constante desse campo e a ela não 

devemos nos furtar, por isso indagamos: em meio às determinações do mundo cotidiano, 

cultural e do mundo social, qual a autonomia resta ao sujeito concebido pela psicologia? 

Outrora a psicologia foi acusada de “naturalizar” o fenômeno psicológico ao 

atribuir seus acontecimentos a fatores unicamente intra-individuais, biológicos e psicofísicos, 

aproximando-se em demasia das perspectivas positivistas e se colocando de costas para a 

realidade social. Na atualidade, no entanto, é preciso verificar se não estaríamos diante de 

uma redução do fenômeno psicológico em meio às teses que versam sobre o determinismo 

histórico e social. Todas essas são questões que precisam ser colocadas na e pela formação, a 

fim de manter aberto o campo da reflexão sobre a própria práxis do psicólogo, haja vista que, 

conforme o entendimento do Conselho Federal de Psicologia (2013, p. 22), “na maioria das 

vezes, o psicólogo que temos formado não é agente de mudança, ele é agente de manutenção 

do status quo”. 

A concepção de formação presente nas proposições curriculares para a psicologia 

apresenta uma importante preocupação acerca desse ser generalista ou especialista, 

prevalecendo o entendimento de que a formação profissional deve ser generalista, com 

ênfases curriculares conforme a realidade local, o que favorece que a profissão faça jus a sua 

característica plural. Problematizar a ideia de formação torna-se também fundamental para 
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que, em meio à pluralidade própria do campo psi, seja possível considerar uma formação com 

implicações pessoais ao formando.  

 

 

Aliás, a dimensão pessoal da formação não tem sido privilegiada nos cursos de 

formação dos psicólogos, desconhecendo-se de fato a relevância que tem os recursos 

subjetivos para qualquer ação profissional. A formação do psicólogo centrada em 

conhecimento e habilidades profissionais não se diferencia em essência de qualquer 

outro profissional. A ciência que é ensinada aporta conhecimentos que podem 

justificar uma formação diferente, centrada não apenas nos conhecimentos de 

conteúdos e habilidades, mas nos recursos subjetivos que possibilitam sua utilização 

numa determinada direção (MARTÍNEZ, 2009, p. 149). 

 

 

2.5.1 Formação, subjetividade e compromisso 

 

Aquino (2013), a partir de um recorte amostral feito com estudantes da 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, busca compreender como estes elaboram 

suas experiências pessoais sobre a formação a fim de verificar se os mesmos possuem um 

pensamento crítico
13

 sobre a formação que estão recebendo. Vale lembrar que a palavra 

crítico aparece repetidas vezes nas proposições curriculares da psicologia, sendo esta uma 

característica marcadamente esperada do estudante e do egresso.  

Entre os resultados alcançados por Aquino (2013, p. 102) encontra-se o relato de 

um dos entrevistados que afirma encontrar em sua formação um “bombardeio teórico”, o que 

pode distanciar o estudante de uma pedagogia que lhe garanta autonomia, esta, caracterizada 

segundo Freire (1996) por conter em si um conhecimento que não é transferido ou imposto, 

mas testemunhado, vivido, ao ponto de criar as possibilidades para que o próprio 

conhecimento se desenvolva.  

Aquino (2013) conclui que se torna evidente uma insegurança e insatisfação em 

relação ao preparo recebido pelos estudantes para a prática profissional, e identifica entre os 

investigados uma “compartimentação” entre postura científica e postura profissional, como se 

uma independesse da outra ou como se o olhar crítico investigativo coubesse apenas àqueles 

                                                 
13

 Neste caso, o pensamento crítico do estudante seria aquela atitude capaz de empreender uma discussão 

racional sobre a formação em psicologia, apresentando possibilidades de compreensão que dessem sustento aos 

julgamentos realizados por ele. Mais especificamente, seria a capacidade de refletir sobre o percurso da 

formação, os conhecimentos adquiridos/produzidos no contexto acadêmico, reconhecendo a amplitude e a 

diversidade da psicologia enquanto ciência, bem como a natureza da prática profissional e, portanto, os limites e 

as possibilidades da formação do psicólogo durante o período da graduação (AQUINO, 2013, p. 99). 
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que pretendem a carreira acadêmica
14

. Diante disso o autor conclui que “os estudantes 

parecem não realizar uma crítica da formação no sentido da ‘criação de espírito crítico’, 

capacidade de racionalizar o assunto e extrair possibilidades de compreensão que pudessem 

sustentar os julgamentos feitos a respeito dele” (AQUINO, 2013, p. 117), reduzindo suas 

“críticas” a meras opiniões que denigrem a estruturação do curso de psicologia investigado. O 

autor associa esse fenômeno à dificuldade do estudante de falar sobre o que é a psicologia e a 

atuação do psicólogo de modo pragmático, haja vista a ausência de uma identidade única para 

essa ciência-profissão.  

Enquanto Aquino (2013) nos mostra que no âmbito da graduação não há a 

“criação de um espírito crítico” por parte dos estudantes investigados – cabendo-nos refletir as 

possibilidades de generalização desses dados -, Dimenstein (2003), Macedo & Dimenstein 

(2016), e Yamamoto (2012), nos mostram que no âmbito profissional, este cenário não é tão 

diferente.  

Macedo & Dimenstein (2016, p. 37), por exemplo, analisando os efeitos do saber-

fazer de psicólogos na saúde mental do Piauí, destacam que “apesar dos avanços quanto à 

ampliação e reversão da rede asilar para a psicossocial, falta aos profissionais, em geral, maior 

embasamento para a sustentação da Estratégia de Atenção Psicossocial, criação de novas 

perspectivas de cuidado e efetivação do trabalho em rede”.   

Diante de tais lacunas presentes na formação em psicologia no Brasil, somos 

quase que convocados, ou seduzidos, a prover seus preenchimentos a partir de intervenções 

conteudistas, informacionais, normativas e reguladoras para a completa formação e controle 

deste profissional (FIGUEIREDO, 2015). Porém, o que parece acontecer é que a cada 

inovação, atualização e tecnificação proposta pela psicologia, o fenômeno psicológico parece 

se mover, e se o psicólogo não se rende às seduções do ecletismo ou dogmatismo, poderá se 

vê aberto ao acontecimento da experiência (FIGUEIREDO, 2015; LARROSA, 2017; 

SAFRA, 2004).  

Considerar o estudante enquanto sujeito ativo e participante das múltiplas 

interações vividas no seu percurso de formação, alcançando suas concepções de mundo, 

                                                 
14

 [...] o motivo que os levam a elogiar o curso [o caráter cientifico que ensina a refletir, a questionar] é o 

mesmo motivo que os levam a “criticá-lo”. Não sob uma perspectiva crítica, racional, que considere os limites e 

as possibilidades da formação do psicólogo durante o período da graduação, mas, sim, sob julgamentos 

carregados de insatisfação, insegurança, frustração e angústia frente ao despreparo sentido para a prática 

profissional, no sentido, muitas vezes, de reforçar suas dificuldades particulares e aquela que é, na opinião deles, 

a principal falha do curso, a falta de aplicabilidade do que veem nas disciplinas (AQUINO, 2013, p. 118)  
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ideologias, valores, sua própria experiência, preservando-o na condição de pessoa humana
15

 e 

por isso capaz de razão, revela-se como elemento central para o fortalecimento da própria 

psicologia enquanto ciência e profissão. Nesse sentido, na atualidade desse campo de 

investigação e conhecimento, faz-se necessário que a formação em psicologia no Brasil se 

volte para aquilo que ela própria pretende alcançar: o ser humano. Porém, não se trata aqui de 

tomar para a psicologia um conceito, ou um novo conceito, de ser humano que não permita ao 

sujeito falar de si, pelo contrário, ao identificarmos a necessidade da psicologia aprofundar-se 

no “objeto” que ela pretende se dedicar, estamos demandando que esta ciência comece essa 

tarefa levando em conta a própria singularidade e complexidade existente em cada ser que 

habita a sua “casa”.  

Dizemos isso porque, assim como nos aponta Martínez (2009, p.145), a 

desconsideração da subjetividade do psicólogo no percurso de formação, “pode gerar a ilusão 

de que é a Psicologia quem se compromete socialmente, esquecendo-se que esses 

conhecimentos foram produzidos por indivíduos concretos”, ou seja, as proposições de 

compromissos e perfis esperados dos egressos do curso de psicologia se dão a partir de 

interesses, valores e ideologias dos psicólogos/as ou grupos de psicólogos/as que as propõem. 

É preciso garantir ao psicólogo em formação a possibilidade de refletir sobre tais questões, 

esclarecendo-o que não há – sendo este um privilégio desse campo de conhecimento - saber 

hegemônico no campo psi, e portanto, é uma ciência-profissão aberta ao convite reflexivo, ao 

ser pensante e por isso capaz de promover posicionamentos autênticos em consonância com a 

subjetividade.  

Assim como as competências e habilidades previstas nas proposições curriculares, 

o desenvolvimento de recursos subjetivos deveria configurar-se como um dos pilares da 

formação, haja vista, sobretudo, a diversidade de demandas que o profissional da psicologia 

encontra-se exposto. Segundo Martínez (2009), mesmo a psicologia sendo constituída por 

conhecimentos sobre o funcionamento, comportamento e subjetividade humana, a busca por 

uma compreensão mais clara sobre quem é o sujeito particular que estuda e faz psicologia, 

não tem recebido a devida atenção; entre os fatores envolvidos nesse quadro encontra-se o 

fato de que no campo da educação superior no Brasil, há um predomínio conteudista, centrado 

na transmissão de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades essencialmente 

operacionais, gerando a impressão de “que os conhecimentos e as habilidades vão funcionar 

                                                 
15

 Esta ideia será abordada especificamente no segundo capítulo deste texto. 
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por si mesmos, com independência de sua articulação nas configurações subjetivas do sujeito, 

que é em última instância quem as utiliza na sua ação” (MARTÍNEZ, 2009, p. 153). 

A desconsideração da dimensão pessoal
16

 do psicólogo em formação diante das 

questões que se apresentam no campo da psicologia pode levar o estudante a aderir modelos e 

sistemas teóricos/práticos que se dizem mais “eficientes”, porém, para que de fato haja uma 

ação socialmente comprometida é preciso uma implicação pessoal em meio àquilo que se 

adere. Nesse sentido, a formação pessoal do psicólogo no percurso de formação pela 

graduação em psicologia revela-se como elemento potencial de assunção de compromissos de 

transformação da realidade, contudo, como já visto, essa permanece negligenciada. A 

profissão reconhecida pelo trato das questões subjetivas daqueles que lhe demandam 

intervenção não tem garantido no percurso de formação o desenvolvimento de recursos 

subjetivos dos seus estudantes (MARTÍNEZ, 2009).  

 

 

Particularmente importantes são a sensibilidade humana e social, o sentido de 

justiça, a solidariedade e a capacidade de assumir posições. No entanto, a discussão 

das questões da esfera moral da personalidade e de seu desenvolvimento [...] mesmo 

que formando parte do corpo da ciência psicológica, estão longe de ser discutidas e 

muito menos tomadas em conta por parte dos que formam os psicólogos 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 154) 

 

 

Uma das razões que justificam uma formação que garanta ao estudante 

reconhecimento de si próprio enquanto pessoa humana, dotado de uma existência que o 

singulariza e o universaliza ao mesmo tempo, é a possibilidade de que o mesmo possa ser 

reinaugurado diante daquilo que pretende conhecer, e assim, poder usar da sua capacidade de 

razão para adotar posições claras, críticas, não alienantes e coerentes com a sua própria 

transformação e com a transformação da realidade que a ele se apresenta.  

Segundo Mahfoud (2012), o posicionamento autêntico em meio aquilo que se 

apresenta torna-se possível à medida que a pessoa reconhece com atenção e aceitação aquilo 

que impacta a sua própria humanidade, feito que pode ser retomado, educado e reconhecido a 

partir da própria experiência no contato com a realidade.  Amatuzzi (2010) aponta ainda que a 

consideração do sentido pessoal da ação do homem é fundamental para que o mesmo 

reconheça a condição humana que lhe é própria, portanto, sem que o estudante de psicologia 

                                                 
16

 Por dimensão pessoal não estamos a falar de conflitos e demandas que exigem um processo de 

autoconhecimento que o psicólogo em formação necessariamente deve buscar no seu cuidado individual, mas tão 

somente da capacidade humana de, através da experiência, dar-se conta do que lhe acontece, de olhar para as 

coisas e, suspendendo as pré-concepções, reconhecer o sentido singular daquilo que integra a sua subjetividade. 
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possa se reconhecer como ser humano em meio ao seu percurso formativo, nenhuma 

psicologia humana se faz possível.  
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3. A PESSOA HUMANA EM FORMAÇÃO: EDITH STEIN E A PSICOLOGIA 

 

3.1 O que é psicologia? 

 

A (in) definição do objeto de estudos da psicologia no campo do saber científico, 

cujas raízes remontam às especulações filosóficas-científicas dos séculos XIX e XX, torna 

esse campo de conhecimento propício a uma infinidade de contribuições teóricas, sendo a 

pluralidade uma marca constante dessa disciplina desde o seu surgimento. De acordo com 

Massimi (2016), existem na história da psicologia, assim como na atualidade, várias e 

diferentes definições de psicologia, dos seus objetos e de suas áreas de atuação e métodos. A 

diversidade que caracteriza essa campo de conhecimento contribui para que se mantenha em 

aberto a pergunta: “o que é psicologia?” (MASSIMI, 2016).  

Nessa perspectiva, já no século XX, a filósofa alemã Edith Stein (1926/2003b) 

informa que dentro de um mesmo livro de psicologia é possível encontrar diferentes métodos 

e objetos dos quais essa ciência se ocupa, sendo o predomínio de um modo ou outro de 

investigação fruto de influências temporais e/ou contextuais. Esta autora, ao identificar esse 

ritmo de construção da psicologia em seu tempo, diferencia três modos fundamentais do 

fazer/ser dessa disciplina, sendo eles: “1. A psicologia metafísica ou racional (doutrina da 

essência da alma); 2. A psicologia empírica (doutrina dos fatos da consciência); 3. A 

caracteriologia (antropologia prática)” (STEIN, 1926/2003b, p.90).  

De acordo com Stein (1926/2003b), a psicologia metafísica, estaria interessada 

em compreender a essência da alma e os enigmas da vida (morte, liberdade, angústia, etc.), 

tendo grande influência dos autores da tradição escolástica; o seu método é racional e utiliza 

da reflexão filosófica-teológica em conexão com os dados da experiência. A psicologia 

empírica difere da psicologia metafísica por ancorar-se numa psicologia “sem alma”, 

esforçando-se por alcançar esclarecimentos acerca dos dados da consciência, remontando 

suas raízes a autores como Brentano, Lucke, Hume entre outros. Uma marca destes autores é 

o desejo pela descrição, divisão e classificação dos fenômenos da consciência, cujo alcance se 

daria através da reflexão sobre a vida interior e sobre os dados encontrados. 

No findar do século XIX, em meio às correntes empíricas, desenvolve-se a 

construção de uma psicologia explicativa, nos moldes das ciências naturais - leis gerais, 

psicofisiologia, psicofísica, etc. – visando dar explicação aos dados psicológicos. Stein 
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(1926/2003b) aponta que nessa perspectiva os métodos são múltiplos. Contudo, basicamente é 

possível notar que, de modo geral, o “material de pesquisa” é recolhido a partir da auto-

observação e da observação externa de outros, podendo se dar de modo ocasional, sistemática, 

experimental, etc., e a partir disso verifica-se as constantes ou invariáveis, que favoreçam a 

formulação de leis gerais que expliquem os fatos psicológicos.  

Já a caracteriologia ou antropologia prática exige uma psicologia compreensiva 

que considere “toda a vida anímica como uma unidade plena de sentido, cujos nexos podem 

ser lembrados, compreendidos, pois, obedecem a leis racionais” (STEIN, 1926/2003b, p. 93), 

que caracterizam o sujeito espiritual e por isso, é capaz de evidenciar estruturas e conceitos 

fundamentais às investigações das ciências do espírito
17

. Assim, o método a ser utilizado 

nessa investigação deve considerar o estado qualitativo próprio daquele que vivencia a 

experiência visando elucidar o sentido do fenômeno em si, sem reduzir o todo às partes. 

Diante desses apontamentos, é possível verificar que, já em 1926, Stein 

(1926/2003b) estava em busca de compreender a psicologia de sua época. Porém, o contato da 

filósofa com essa disciplina levaram-na inicialmente a entrar em crise
18

, pois considerava que 

a esta disciplina “faltava o fundamento necessário de ideias claras, e que esta mesma ciência 

era incapaz de elaborar estes pressupostos” (STEIN, 2002, p. 327 apud GRZIBOWSKI, 2014, 

p. 148). Desse modo é possível verificar que Edith Stein viveu em seu tempo importantes 

questionamentos acerca das questões relacionadas à psicologia e aos seus fundamentos. 

Na atualidade, temos também autores contemporâneos que nos ajudam na tarefa 

de “compreender” (ou perguntar) o que é a psicologia. Porém, já de antemão, Drawin (2009), 

por exemplo, é enfático ao afirmar que a busca por um saber hegemônico e unitário na 

psicologia é uma ilusão que o aspirante a psicólogo deve evitar, pois, além de entender que 

esse ideal remonta a uma perspectiva positivista, o autor considera como sendo a força 

estrutural da psicologia, o próprio pluralismo teórico, haja vista que esta condição garante ao 

psicólogo o lugar estratégico de mediador de saberes, lugar este de singular importância 

diante da diversidade de conhecimentos vigente na história e na contemporaneidade.  

                                                 
17

 De acordo com Alles Belo (2011, p. 34), as ciências do espírito (ou ciências humanas) dizem respeito, 

precisamente, ao que está ligado a esfera da empatia, que é a produção cultural, artística, política e assim por 

diante. 
18

 Cardoso (2014, p. 52), aponta que Edith Stein assistiu a disciplina “Introdução a Psicologia”, ministrada por 

William Stern, importante psicólogo experimental da época que buscava traduzir os fenômenos mentais em 

equações matemáticas. No decorrer da disciplina e, por meio dos grupos de estudos que participava, Stein 

começou a tecer críticas aos estudos experimentais realizados por Stern, chegando através das indicações desse 

mesmo professor a conhecer as obras de Edmund Husserl.  
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Figueiredo (2015), afirma que em vista da fragmentação dos saberes que 

constituem o campo da psicologia, o estudante dessa disciplina se vê constantemente 

atordoado pelas divergências teóricas e ansioso por encontrar uma unidade em meio à 

diversidade. Ainda nesse sentido, o autor alerta para o risco que essa condição da psicologia 

expõe o seu estudante, que é o de cair, na ausência de uma compreensão mais abrangente do 

seu objeto de estudo, numa postura dogmática ou eclética
19

.  

Para Stein (1926/2003b), assim como para Drawin (2009) e Figueiredo (2015), os 

diferentes modos de se fazer psicologia não configuram, necessariamente, um prejuízo para 

essa disciplina/ciência/profissão, mas tão somente traduzem uma dinâmica própria de 

funcionamento do objeto do qual esse saber se ocupa. Edith Stein inclusive deixa clara a 

importância de se considerar as diferentes tentativas de responder aos fenômenos humanos:  

 

 

Esclarecer o ponto 1 [psicologia metafísica] é necessário para saber que é 

propriamente isso que o educador se ocupa e sobre o que constantemente - 

voluntária ou involuntariamente - exerce uma influência. Pela mesma razão, o item 2 

[psicologia empírica] é importante para o professor e para o educador. Dos 

estudantes se esperam e se exigem constantemente impressões e atividades, 

provocadas pelo professor; portanto, é necessário conhecê-los. O ponto 2. tem um 

significado particular para certas medidas didáticas: através da observação, o 

experimento, os dados foram estabelecidos, por exemplo, sobre o funcionamento da 

memória, sobre a aprendizagem funcional, sobre o cansaço e coisas semelhantes, 

que o ensino não deve deixa escapar (STEIN, 1926/2003b, p. 95, tradução nossa). 

 

 

Até aqui, o que fica em evidência para nós é que o campo de conhecimento da 

psicologia é, e pode ser, polissêmico, plural, dinâmico, histórico. Os poucos anos de 

desenvolvimento científico dessa disciplina e a tímida e recente consideração da história dos 

saberes psicológicos nos cursos de formação, tornam esse campo de conhecimento recheado 

de indefinições, o que intensifica a exigência de uma compreensão ampliada do ser humano, 

ou seja, uma antropologia que contribua para o desenvolvimento da psicologia. Isso porquê é 

urgente pensar: como se forma um psicólogo?  Em termos curriculares, vimos no capítulo I 

como tem se organizado os projetos pedagógicos em torno da formação desse profissional, 

então a pergunta que permanece latente nessas linhas, exige a inclusão de um novo termo para 

que sua resposta enxergue outras lacunas: como se forma a “pessoa” do psicólogo? 

                                                 
19

 No primeiro caso, o psicólogo em formação ou já formado tranca-se dentro de suas crenças e ensurdece para 

tudo que possa contestá-las. No segundo adota indiscriminadamente todas as crenças, métodos e técnicas e 

instrumentos disponíveis de acordo com a sua compreensão do que lhe parece necessário para enfrentar 

unificadamente os desafios da prática (FIGUEIREDO, 2015, p. 18) 
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A seriedade dessa pergunta carrega a exigência de se pensar estruturalmente o 

processo de formação, haja vista a qualidade do aspirante a psicólogo de ser também pessoa, e 

por isso, marcado pelas questões humanas. Malito e Aguiar (2010), reivindicando novos 

olhares para a formação do psicólogo a fim de garantir o reencantamento da formação, 

denunciam que: 

 

 

Entramos para a faculdade com algumas ideias sobre Psicologia que pouco a pouco 

vão sendo constrangidas e substituídas por outras mais “adequadas”. A expressão 

corrente “quero ajudar as pessoas” é atacada e transformada pelos imperativos 

“orientar”, “selecionar”, “clinicar”, “acolher”. Aceitamos, impotentes, a 

desqualificação do que trazemos da vida cotidiana para o universo acadêmico – 

graduação não é escola! O que aparece como necessário é a construção de outra 

postura, de outro entendimento sobre homem e mundo. Nossa hipótese é a de que 

nos processos de formação persiste a equivalência entre conhecer e transmitir, a 

valorização da cópia, o treinamento para um “vir a ser” (MALITO & AGUIAR, 

2010, p. 43-44). 

 

 

De acordo com as autoras, a entrada na graduação em psicologia tem um impacto 

sobre a subjetividade discente, pois desconsidera suas ideias como carregadas de valor e 

introduz novas concepções que encontram maior aceitação no meio acadêmico, este fato 

acaba por transformar o calouro num mero reprodutor de conceitos, técnicas e modelos.  

 

 

Entre um discurso humanista bem-intencionado e pouco argumentativo de que se 

deve fazer o bem ao próximo – herança de uma tradição cristã –, e o entendimento 

do psicólogo como sujeito autorizado a cuidar das mentes humanas – herança 

positivista –, constrói-se o discurso da ajuda. Desse modo, o que queremos apontar 

não é a valorização dessas ideias pouco problematizadas que tanto têm força no 

socius. Apontamos que no processo da graduação, da crítica a esses discursos 

iniciais, passamos a normatizadores sociais veiculadores de verdades, portadores de 

outras ideias pouco problematizadas (MALITO & AGUIAR, 2010, p. 44). 

 

 

Malito & Aguiar (2010) demonstram para nós um “suposto saber” que é garantido 

ao estudante de psicologia a partir de sua entrada no curso de graduação, pois, o mesmo ao 

aderir aos discursos externos que lhe são apresentados, sem a devida apropriação pessoal que 

gere uma reflexão crítica, acaba por promover a manutenção de relações hierarquizadas que 

se dão a partir de um “saber-poder”. Assim, intensifica-se o risco da proliferação de discursos 

vazios de sentido, onde pode acontecer que o estudante fale de igualdade social, mas 

mantenha o saber acadêmico como superior ao saber comunitário; fale de singularidade, mas 

com uma escuta que se resume à confirmação das hipóteses previamente pensadas. 
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O que devemos então nos questionar é se esse percurso formativo presente na 

psicologia garante ao graduando uma possibilidade pessoal de reflexão e crítica diante da 

realidade a fim de transformá-la com responsabilidade ética, ou se, de fato, apenas lhe dota de 

técnicas e conceitos que lhe permitem nomear o Outro
20

, transformando-o em objeto. É 

preciso uma reflexão abrangente da condição humana na psicologia, a fim de que se possa 

promover maior horizontalidade entre estudante e objeto/realidade estudada nesse campo de 

subjetividade, pois, a assunção e aceitação do psicólogo em formação de um lugar de 

“suposto saber” sobre o Outro, deve trazer como consequência a indagação que nos lembra 

Foucault: “Que tipo de saber vocês querem desqualificar no momento em que vocês dizem ‘é 

uma ciência’? Que sujeito de experiência ou de saber vocês querem menorizar?” 

(FOUCAULT apud COIMBRA, 1998, p. 31). 

Uma número significativo de abordagens teóricas e áreas de atuação são 

apresentadas aos estudantes de psicologia e as razões para a escolha deste ou daquele sistema 

teórico nem sempre são esclarecidas pelo estudante de maneira pessoal, restringindo sua 

possibilidade de escolha a uma imposição-estratificação: “ter que escolher uma abordagem 

teórica”, “a comportamental é aprovada cientificamente”, “a psicanálise é a que melhor 

atende neuróticos”, “se quer trabalhar com família tem que optar pela sistêmica” e etc. Os 

jargões que vão sendo disseminados no percurso de formação tendem a impedir o “dar-se 

conta” de outras possibilidades de desenvolvimento no campo da psicologia, pois, a atenção 

fica voltada para um modelo pré-definido de conhecimento que inviabiliza o acontecer da 

experiência. 

Com isso, chegamos a um ponto fundamental da formação já sugerido nessas 

linhas: a experiência. Malito e Aguiar (2010) comungam da perspectiva de que a experiência 

é de fundamental importância para a formação e questionam se o que, de fato, se tem tecido 

nas graduações de psicologia são experiências. Stein (1926/2003b), Figueiredo (2015) e 

Drawin (2009) diante da polissemia de ideias que caracterizam o campo da psicologia, 

entendem que a manutenção de uma abertura reflexiva diante dos fenômenos e um sentido 

ético da práxis, devem ser considerados. Nesse sentido, a partir dos apontamentos desses 

autores acerca da constante reflexão necessária à prática e a ética, compreendemos como 

fundamental o acontecimento da experiência, pois esta revela um sujeito que a vive.  

                                                 
20

 Uma presença externa que contém em si uma realidade significativa capaz de provocar posicionamentos 

pessoais. 
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Na perspectiva do filósofo Edmund Husserl a experiência tem sua origem a partir 

da vivência (lebenswelt – o mundo da vida, mundo vivido) e esta se caracteriza pelo impacto 

diante de um encontro, porém, este impacto ainda não contém elaborações racionais do 

sentido/significado do acontecimento. Para que a vivência possa alcançar o estatuto de 

experiência faz-se necessário uma elaboração pessoal e significativa do sujeito existente, um 

juízo e, é nesse cenário que a ideia de consciência intencional husserliana vai se 

consolidando. Na esteira do pensamento de seu mestre, Edith Stein (1917-22/2005a) afirma 

que a experiência é um fluxo de vivências que revela a estrutura da pessoa em sua unidade e 

complexidade, e portanto, um ser capaz de razão e sentido. 

Amatuzzi (2007, p. 11) analisando a relevância do termo experiência para a 

psicologia identifica que a ideia de “vivência pode ser expressa na línguas latinas também 

pelo termo experiência”, contudo, dados os limites dessa pesquisa e a proximidade com os 

anseios fenomenológicos, consideraremos neste momento o sentido do termo experiência 

apontado por Husserl e Stein. Dado a singularidade deste conceito que nos ajuda a reconhecer 

um eu da ação, Larrosa (2017, p. 18) analisando o campo da educação afirma a experiência 

como sendo aquilo “que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”, deixando claro que a 

experiência é aquilo que acontece na pessoa - nos passa - e não aquilo que acontece no 

mundo, mas que acontecendo no mundo tem uma reverberação pessoal. Dessa forma, o 

sujeito da experiência é uma espécie de território onde as coisas passam, chegam, e assim é 

tocado, podendo inclusive ser transformado pelo acontecimento. Para que possa receber isso 

que se lhe apresenta é necessário abertura e passividade, no sentido de estar aberto e paciente 

ao aparecer das coisas como elas realmente são, permitindo-se maravilhar-se diante da própria 

realidade e ser tocado e inaugurado por elas de um modo que requer atenção ao próprio 

acontecimento.  

Milhares de experiências acontecem diariamente. O quanto elas tornam-se 

capazes de reverberar na subjetividade individual depende necessariamente da abertura 

cultivada pelo sujeito da experiência, pois, somente o sujeito da experiência torna-se capaz de 

ser transformado por ela. Assim, para que a experiência aconteça torna-se necessário 

suspender um certo realismo ingênuo
21

 diante das coisas, deixando-as aparecer como são, a 

fim de que o sujeito que vivencia a experiência possa alcançar o seu sentido. 
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 Aderir a uma fenômeno como pronto e acabado a partir de preconcepções; atitude dogmática que se supõe 

sobre determinado acontecimento. 
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À medida que avançamos na compreensão de que os adjetivos: plural, diverso, 

indefinido, dinâmico, histórico, polissêmico são marcas que caracterizam o espaço da 

psicologia desde o seu surgimento até a atualidade, torna-se um imperativo ético não desejar 

que o estudante de psicologia conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, tarefa essa 

claramente impossível, sobretudo com o avanço da tecnologia da informação, cuja velocidade 

o corpo humano não aguenta (BRUM, 2016).  

Em contrapartida, poderá ser de grande benefício ao estudante de psicologia o 

desenvolvimento de um processo formativo que lhe possibilite aprender a colher a própria 

experiência diante da diversidade de conteúdos e questões que lhe são apresentadas. Pois, 

nessa perspectiva, o aluno é convidado a fazer uso de sua razão para estar diante daquilo que 

pretende conhecer com “a capacidade de dar-se conta do real segundo a totalidade dos seus 

fatores” (GIUSSANI, 2009, p. 31), o que, consequentemente lhe permite abrir-se à alteridade, 

ao encontro e à realidade, sem anular nenhum dos diversos aspectos que lhe fundamentam.  

 

 

No lugar de identidade-psicólogo, propomos então uma experimentação singular do 

que os sistemas em Psicologia, as aulas, as pesquisas, convocam em nós. Uma 

apropriação crítica, provisória, atenta do tornar-se psicólogo. Não é jogar fora o que 

existe e criar, a partir do nada, o novo. É experimentar o que existe [...] (MALITO 

&AGUIAR, p. 54) 

 

 

Buscar uma identidade
22

 para o psicólogo – que não inclua a identidade de ser 

humano – pode se tornar um prejuízo para a própria formação dessa pessoa-profissional e 

consequentemente para o campo de conhecimento que pretende representar. Isso porque um 

referencial técnico-teórico que não dialogue com a experiência do sujeito ao ponto de ajudá-lo 

a se dar conta dos acontecimentos que lhe passam inviabiliza um posicionamento pessoal, e, 

portanto, um sentido ético para sua práxis no campo da psicologia. Por isso, insistimos na 

experiência enquanto ponto de partida para lidar com as próprias questões que a psicologia 

apresenta. Com isso, acreditamos que seja possível, em meio à infinidade de questões que 

esse campo de conhecimento existe, promover uma:  
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 Identidade, para Guattari e Rolnik (2005), é um conceito de circunscrição da realidade em quadros de 

referência. É aquilo que faz passar, por um só e mesmo quadro de referência identificável, a singularidade de 

diferentes maneiras de existir. Está vinculada ao reconhecimento; quando, por exemplo, a polícia pede a carteira 

de identidade de alguém, é justamente para poder identificá-la, reconhecê-la socialmente. A busca por uma 

identidade psi é o empobrecimento mesmo das práticas; um modo de capturar a singularidade dos encontros que 

forjamos com a profissão e traduzi-los em modos cristalizados de ser (MALITO & AGUIAR, 2010, p. 53). 
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Celebração ética que vislumbre na carência dos métodos, na incerteza das teorias e 

na angústia do não saber, as pistas de um futuro que não seja o da indiferença, mas o 

da realização do homo humanus, da humanidade do homem (DRAWIN, 2009, p. 

72).  

 

 

A consideração da experiência como ponto de partida para o conhecimento está 

dotada da capacidade de permitir ao próprio homem se reconhecer pertencente a uma espécie: 

homo humanos (DRAWIN, 2009). Este fato traduz como uma importante contribuição desta 

pesquisa, sustentados nos autores que a subsidiam, o reconhecimento de uma necessária 

reivindicação de se levar em conta uma ontologia do humano, haja vista a importância de um 

conhecimento que, partindo do individual, encontra o universal e vice-versa. Essa ontologia 

deve superar as reduções disciplinares, para que na angústia diante da identificação da 

dinâmica própria do humano, não incorra em reduções e equívocos 

metodológicos/epistemológicos que inviabilize o alcance da totalidade dos aspectos do ser.  

Desse modo, torna-se evidente que a psicologia demanda uma antropologia, ou 

seja, uma visão de ser humano que a subsidie. Como o campo da psicologia comporta uma 

polissemia de contribuições, poderíamos apresentar aqui diferentes perspectivas 

antropológicas a fim de dar cabo a um estatuto ontológico do ser para a psicologia. Porém, 

como nos importa abrir o debate e sustentar o encantamento que um processo educativo pode 

promover ao desenvolvimento da pessoa à medida que consideramos a experiência como 

ponto de partida, ou seja, sua singularidade, entendemos como muito importantes as 

contribuições de Edith Stein (1891 – 1942), cuja visão de ser humano contribui para reflexões 

acerca da formação do psicólogo, uma vez que a autora está interessada em desbravar os 

caminhos da formação humana para além dos campos disciplinares e em seus aspectos 

essenciais.  

A antropologia filosófica pensada por Stein tem como ponto fundamental chegar a 

um conhecimento acerca de quem é o ser humano e de como se dá a sua constituição e 

diferenciação em relação aos outros seres, devendo-se, para tanto, evitar se render às seduções 

de reducionismos e inconsistências de sistemas teóricos que voltam-se apenas para alguns 

aspectos da sua condição. Nesse sentido, compreendendo o ser humano “como uma 

totalidade, composto por corpo vivente, alma e espírito” (SBERGA, 2014, p. 139), Stein 

distancia-se de uma antropologia que se fundamenta nas prerrogativas centradas nas leis 

gerais e universais que caracterizam as ciências da natureza, e endereça seus esforços 
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investigativos para as ciências do espírito, desejando encontrar as características singulares e 

individuais do ser humano.  

A perspectiva apresentada pela filósofa, educadora, religiosa e mártir, Edith Stein, 

à qual nos dedicaremos a seguir, delineia um conhecimento das estruturas do ser humano que 

nos convoca a pensar uma formação comprometida com a singularidade de cada pessoa, 

podendo a formação do psicólogo também ser considerada nesses moldes, uma vez que tais 

contribuições podem se configurar como um arcabouço fundamental para a prática desse 

profissional em consonância com a própria condição, pois, ainda que na posição de 

investigador das questões humanas, ao psicólogo não é possível se furtar da condição de ser 

pessoa, portanto, humano.  

 

3.2 Edith Stein e o itinerário em busca do conhecimento humano 

 

Ao final do século XIX e início do século XX, em meio a diversas convergências 

e divergências filosóficas e epistemológicas, Edmund Husserl (1859 – 1938), buscando 

superar a cisão vigente entre sujeito e objeto da experiência, resgata o fecundo problema 

filosófico do conhecimento e integra, por meio do conceito de consciência intencional, o 

sujeito e o objeto na experiência, evidenciando a consciência como sendo sempre voltada para 

um objeto, logo, aberta para o mundo e capaz de conhecer as coisas mesmas. As proposições 

desse autor reviraram as construções teóricas do seu tempo e influenciaram marcantemente o 

desenvolvimento do pensamento psicológico.  

A amplitude do movimento fenomenológico ao qual Husserl se dedicou 

influenciou pensadores importantes do século XX, podendo-se citar nomes como: Edith Stein, 

Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Émmanuel Lévinas, Paul 

Ricouer, entre outros (GOTO, et al, 2017). O recorte dessa pesquisa se pauta especificamente 

nas contribuições de Edith Stein (1891 – 1942), inicialmente por dois motivos basilares, a 

saber: 1.º A fecunda contribuição de sua obra para se pensar a formação da pessoa humana na 

atualidade (STEIN, 1930/2003a; 1926/2003b; 1932-33/2003c; 1917-22/2005a; 1928-32/1999. 

2º. A notória expansão do pensamento da filósofa no território brasileiro, em vários campos 

do saber, especialmente no campo da psicologia (ALES BELLO, 2011; 2014; MAHFOUD & 

MASSIMI, 2013; MAHFOUD & SAVIAN FILHO, 2017; CARDOSO, 2014; SBERGA, 

2014).  
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Edith Stein nasceu em Breslau em 1891 e marca em seu percurso palavras que lhe 

caracterizam como filósofa, fenomenóloga, mulher, educadora, judia, religiosa, mártir. 

Segundo Ales Bello (2014), Stein converteu-se ao catolicismo em 1922 e em 1934 entrou 

para a ordem religiosa das monjas carmelitas, sendo, em 07 de agosto de 1942, deportada para 

o campo de concentração nazista, onde dois dias depois, aos 51 anos de idade, morre em uma 

câmara de gás, em Auschwitz. A vida de Edith Stein, traduzida na extensa obra a qual se 

dedicou durante toda sua existência, coloca em evidência a complexidade de um tempo e a 

busca pela verdade (ALLES BELLO, 2014). 

Ales Bello (2014, p. 20) destaca que o valor da personalidade de Edith Stein para 

a filosofia, teologia, psicologia, pedagogia e demais campos de conhecimento prescinde de 

sua opção religiosa, uma vez que a singularidade dessa autora está em fazer confluir 

diferentes perspectivas que conjugam a busca intelectual com a profundidade espiritual rumo 

ao conhecimento da condição humana. 

A formação filosófica inicial de Edith Stein também se deu em Breslau, sua 

cidade natal, por meio do ingresso na Faculdade de Estudos Germânicos, onde direcionou 

seus esforços intelectuais para os cursos de filosofia e psicologia experimental. Foi nesse 

contexto que Stein conheceu as pesquisas que Edmund Husserl realizava em Göttingen, cuja 

leitura da obra Investigações Lógicas a levou a decidir-se por cursar um semestre do seu 

bacharelado na universidade em que Husserl era professor (ALES BELLO, 2014). Esta 

aproximação garantiu a Stein o conhecimento do método fenomenológico proposto por 

Husserl, levando-a a compreender o sentido desse empreendimento investigativo e a aplicá-lo 

em suas próprias investigações, utilizando-o inicialmente para compreender a empatia, tema 

que lhe garantiu o título de doutora, sobre a orientação de Edmund Husserl em 1916. 

De acordo com Ales Bello (2014), ainda em 1916 Stein é convidada por Husserl 

para ser sua assistente na Universidade de Freiburg, cuja tarefa principal consistia em 

organizar os manuscritos escritos por ele e ministrar cursos preparatórios de fenomenologia 

aos estudantes. Cardoso (2014) destaca que a Stein cabia a tradução, transcrição e organização 

coerente dos textos de Husserl, o que lhe exigia grande esforço e dedicação, tais fatos 

reduziam o tempo para que Stein pudesse desenvolver suas próprias ideias, levando-a a deixar 

o cargo de assistente para se dedicar à carreira filosófica.  

É plausível considerar que a convivência com Husserl proporcionou a Edith Stein 

importantes inspirações e desenvolvimento filosófico-intelectual. Somado a isso, a motivação 
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própria da autora se evidencia na busca pela compreensão da pessoa humana em toda sua 

complexidade, vislumbrando alcançar a universalidade da experiência humana.  

Considerando os escritos autobiográficos de Edith Stein, bem como a linha do 

tempo proposta por Sancho Fermín (2005) e ainda os comentários de Peretti (2016), podemos 

ver que a questão acerca do sentido do ser tornou-se uma provocação latente do século XIX e 

XX, o que incitou Edith Stein a percorrer diferentes caminhos que culminaram numa 

ampliação da tarefa da filosofia para as questões teológicas. Nesse sentido, ainda conforme 

estas referências, em termos cronológicos, podemos verificar que o pensamento de Stein pode 

ser compreendido a partir de três períodos com características estruturantes, em profunda 

unidade, na busca pelo alcance da totalidade de aspectos que constituem o ser humano: 

1º Período: Fenomenológico (1913 – 1922) – Em 1908 Edith Stein inicia seu 

curso de bacharelado e nos anos seguintes, entre 1911 e 1913, se vê diante de uma crise 

intelectual em relação à psicologia, período no qual lê Husserl, decide-se por se aproximar 

daquele que seria seu mentor intelectual e encontra na fenomenologia uma alternativa às 

investigações racionalistas. Já em 1916, Edith Stein defende a sua tese de doutorado versando 

Sobre o problema da empatia, onde recebe nota máxima pelo êxito do seu trabalho e em 1918 

se torna assistente de Husserl. 

2º Período: Antropológico-teológico (1922 – 1933) - O encontro de Edith Stein 

com Max Scheler, por volta de 1913, deixou indícios para a filósofa acerca da necessidade de 

se pensar as questões da fé; em 1917, a morte de Adolf Reinach causa um profundo impacto 

em Stein; em 1921, durante o verão, Edith Stein lê a obra autobiográfica de Santa Teresa de 

Jesus e em 1922 a filósofa consolida sua conversão ao catolicismo por meio do batismo. A 

partir de 1928, Stein percorre várias cidades da Alemanha realizando conferências acerca da 

questão feminina e da educação católica, dedicando-se em 1931 a traduzir a obra De Veritate 

de São Tomás de Aquino. Em 1933 o nazismo alcança o poder e Stein é impedida de 

prosseguir com suas aulas e conferências.  

3º Período místico-espiritual (1934 – 1942) - Em 1934 Edith Stein entra para a 

ordem das monjas carmelitas, recebe o hábito pelo nome de Teresa Benedita da Cruz e lhe é 

concedida permissão para que prossiga com suas atividades científicas no convento. Em 1936 

conclui sua obra Ser Finito e Ser Eterno. Em 1938 professa os votos que na tradição católica a 

perpetuariam como monja carmelita, sem descansar de sua intensa atividade intelectual. Em 

1941 Stein escreve um trabalho sobre Dionísio Areopagita onde identifica os limites da 
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linguagem humana para o conhecimento de Deus, entregando-se posteriormente com intenso 

vigor ao escrito A Ciência da Cruz. Nessa fase, conforme o entendimento de Peretti (2016), 

Stein compreende a mística como a principal via de conhecimento que Deus concedeu ao ser 

humano e o sentido dessa experiência é passível de alcance por meio dos instrumentos 

metodológicos da fenomenologia, dessa forma “a reflexão de Stein é depurada de uma 

afirmação teológica dogmática, para uma teologia simbólica” (PERETTI, 2016, p. 489).  

Embora o percurso intelectual de Edith Stein seja marcado por diferentes 

momentos, a autora manteve-se fiel à fenomenologia enquanto método de acesso à 

experiência humana, o que nos leva a compreender que a fenomenologia fundamentou suas 

construções filosóficas nos mais diversos períodos. Nesse sentido, Cury e Mahfoud (2013) 

apontam que Stein nunca deixou de se considerar uma fenomenóloga porque, preocupada com 

a questão da formação humana, sempre se perguntou: “o que é o homem?”.  

Grzibowski (2014) destaca que Stein foi manifestamente fenomenológica porque 

trazia consigo a clareza acerca da “impossibilidade de fazer filosofia sem levar em conta a 

vida consciente perante a qual todas as coisas se abrem” (p. 146) e conclui que a filósofa foi 

rigorosa no seguimento do método fenomenológico proposto por Husserl.  

Edith Stein (1917-22/2005a) afirma que o pensamento é a atividade mais ampla 

para o sentido da vida do eu e contém em si um campo infinito de descrições. Esta 

configuração que é própria do eu vivente exige um método que permita a potencialização da 

capacidade reflexiva, sendo a proposta fenomenológica original nesse sentido, pois, viabiliza 

a abertura necessária ao aparecimento dos fenômenos. A filósofa, compromissada em 

viabilizar a “escuta” do pensamento, do eu vivente, da pessoa, conclui que essa deve ser a 

tarefa da fenomenologia transcendental, devendo o investigador recorrer a ela como ciência 

fundamental, como primeira filosofia, e ao mesmo tempo como filosofia universal, já que nela 

e só nela se pode refletir e solucionar os problemas filosóficos fundamentais (STEIN, 1917-

22/2005a). 

 

3.3 Fenomenologia: ponto de partida rumo ao conhecimento 

 

Segundo Ales Bello (2014), a psicologia do final do século XIX e início do século 

XX estava encantada com a possibilidade de verter suas investigações nos mesmos moldes 

das ciências físicas e naturais, percorrendo caminhos investigativos que visavam identificar 
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vínculos causais que caracterizam a natureza e que geravam os fenômenos humanos, 

culminando nas teses acerca da causalidade psíquica, do determinismo versus não 

determinismo, do psíquico e físico, da necessidade e liberdade.  

Para chegar ao conhecimento da estrutura do ser, a primeira questão que Stein 

coloca diz respeito ao método: “precisamos perguntar de que caminhos dispomos para chegar 

ao conhecimento” (STEIN, 1928-32/1999, p. 188). Com isso, a filósofa se enveredou pelas 

análises fenomenológicas na busca da compreensão do ser humano em toda complexidade de 

suas manifestações, considerando seus diversos componentes. Dessa forma, a filósofa marca 

uma posição diante da psicologia experimental que se formulava no início do século XX e 

concentra sua atenção na investigação da estrutura da pessoa humana. 

O interesse fenomenológico mantido por Stein em suas investigações considera o 

método proposto por seu mestre, Husserl, como crucial para prosseguir suas pesquisas, uma 

vez que, na perspectiva Steiniana, como nos lembra Ales Bello (2014): 

 

 

Não existe, portanto, nenhum determinismo na vida psíquica, segundo Edith Stein, 

ainda que a pessoa se encontre diante de conexões, portanto, de relações causais. 

Estas, de fato, possibilitam constatar a presença de uma causalidade na vida 

psíquica, mas, como já foi indicado, é algo totalmente diferente da causalidade 

exata, que é a característica do pensamento científico. Do mesmo modo, toda 

determinação quantitativa dos estados psíquicos é insustentável, porque estamos 

diante de um fluir de estados qualitativos que podemos reconhecer na sua estrutura 

essencial (ALES BELLO, 2014, p. 45).  

 

 

A escolha por um método rigoroso, porém, diferente do método experimental, 

sinaliza modos diferentes de investigar os mesmos fenômenos. Assim, fica evidente a 

incidência de um método científico-positivista e de um método fenomenológico de 

investigação no âmbito da psicologia, ambos se dedicam ao mesmo “objeto” de estudo, 

porém, os compreendem de modo radicalmente opostos. Enquanto o primeiro compreende as 

relações causais como justificativa para a ocorrência dos fenômenos, o segundo está 

interessado na essência da vida espiritual que constitui o eu. Essa diferença também pode ser 

expressa da seguinte forma, como nos mostra Peres (2013): 

 

 

Uma está interessada em explicar, a outra em compreender. Por explicar entenda-se 

a construção de hipóteses que visem descrever e prever a relação entre fenômenos. 

Compreender, por outro lado, é captar o sentido do evento singular a partir da 

história de vida de um indivíduo situado em um contexto histórico também único. 
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Compreender um evento pertencente ao mundo do espírito não é descobrir a causa 

eficiente do mesmo, mas sim suas motivações e seu sentido (PERES, 2013, p. 31).  

 

 

Dessa forma, compreendemos que as análises conduzidas por Edith Stein buscam 

estabelecer uma relação entre a psicologia e as ciências do espírito e para isso a filósofa irá 

esclarecer que a vida da psique (processos psicológicos) é fruto da força sensível (corpo) e da 

força espiritual (razão). Contudo, é válido destacar que Husserl deixa claro que a 

“fenomenologia não é psicologia porque ela (a fenomenologia) efetua a redução 

transcendental” (PERES, 2013, p. 44), e, por isso, para se chegar a um conhecimento 

apodítico do fenômeno humano é necessário que o próprio “objeto” de estudo indique o 

método a ser utilizado, sendo o método fenomenológico husserliano capaz de retirar o 

investigador de uma atitude realista ingênua, que se embasa na dedução, para lançá-lo numa 

análise compreensiva. Logo, Edith Stein busca considerar as relações existentes entre 

psicologia e ciências do espírito, mas não perde de vista a complexidade dessa relação, 

concordando com Husserl no que se refere à redução transcendental e no direcionamento do 

método feito pelo objeto.  

 

 

[...] Edith Stein afirma que é a redução transcendental que legitima a fenomenologia 

como autêntica disciplina filosófica, pois apenas através dela é possível uma 

abordagem correta dos problemas constitutivos. Isso a coloca em plena sintonia com 

Husserl. Para ambos, os estudos constitutivos têm como escopo analisar a 

consciência como condição de possibilidade para o aparecimento de objetos [...] Por 

essa razão, a consciência não é um objeto dentre outros objetos que pertencem a 

natureza, mas a condição de possibilidade da manifestação de qualquer objeto 

(PERES, 2013, p. 45-46).  

 

 

A questão do método e do objeto ao qual a psicologia deve se ocupar não é tarefa 

simples de resolver, haja vista a pluralidade de questões que emanam desse continente 

investigativo. Contudo, Edith Stein contribui com a psicologia ao sustentar a fundamentação 

dessa disciplina enquanto ciência da subjetividade e para isso encontra na fenomenologia os 

subsídios necessários à realização desse feito. O conhecimento é para a fenomenologia objeto 

de análise, provocando a busca por compreender como é possível conhecer o objeto, seja ele 

natural, psíquico ou espiritual, logo, a fenomenologia está em busca da gênese dos fenômenos 

(CARDOSO & MASSIMI, 2013) – fenômeno entendido como aquilo que se mostra. 

Stein, ao buscar compreender o que é o homem, apropria-se da fenomenologia e 

do referencial aristotélico-tomista, e assim encontra uma estrutura tripartite – corpo, psique e 
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espírito – e os aspectos ontológicos que configuram a pessoa. Com isso a filósofa chega ao 

conceito de núcleo pessoal que se traduz enquanto singularidade inerente a cada pessoa e que 

é capaz de promover a unidade entre os diversos aspectos do ser (CURY & MAHFOUD, 

2013).  

 

 

O núcleo pessoal é, dessa maneira, apontado por Stein como aquilo que centraliza a 

estrutura da pessoa e articula todas as dimensões – corpo, psique e espírito – em 

torno de si. A alma (psique e espírito), que possibilita o homem conhecer o mundo e 

conhecer-se segundo o dinamismo dela, também possui uma alma – a alma da alma 

ou o núcleo pessoal – no seu interior, que por sua vez dá a possibilidade ao homem 

de tomar o que conhece para si. É alma da alma porque ela estrutura o dinamismo 

próprio da psique e do espírito a partir de si. E por dar a peculiaridade individual 

(pessoal) a esse dinamismo – não formado, mas dado – e irradiar de um centro para 

toda a estrutura da pessoa humana é chamado também de núcleo pessoal (CURY & 

MAHFOUD, 2013, p. 218).   

 

 

O interesse de Stein no método fenomenológico se dá em virtude da 

potencialidade desse procedimento de garantir que o investigador, diante do seu “objeto” de 

estudos - que é o próprio ser humano, ou seja, algo que se encontra na mesma condição do 

investigador -, possa se colocar de modo vivo na experiência, fixando sua atenção nas coisas 

mesmas, atentando-se ao que experimenta no encontro com outras pessoas e assim possa se 

dirigir ao que é essencial. A contemplação do sujeito nos moldes fenomenológicos, conforme 

vislumbrado por Stein, permitem reconhecer a “vida do ‘eu’” constituída por seus aspectos 

anímicos e espirituais (CARDOSO & MASSIMI, 2013).  

Dessa forma, sustentada nas evidências fenomenológicas, Edith Stein reelabora o 

conceito de pessoa humana enquanto unidade indivisível de corpo, psique (estrutura que 

constitui a alma) e espírito, e com isso apresenta uma nova concepção de subjetividade que 

carrega consigo a totalidade que compõe o ser humano. Portanto, uma das principais 

contribuições de Edith Stein para a psicologia científica se apresenta a partir do uso que essa 

autora faz da fenomenologia na busca por colocar em evidência a estrutura essencial da 

pessoa humana, marcando assim um lugar da psicologia enquanto ciência da subjetividade. 

Com a pretensão de entender o ser humano em sua estrutura essencial e portanto 

imersa em um dos problemas principais da filosofia, da psicologia, da sociologia e dos demais 

campos de conhecimento, Edith Stein, buscando clareza ontológica sobre os diversos aspectos 

do ser, funda sua antropologia filosófica, passando a compreender a pessoa humana enquanto 

dotada de um núcleo pessoal e singular que coloca em unidade a estrutura tripartite do corpo, 
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psique e espírito inerente a configuração humana. Nesse sentido, a filósofa pretende evitar 

práticas equivocadas e garantir os embasamentos necessários a um trabalho de formação 

condizente com as potencialidades próprias da estrutura da pessoa humana. 

 

3.3.1 A antropologia filosófica de Edith Stein 

 

Quando falamos em antropologia filosófica – o que também quer dizer visão de 

homem – a partir de Edith Stein, estamos a confirmar um percurso filosófico-fenomenológico 

envolto pelo tema “o que é o ser humano?” que, posteriormente, soma apoio com a tradição 

metafísica antiga e medieval. Edith Stein está interessada na compreensão singular do ser 

humano e ao mesmo tempo consciente da importância da contribuição de cada um para a 

construção de um “mundo humano”. Este se apresenta a todos através dos valores e bens 

culturais cultivados intersubjetivamente, e dessa forma, cada indivíduo é marcado pelo 

mundo da cultura em que se encontra e à medida que age, marca o mundo que vive. 

Leite (2011) nos lembra que diante do ser humano, Stein está em busca de 

conhecer a multiplicidade de suas dimensões e potencialidades, de levar em conta sua 

dinâmica de transformação, sua subjetividade e suas interações socioculturais, sem reduzir o 

todo às partes ou as partes ao todo, mas preservando sempre a dinâmica singular e universal 

própria de cada ser. É nessa esteira de reflexões que a filósofa desenvolve uma fenomenologia 

essencial, personalista e realista e propõe um modo de olhar a estrutura da pessoa humana.  

Alles Belo (2011) localiza em Husserl os subsídios de Stein, haja vista o olhar 

atento para o eu próprio que o filósofo vislumbra e que a filósofa preserva. Ainda de acordo 

com Alles Belo (2011) o eu é fundamental nas investigações fenomenológicas, por isso 

Husserl se interessa pela consciência intencional, pois, torna-se evidente que há um eu que 

vive e conhece, e esse mesmo eu que vive e conhece, se pergunta o que significa viver, o que 

significa conhecer, tudo isso a partir de um ímpeto que o diferencia dos demais seres vivos. 

Logo, a consideração desse eu vivente é importante porque permite chegar aos fundamentos 

do conhecimento:   

 

 

[...] as perguntas são feitas sim em e/ou na realidade, mas elas são colocados pelo 

sujeito que primeiro deve entender a si mesmo como aquele que faz a pergunta em 

si. E a primazia da questão gnoseológica deve ser entendida apenas no sentido do 
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começo, não no sentido do fundamento último da realidade (ALLES BELO, 2011, p. 

26). 

 

 

É nesse caminho que Husserl aponta para uma dimensão essencial do ser, ao qual 

Edith Stein irá se empenhar com maestria, ao ponto de chegar a desenvolver uma antropologia 

filosófica ao seu modo. Para compreender o humano vivente no mundo da vida, o método 

fenomenológico propõe começar com a epoché a fim de que se considere a essência - mesmo 

que diante das diversas variações de sentidos e dimensões -, pois, à essência cabe o lugar de 

indicativo da existência de um sistema subjetivo de correlações (ALLES BELO, 2011). É 

sustentada pela epoché que Edith Stein examina a experiência em busca das coisas mesmas.  

 

 

Então a constituição transcendental corresponde à “formação do sentido original”, 

aquela que leva à ontologia do mundo da vida, mas porque o mundo da vida é o 

mundo da experiência, tal ontologia envolve fundamentalmente a subjetividade 

humana que revela como um paradoxo, “é sujeito para o mundo e ao mesmo tempo 

objeto no mundo” (ALLES BELLO, 2011, p. 27, tradução nossa).  

 

 

Dito isto, podemos apurar que o sujeito e o objeto se apresentam na experiência e 

a construção de sentido em meio ao acontecimento é que revelará a existência de cada um, 

pois, só é possível pensar em consciência à medida que é identificado que essa mira um 

objeto
23

. Em outras palavras, o sujeito é capaz de conhecer aquilo que lhe acontece e 

inevitavelmente é “território” daquilo que lhe acontece.  

 

 

Isso nos permite entrar na dimensão noético-noemática, ou seja, a dimensão da 

experiência cuja correlação intencional é duplicada no objeto como, por exemplo, 

percebido e o objeto em si existente e, portanto, transcendente em relação ao próprio 

sujeito. Segue-se a possibilidade de mergulhar na complexidade do mundo interior, 

um mundo não caótico, mas ordenado como sujeito a uma “legalidade”, em que há 

momentos e aspectos que devem ser investigados (ALLES BELLO, 2011, p. 28-29, 

tradução nossa).  

 

 

Na busca por compreender as especificidades humanas, Edith Stein identifica que 

as vivências e os atos que envolvem a percepção, imaginação, fantasia, pensamento e outros 

processos psicológicos, são características próprias da espécie humana, porém, esses atos e 

vivências podem se dar de maneira extremamente diversa, subjetiva e dinâmica.  

                                                 
23

 A consciência não deve ser entendida como um ato de reflexão, já que esta é em si mesma uma experiência 

vivida, mas sim como “uma luz interior que ilumina o fluxo da vida e, no próprio fluxo, ilumina-a para o eu 

vivo” sem que isso seja direcionado (ALES BELLO, 2011, p. 31, tradução nossa). 
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Nesse cenário Stein chega ao ser humano enquanto indivíduo psicofísico, dotado 

de uma corporeidade que viabiliza o conhecimento, uma vez que através do corpo torna-se 

possível a existência da sensação, da percepção, da linguagem e etc. Porém, para a autora, o 

ser humano em meio à corporeidade não pode ser reduzido a lógica input-output ou estímulo-

resposta em virtude somente do seu aparato sensório-motor, pois, a corporeidade envolve 

também a existência de afetos, impulsos e emoções que dão ao ser humano a qualidade de 

possuir uma psiqué, ou seja, uma “sede” para os afetos e cognições que lhe permite 

compreender o que lhe acontece.  

De acordo com Ales Bello (2011), diante do reconhecimento do corpo e da psique 

enquanto elementos estruturantes da condição humana, a provocação filosófica que parece 

acompanhar a dinâmica do ser vivente permanece, e Stein, partindo de Husserl, encontra na 

dimensão do espírito a capacidade humana de ser um sujeito da razão
24

. Nesse sentido, a 

dimensão psico-física (psique e corpo), própria do mundo animal - e que também caracteriza 

a existência de cada indivíduo humano -, é acrescida de uma dimensão espiritual, e esta 

diferencia o ser humano dos seres irracionais e lhe qualifica como pessoa. Portanto, Edith 

Stein afirma o ser humano enquanto dotado de uma estrutura tripartite – corpo, psique e 

espírito –, e nisto consiste a potencialidade para a ação humana
25

.  

A dimensão espiritual é que permite a realização dos “atos” sociais próprios da 

empatia como o amor, a confiança, a benevolência e também o ódio, a desconfiança e a 

antipatia. Dessa forma, os atos sociais podem ser positivos ou negativos a depender da 

posição adotada por cada pessoa e estas posições qualificam a pessoa como digna ou indigna 

(ALES BELLO, 2011).  

 

 

A positividade ou negatividade de tais atos só pode ser vista em seus efeitos: o amor 

é uma força produtiva, enquanto o ódio é destrutivo, e a positividade se torna um 

valor não no sentido abstrato, mas porque está inextricavelmente ligado ao ser da 

pessoa (ALES BELLO, 2011, p. 36, tradução nossa). 

 

 

Ales Bello (2011), dedicando-se ao estudo das contribuições de Edith Stein, nos 

ajuda a compreender que o ser humano, com sua estrutura tripartite, dotada de corpo, psique e 

                                                 
24

 Em virtude da especificidade dessa ideia no pensamento de Edith Stein e de sua importância para pensarmos a 

formação humana, a mesma será abordada numa seção específica a seguir.  
25

 “Somente numa atitude analítica podemos distinguir três dimensões no ser humano, pois na realidade são 

inseparáveis, são diferentes potencialidades de um e mesmo ser. Apenas designam possibilidades distintas de 

nosso ser uno e indiviso” (ZILLES, 2017, p. 372).    
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espírito, se vê sempre exposto à correlação com a alteridade e devido a sua dimensão 

espiritual, à pessoa é possível uma profunda experiência com próprio eu. Portanto, por conta 

da estrutura que lhe é própria, o ser humano é capaz de ser consciente de si e dos seus atos. 

Com isso fica claro que a questão da ética é algo implícito na antropologia filosófica de Stein, 

haja vista a consideração da importância do indivíduo para o seu meio e a clareza que a 

filósofa sustenta de que a comunidade é fundada na suposição de responsabilidades mútuas 

com objetivos e projetos comuns que necessariamente convocam a participação do eu.  

 

Alma 

 

Em meio a essa estrutura tripartite, Edith Stein, seguindo a linha aristotélica de 

pensamento, compreende que há na pessoa uma alma que é capaz de dar forma ao corpo e se 

manifesta através das potências vegetativa, sensitiva e racional. Logo, a alma é o princípio 

que garante a experiência interior de todo e qualquer ser vivo, e por isso, torna-se uma força 

vital que orienta o organismo, ou seja, coloca em unidade corpo, psique e espírito, ao ponto 

de dar forma à matéria.  

Desse modo, com a ideia de alma, a experiência interior ganha notória relevância 

para a compreensão do que é o ser humano e à medida que se dão os acontecimentos – 

exposto a pessoa por meio das dimensões presentes em sua estrutura humana –, o núcleo da 

alma “capta” o material que lhe é estrutural, ou seja, aquele material que lhe tem valor e 

assimila em seu interior: “o que os sentidos e o intelecto colocam diante dele [mundo 

interior] é um mundo de coisas; o significado que elas possuem para a estruturação do mundo 

interior, como alimento da alma, os sela como objetos de valor ou como bens” (STEIN, 

1930/2003a, p. 184, tradução nossa). 

 

 

O núcleo surge aqui como o centro de um mundo de valor que é revelado à pessoa 

na medida em que esta vai se relacionando com o real, desdobrando este mundo de 

valor em uma “objetividade de afetos” que, inclusive, podem surpreender a pessoa 

por não coincidirem com a estimação de valores que tenha eleito para si ou com o 

estado de alma em que se encontra (CURY & MAHFOUD, 2013, p. 228). 

 

 

Desse modo, podemos inferir que o corpo é animado porque nele há uma forma 

interior, um ânimo que se traduz no corpo vivente. Nesses moldes a alma pode ser 

compreendida como uma “casa”, um espaço de “morada”, inerente aos seres vivos e que 
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originariamente busca garantir um lugar de experiência e interioridade àquele que nela habita. 

Com isso, Stein vê na alma o lugar onde reside o eu (núcleo pessoal) e, portanto, a dimensão 

onde a singularidade e originalidade se fazem presentes, entendendo como a principal 

“peculiaridade dos seres dotados de uma alma, como nós humanos somos, é que esses seres 

podem estar consigo mesmos” (STEIN, 1917-22/2005a, p. 811, tradução nossa). 

 

Núcleo pessoal – a alma da alma 

 

Na perspectiva Steiniana, a alma é o princípio fundamental do ser vivo, pois, lhe 

impele ao movimento, à realização, ao desenvolvimento, característica inerente a todo o ser 

vivo. Contudo, singularmente, cada pessoa possui em si um núcleo – que é também chamado 

por Edith Stein de alma da alma – cuja caracterização qualifica cada sujeito como sendo 

único, singular, genuíno, o que nos remete a dimensão mais profunda de cada ser.  

A nível corpóreo esse singularidade é imediatamente notada, por exemplo, em 

meio a uma multidão de pessoas numa estação de metrô. Por mais que haja semelhanças entre 

os indivíduos, é público e notório que nenhuma daquelas pessoas é igual à outra. Edith Stein, 

atenta à diversidade necessária à vida comunitária, vai além do nível corpóreo para afirmar 

cada pessoa como única e singular a partir de um núcleo pessoal irrepetível, sendo tarefa da 

formação preservar a singularidade de cada ser no processo educativo, pois, “o núcleo 

determina intrinsicamente o inteiro processo de formação” (STEIN, 1931/2003, p. 198 apud 

SBERGA, 2014, p. 92).  

Por núcleo pessoal a autora quer dizer de um eu capaz de razão, capaz de dar-se 

conta das multiplicidades de coisas que lhe acontecem sem desconsiderar a totalidade dos 

fatores que lhe constituem. Nas palavras de Cury & Mahfoud (2013, p. 218) o núcleo pessoal 

“dá a possibilidade ao homem de tomar o que conhece para si” e conclui que “o particular da 

pessoa não é o resultado ou o acúmulo do fluxo de vivências, mas de onde o fluxo flui” 

(CURY & MAHFOUD, 2013, p. 219).   

Edith Stein (STEIN, 1917-22/2005a, p. 809), afirma que o núcleo pessoal é a 

essência da pessoa e, portanto, o princípio de sua identidade, pois, possibilita o encontro da 

pessoa consigo mesma. A experiência de cada um em meio aos “objetos” presentes no mundo 

é personalíssima e o reconhecimento de um eu que vive essas experiências torna o mundo 

circundante passível de significado e sentido. Isto revela para o eu que vivencia a experiência 
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um mundo de valores, ou seja, uma “marca” revelada pelo acontecimento que ajuda a pessoa 

a reconhecer o que melhor corresponde ao ímpeto do seu núcleo, sendo essa marca singular e 

intransferível. 

 

 

A receptividade estética é um traço característico da pessoa, que ela tem em comum 

com muitas outras. E são os mesmos valores objetivos os que em todas elas chegam 

a constituir um dado. Mas, apesar disso, cada pessoa tem sua “relação 

personalíssima” com os valores estéticos, possui seu lugar de desfrute, distinto de 

qualquer outro. E a mesma obra de arte significa para cada um algo distinto; 

ademais de seu valor objetivo, acessível a todos, tem para cada um certo valor 

“individual” especial. Há obras cujo valor é “indiscutível”, e nelas que reina 

unanimidade universal sobre o grau de sua valia. A quem não tenha “sensibilidade” 

para elas, a esse tal se lhe nega toda compreensão artística no campo correspondente. 

Mas minha especial “predileção” por tal ou qual obra não se imporá a ninguém 

mais, porque essa predileção se baseia no que tal obra está dizendo a mim, em 

último e secreto acordo entre ela e eu (STEIN, 1917-22/2005a, p. 810, tradução 

nossa). 

 

 

Enquanto a pessoa não for capaz de tomar aquilo que lhe acontece, o 

conhecimento, com familiaridade, afinidade e identificação consigo mesma, ela não consegue 

dizer eu, e isso, na perspectiva Steiniana, tende a inviabilizar a possibilidade do indivíduo ser 

sujeito de sua ação de modo autêntico. Portanto, a ideia de núcleo pessoal proposta por Stein, 

permite que em meio aos acontecimentos e sua diversidade, a pessoa parta de si mesma
26

, da 

afirmação livre do seu núcleo pessoal, a fim de que possa conhecer de fato. Nesse sentido, 

fica claro que o núcleo carrega em si as potências do ser e a formação pode contribuir para a 

atualização destas potências à medida que fornece condições para que cada pessoa “se dê 

conta” dos seus acontecimentos e experiências. 

 

3.4 A pessoa humana como sujeito da razão 

 

Como a ideia de razão comporta em seu conceito diferentes usos e interpretações 

no decorrer da história, é importante destacar que o sentido atribuído por Stein a este conceito 

difere da concepção moderna. O interesse em embasar o conhecimento psicológico, a partir 

das teses do determinismo natural e psicofísico, permeou a construção da psicologia científica 

                                                 
26

 Partir de si mesma quer dizer partir da própria pessoa surpreendida na experiência cotidiana. Então, o 

“material” de partida não será mais um preconceito sobre si mesmo, uma imagem artificiosa de si; não será mais 

uma definição de si talvez emprestada das ideias correntes e da ideologia dominante (GIUSSANI, 2009, p. 60). 
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a partir do século XIX e influenciou o desenvolvimento dessa ciência, fato que coloca em 

evidência o desejo por encontrar respostas para o comportamento e ação humana nos mesmos 

moldes das ciências naturais
27

. Nesse sentido, essa tendência de se pensar uma “psicologia 

sem alma”, com o estabelecimento de uma experimentação científica enquanto regra para a 

busca da verdade, evidenciam um modo de compreender a razão enquanto uma estrutura da 

mente. Já para Stein, a razão representa uma lei interna capaz de definir quais os materiais 

permanecem na superficialidade e quais devem adentrar a profundidade da alma humana, o 

que pode ser traduzido na evidência da pessoa que age, ou seja, a evidência da existência de 

um eu enquanto mediador das diferentes vivências que geram o ato.  

Diante disso, uma virada epistemológica em busca do conhecimento é 

reinaugurada, sem no entanto desconsiderar as contribuições da ciência, pois, como nos 

lembra Sberga (2014), Stein não abandona as ciências naturais, mas tão somente a diferencia 

das ciências do espirito e, partindo da dimensão individual busca evidenciar os limites do 

determinismo psicofísico e esclarecer como a pessoa alcança sua liberdade à medida que atua 

como senhor de suas vivências.  

 

 

A pessoa não existe como uma substância, uma coisa em si, por trás de seus atos. 

Pelo ato livre, a partir do qual começa o reino do sentido e da razão, a pessoa se 

constitui como um núcleo de personalidade, o qual de modo algum é determinado 

causalmente, mas se torna fonte de determinação (SANTOS, 2011, p. 232).  

 

 

Ao considerar a razão, Stein evoca questões que visam responder à liberdade da 

pessoa humana em ato, e não apenas à capacidade de abstração a partir de pressuposições de 

causa e efeito. Com isso, fica evidente que o homem não pode determinar-se a si próprio 

inteiramente, sua liberdade tem limites, pois, ele depende das coisas que recebe do mundo, e 

junto com essas coisas que lhe chegam está atrelado a sua liberdade de co-determinação do 

que lhe acontece. Assim, é a possibilidade de poder responder ao que lhe chega, ao que lhe 

acontece, que garante à pessoa o crescimento de sua dimensão espiritual a partir de sua 
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 De acordo com Santos (2011), essa tendência de pensamento que tem como fundamentação a compreensão do 

homem enquanto ser causalmente determinado, tem sua origem nas tradições filosóficas que remontam a Hume 

e Kant e são marcantes nos modos de fazer ciência da atualidade (Ver Santos, 2011). 
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própria atividade intelectual
28

. Desse modo, a filósofa confirma o entendimento de que o 

acolhimento da própria experiência favorece o pleno uso razão.  

 

 

Na realização de um ato, o eu vivo é voltado para o objeto e o compreende, 

progredindo de um ato para outro, com uma composição sensorial que muda 

continuamente (sendo mutável com respeito à relação entre os sentidos parcial, 

completo ou vazio), sem que isso influencie o significado em si e a estrutura das 

motivações (STEIN, 1922/2005b, p. 254-55, tradução nossa). 

 

 

De cada ato realizado pela pessoa emana outro ato, isso porque as possibilidades 

de sentidos da experiência humana são inúmeras; o que liga esses atos uns aos outros é 

chamado por Stein de motivação e a motivação em cada vivência, depende da “reflexão” do 

eu para que os atos continuem a acontecer ou se modifiquem, ou, em outras palavras: a 

motivação emerge como “dada” entre um ato e outro, porém, a sua sobrevivência (ou não), 

depende da atividade reflexiva do eu que é racional e por isso tende a procurar as “conexões 

de sentido” em meio ao que lhe acontece. 

 

 

A motivação, entendida em nosso sentido geral, é a conexão que liga os atos uns 

com os outros: não é uma mera fusão, como as fases da corrente de experiência, que 

ocorrem simultaneamente ou sucessivamente, ou como a ligação associativa das 

experiências, mas é um processo de um a partir do outro, um realizar-se ou ser 

realizado a partir de um em virtude do outro, em razão do outro. A estrutura das 

experiências, que são as únicas que podem entrar na relação de motivação, é 

absolutamente decisiva para a essência dessa relação; são atos que têm sua origem 

no eu puro, que procedem fenomenalmente dele e que são direcionados para algo 

objetivo. O “pivot”, no qual a motivação é baseada de certa maneira, é sempre o eu. 

Ele realiza um ato, porque já realizou outro ato. A “realização” não deve ser 

entendida ainda no sentido de uma autêntica espontaneidade (STEIN, 1922/2005b, 

p. 253-54, tradução nossa). 

 

 

A motivação que cada ato gera, pode ser compreendida também como sendo 

aquilo que acontece e que toca a pessoa e por isso encontra ressonância em determinado 

estado de ânimo do sujeito, provocando-o a uma resposta. A medida que a pessoa utiliza da 

sua capacidade intelectiva para reconhecer aquilo que lhe chega ela passa então a tomar 

consciência de si e, portanto, utilizar-se da sua capacidade de razão. Desse modo, a razão é a 

atividade própria da pessoa de buscar reconhecer e analisar os motivos que geram sua ação, e 

para além disso, dar-se conta do valor que a coisa tem. 

                                                 
28

 “Ser intelectual significa ser transparente, ser consciente de si mesmo, na liberdade e na clareza; é ser capaz de 

escutar a si mesmo” (SBERGA, 2014, p. 74). 
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É este reconhecimento do valor da coisa mesma que clarificará quais são os 

motivos racionais e/ou motivos irracionais que movimentam os atos. Os motivos racionais 

estão ligados ao valor, pois, carregam consigo um sentido que a coisa tem para o sujeito da 

experiência, já os motivos irracionais se dão em detrimento da atividade reflexiva, 

funcionando como estímulos reativos. Desse modo, o reconhecimento do valor das coisas é 

condição sine qua non para que a pessoa humana preserve a consciência de si diante da 

diversidade de vivências que lhe acontece. 

Na perspectiva Steiniana, é através da razão que a pessoa torna-se capaz de dar-se 

conta da totalidade de fatores que configuram a realidade e, assim, alcançar a consciência de 

si no mundo a partir do reconhecimento dos valores que motivam sua ação. O valor revela o 

movimento livre do sujeito à medida que corresponde ao seu núcleo pessoal. Como a 

atividade intelectual é aqui entendida como a capacidade de escuta de si mesmo em meio as 

diferentes situações, torna-se notório que será por meio da observação da própria experiência 

que se chegará a compreensão do que de fato se trata de um ato racional.  

Os apontamentos steinianos supracitados acerca da capacidade racional do ser 

humano são importantes porque nos ajudam, como nos lembra Gaspar & Mahfoud (2013), a 

evidenciar os fundamentos que justificam uma psicologia da pessoa: “uma psicologia que se 

ancore numa antropologia filosófica que evidencie a estrutura propriamente humana em seus 

elementos essenciais” (p. 239-40). À medida que a pessoa age ela movimenta e atualiza toda a 

sua complexidade, singularidade e unidade, por isso, a atenção à motivação e à autorealização 

contida em cada ação, permite-nos apreender a experiência da pessoa em ato (GASPAR & 

MAHFOUD, 2013). 

Nesse sentido, Stein (1922/2005b), ajuda-nos a compreender que a experiência 

carrega consigo evidências que nos permitem verificar a razoabilidade de cada motivação, 

assim, compreender o conteúdo de sentido de cada tomada de posição é fundamental para a 

realização de atos racionais.  

 

 

Isto não significa dizer que todo ato livre seja um propósito – embora todo propósito 

tenha como pressuposto uma tomada de posição da vontade – porém há um âmbito 

de atos livres que podem proceder de um propósito e que devem ser realizados por 

um “fiat”, uma aceitação e decisão voluntária que efetivamente provoca uma ação 

exigida naquele momento (GASPAR & MAHFOUD, 2013, p. 247).  
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De acordo com Gaspar & Mahfoud (2013), os atos são ligados uns aos outros pela 

motivação e esta ligação revela as vivências intencionais, ou seja, aquelas onde a consciência 

se volta para um objeto específico. A partir das vivências intencionais pode-se então chegar 

na consciência enquanto base originária de toda forma de experiência humana, pois, o eu aí se 

faz presente. A “evidência indubitável do próprio ser, isto é, que eu vivo e sou consciente da 

vida do meu ser” (GASPAR & MAHFOUD, 2013, p. 242), permite verificar que os atos 

intencionais revelam uma consciência que se volta para aquilo que se mostra, e isto só é 

possível porque existe um eu que apreende o mundo de um modo especificamente humano. 

Dessa forma a compreensão da motivação dos atos intencionais: 

 

 

[...] só é possível se se reconhece a presença ativa do eu como ponto de origem dos 

atos: o eu realiza um determinado ato porque já realizou um outro anterior. Nesse 

sentido, o eu não só vivencia os atos como também é “senhor do seu vivenciar”, [...], 

ou seja, o ato é a realização do movimento do eu em direção a algo. É nestes termos 

que podemos distinguir “realização” da pura espontaneidade, pois é o 

posicionamento do sujeito que possibilita que o ato se realize, e não algo que 

acontece de modo causal e arbitrário. A análise da experiência cotidiana evidencia 

que os fatores causais e motivacionais podem interferir um no outro, o que 

possibilita reconhecer tanto o condicionamento da força espiritual à sensível quanto 

a independência dos mesmos (GASPAR & MAHFOUD, 2013, p. 244).  

 

 

A dimensão espiritual dota o ser humano de um dinamismo próprio que lhe 

diferencia dos outros seres e lhe caracteriza como pessoa, uma vez que não vive apenas em 

virtude dos fatos causais que incidem sobre a corporeidade e o psiquismo, pois o ser humano 

é marcado pela condição de ter consciência do seu próprio acontecimento. À medida que a 

vida espiritual é esclarecida como fator inerente ao ser humano, sendo portanto, uma soma 

integradora da estrutura tripartite que o caracteriza, corpo e psique deixam de ser 

considerados em oposição e passam a se dar em unidade reveladora da potência espiritual 

enquanto essência de um eu pessoal. 

 

3.5 Formação da pessoa humana 

 

Edith Stein é uma filósofa provocada pelo interesse em compreender o que é o ser 

humano e em meio às suas intensas investigações, funda sua antropologia filosófica e 

apresenta um entendimento de ser humano enquanto pessoa, e por isso, caracterizado por 

conter em si uma estrutura tripartite – corpo, psique e espírito – que vive em unidade a partir 
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do movimento do núcleo pessoal, sendo esta a marca mais singular e própria de cada sujeito e 

está presente como um eixo estruturante capaz de direcionar a pessoa no percurso pela vida.  

Uma vez esclarecido a compreensão de ser humano nesses moldes, Stein 

reinaugura novas questões acerca do humano e, motivada por um interesse fenomenológico, 

se vê imersa nessas questões em seu espaço universitário, chegando a afirmar que “em 

Göttingen não se faz outra coisa se não filosofar dia e noite, na comida e pela rua. Em todas as 

partes. Somente se fala dos fenômenos” (STEIN, 2002, p. 327 apud GRZIBOWSKI, 2014, p. 

148). É movida pelo intenso apreço às questões humanas que Edith Stein passa a se preocupar 

com questões que dizem respeito à formação da pessoa humana: como deve se formar uma 

criança, um jovem e/ou adulto? Quais os recursos necessários à tarefa do educador, do 

psicólogo, dos pais e pedagogos? Quais os motivos embasam e justificam o ato formativo?  

Edith Stein não se furta da complexidade que é própria da estrutura humana e 

fundamentada no rigor do método fenomenológico nos oferece um arcabouço teórico 

importante para pensarmos a formação em meio a educação, a cultura e a sociedade. A 

construção de sua antropologia filosófica pretende ser o ponto de partida para a inauguração 

do processo formativo, uma antropologia como matriz pedagógica, pois, para Stein (1932-

1933/2003c), em todo e qualquer ato pedagógico é fundamental se interrogar acerca do que se 

entende sobre o ser humano, haja vista que sem uma concepção antropológica esclarecida, o 

processo formativo tende a anular-se. 

Partindo da antropologia filosófica de Edith Stein, entendemos que a ideia de 

formação oriunda de suas contribuições é de suma importância para pensarmos a formação 

vigente na atualidade, e em nosso caso específico, a formação do psicólogo, para que assim 

possamos transpor o senso comum que, motivado pelos moldes capitalistas de produção, 

tende a reduzir e relativizar todo o processo formativo à instrução técnica-profissional. Com 

Stein podemos vislumbrar outros modos de formação que, para além dos aparatos técnicos 

científicos, contribua para a formação da pessoa enquanto ser humano, dotado de 

singularidade, originalidade e, portanto de uma estrutura que ao mesmo tempo que lhe iguala 

aos outros humanos, o singulariza. A fim de adentrar a essa ideia de formação falaremos a 

seguir dos aparatos que caracterizam o “material” da formação.  
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3.5.1 Forma e Matéria 

 

Como já mencionado, o conceito de formação pode apresentar múltiplos 

significados, pois envolve tanto a atividade e/ou o processo de formar quanto o resultado 

dessa ação. Na tentativa de delimitar a ideia, Stein (1930/2003a) aponta que formar significa 

dar forma a uma matéria alcançando então uma imagem, mas não uma imagem qualquer, mas 

sim uma imagem que seja capaz de manifestar uma constituição original e singular daquilo ou 

daquele que é formado (STEIN, 1930/2003a). Ou seja, o processo formativo é o “processo de 

crescimento e de posse de uma forma, que procede do interno e se estende para o externo e 

que necessita somente de ajudantes exteriores de um determinado tipo (STEIN, 1926-

1938/1999b, p. 97 apud SBERGA, 2014, p 20). 

Nesse sentido, formar é contribuir para que determinado tipo de matéria assuma a 

forma originária que lhe é própria e assim realize aquilo que potencialmente tem capacidade 

de vir a ser. De modo amplo, a partir das contribuições de Stein, podemos compreender 

matéria como tudo aquilo que se encontra pré-disposto a ganhar uma forma ou novas formas 

e podem ser classificadas como matérias inanimadas ou animadas.  

As matérias inanimadas são as matérias primas das quais nos utilizamos para 

produção de utensílios, instrumentos e ferramentas que favorecem a sobrevivência e 

organização das pessoas sobre a terra, sendo possível que um pedaço de metal, por exemplo, 

possa ser transformado em talheres ou até mesmo em um taco de golfe. A possibilidade de 

transformar ou reformar a matéria inanimada em algo pensado por um sujeito evidencia sua 

característica basilar: ser dependente da manipulação externa para que possa ganhar uma 

forma programada. 

Por outro lado, temos as matérias animadas, que se caracterizam por conter em si 

a capacidade de uma formação que parte do interno, de dentro, para o externo, diferenciando-

se nesse sentido das matérias inanimadas que tendem a permanecer sem alterações se não 

houver manipulação externa. Como exemplo das matérias animadas, Stein (STEIN, 

1930/2003a) cita os vegetais, que mesmo sem intervenção externa demonstram o seu 

movimento próprio, como no caso das plantas trepadeiras que movimentam-se nas casas e 

pergolados produzindo diferentes formas. A autora nos lembra que em maior ou menor grau 

ambas as matérias podem adquirir uma forma, todavia, será a natureza mesma da matéria, 

animada ou inanimada, que irá definir os limites das possibilidades formativa, portanto, “todo 
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trabalho de formação que vem de fora deve contar com a natureza inata” (STEIN, 1928-

32/1999, p. 139).  

Edith Stein ao identificar a existência de um processo que gera movimento a partir 

de dentro da matéria e que lhe garante uma certa autonomia no próprio desenvolvimento em 

busca da realização plena de si, encontra na filosofia aristotélica-escolástica o conceito de 

alma para nomear este princípio vital interior, considerando-o como fundamental para o 

desenvolvimento de suas ideias. Nesse sentido, Stein (1930/2003a) considera que há na 

semente, desde a gênese de sua constituição, uma alma vegetativa “invisível” e 

“misteriosamente” carregada da capacidade de colher do ambiente as matérias necessárias ao 

seu desenvolvimento e organização enquanto organismo. Portanto, nessa perspectiva, a alma 

vegetativa, potencialmente, é capaz de formar a matéria, não sendo, no entanto, inflexível às 

influências dos fatores externos, uma vez que tais fatores podem influenciar positiva ou 

negativamente o seu percurso de formação.  

No reino dos seres vivos que compõem as matérias animadas, além dos vegetais, 

há o mundo animal, cujo nível de complexidade é marcadamente superior, sobretudo, 

inicialmente, pela capacidade de locomoção que lhe garante conhecer outros ambientes que 

melhor lhe assegure sobrevivência. Assim como os vegetais, a alma animal também é capaz 

de colher do ambiente os elementos que necessita para sua própria elaboração e encontra-se 

mais “evoluída” que os vegetais por ter em sua constituição a capacidade sensitiva, ou seja, a 

capacidade de captar do meio os estímulos e a partir disso emitir respostas, o que caracteriza 

uma intensa capacidade de elaboração interna do organismo que pode variar conforme a 

espécie e estrutura de cada animal.  

Nesse nível de organização da vida anímica, assim como nos vegetais, algumas 

modelagens comportamentais e estruturais no processo de formação são possíveis, como por 

exemplo, promover determinados estímulos a fim de se alcançar determinadas respostas, 

antever comportamentos e etc., mas também é possível encontrar resistência e auto-

organização dos seres vivos.   

Em termos de classificação, podemos dizer que o ser humano encontra-se dentro 

da espécie animal, contudo, diferencia-se estruturalmente por ser uma matéria animal dotada 

de alma humana. Portanto, Edith Stein é enfática ao dizer que diferentemente dos outros 

animais, a alma humana não é somente uma forma interior que configura e governa o 

organismo de dentro para fora, mas que está além disso, pois, a alma do ser humano tem uma 
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“existência própria e superior a existência do corpo” (STEIN, 1930/2003a, p. 183, tradução 

nossa). Em outras palavras, o que a autora está a nos dizer é que o ser humano, por ser dotado 

de uma alma racional, é também responsável pela construção de sentido e, portanto, exposto 

a dimensão simbólica da vida anímica.  

A matéria humana, passível de formação, é para Edith Stein a própria pessoa e se 

caracteriza por conter em si uma estrutura tripartite – corpo, psique e espírito – que é 

unificada a partir de um núcleo pessoal que, além de colocar em movimento a pessoa em sua 

totalidade, centraliza sua estrutura e articula todas as suas dimensões em torno de si. Ou seja, 

permite que o indivíduo se faça consciente de si na variedade de suas características e 

vivências.   

Guimarães & Mahfoud (2013) apontam que para Edith Stein formar-se é o mesmo 

que torna-se si mesmo, isso porque esse processo de formação demanda o núcleo pessoal do 

sujeito, ou seja, “o estado ôntico, próprio de cada pessoa, (...) que confere a uma pessoa a 

marca da pessoalidade” (Stein, 1919-32/2005b, p. 805 apud Guimarães & Mahfoud, 2013, p. 

203), sendo também o núcleo pessoal responsável por “apontar” direções da formação 

pessoal.  

Para responder a pergunta sobre o que está sendo formado, Stein (1928-32/1999), 

chega a compreensão de sujeito da formação enquanto pessoa humana dotada de um núcleo 

pessoal cuja potência permite o desenvolvimento progressivo da pessoa por diferentes fases 

de sua vida (infância, adolescência, vida adulta, envelhecimento), fato que se assemelha ao 

acontecimento da semente que carrega em si o germe daquilo que potencialmente pode vir a 

ser.  

 

 

Ao nascer, a pessoa traz consigo algo de fixo que se conserva em conformidade ao 

seu núcleo (Kern), que é qualitativamente único e singular. A esse núcleo são 

atribuídas as formas intelectivas, que são universais pela sua consistência, mas 

individualizadas nas pessoas. Nos seres humanos, as formas são como sementes que 

se desenvolvem e que, por meio da sua progressiva atualização, vão adquirindo 

consistência. Também a pessoa tem disposições pessoais ou dotes de potências e 

capacidades para se mover internamente, podendo acionar suas forças para plasmar 

a si mesma. Com base nisso, gradativamente, a pessoa pode se desenvolver por meio 

da formação do seu corpo, da sua psique e da sua alma, em consonância com a 

atualização constante daquilo que está traçado em seu núcleo interno (SBERGA, 

2014, p. 74-75). 
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Assim, Stein (1930/2003a, p. 183) aponta que a própria estrutura humana, por 

meio do corpo, da psique e do espírito, tem “órgãos”, como os “sentidos e o intelecto” que 

garantem “uma força interior profunda” que viabiliza a correta absorção dos conteúdos que 

“tem valor ou não” para que a pessoa tenha conhecimento de si mesma. Logo, à medida que o 

homem avança na direção do conhecimento de si, configura-se a sua condição espiritual, ou 

seja, sua existência no mundo enquanto dotada da capacidade de conhecer as coisas que lhe 

chegam, por meio dos sentidos e do intelecto, e a partir disso poder examiná-las e discernir 

quais das coisas que lhe chegam tem a ver, ou não, com a sua natureza, com a sua 

pessoalidade.  

Àquilo que, em virtude da interação da pessoa com o seu mundo, se torna uma 

espécie de “alimento” para a estruturação da vida interior, Stein chama de objetos de valor ou 

bem, pois traduzem uma correspondência onde a pessoa é capaz de reconhecer, através da 

atividade espiritual, aspectos ontológicos da sua condição. Esse reconhecimento dos fatores 

que lhe são imanentes pode também se caracterizar como um pilar fundamental para que, 

através da capacidade criativa, inerente a condição humana, o contato com os objetos e as 

coisas possam ser transformados e compartilhados enquanto bens culturais com toda uma 

coletividade, favorecendo então o desenvolvimento da vida em comunidade. 

De acordo com Stein (1930/2003a), aquilo que é assimilado pelo interior da alma, 

ou seja, pelo núcleo pessoal, torna-se como “sangue e carne” da própria alma e vai se 

configurando como elementos de referência para a formação da pessoa que os traduz em um 

jeito próprio de ser. Estas referências que demonstram aptidões e predisposições do sujeito, 

passível de ser identificada através do modo de ser daquele que as assimilou, tornam-se uma 

fonte crucial para que os formadores desenvolvam suas contribuições ao processo formativo 

de modo singular e personalizado.  

À pessoa humana cabe a elaboração racional dos conteúdos que lhe chegam e que 

lhe permite mover-se, criar-se e formar-se a si mesmo e consequentemente apresentar sua 

essência. Nos processos psicológicos perceptivos podemos verificar que através da elaboração 

racional dos conteúdos externos que chegam ao sujeito, emergem características 

essencialmente humanas, devendo o ato educativo se atentar aos desenvolvimento dessas 

potências essenciais. Nesse sentido, Stein (1930/2003a) afirma que a alma é possuidora de um 

“centro” e uma “periferia”, ou uma “profundidade” e uma “superfície”, e as matérias que 
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chegam até a alma ora podem corresponder a superfície, ora à profundidade e a lei interna que 

define esta ordem é a razão. 

 

3.5.2 Contexto, cultura e bens culturais 

 

Para que o ser humano tenha cada vez mais consciência de si, faz-se necessário 

que o mesmo elabore os materiais que recebe do meio externo e por isso depende da 

consonância da totalidade das dimensões que compõe o seu ser: corpo, psique e espírito. O 

núcleo pessoal e a estrutura humana que afirma e diferencia o ser humano dos demais seres é 

capaz de potencialmente promover a realização da pessoa, porém, os aparatos que encontra no 

seu mundo circundante são fundamentais para que a concretização plena de suas potências 

possam se dar. Ao longo da vida o núcleo pessoal vai absorvendo os materiais espirituais do 

seu mundo e acoplando a si próprio.  

São inúmeras as implicações próprias de cada material que chega à pessoa, pois 

está em constante formação, e como já dito, isso não quer dizer que o sujeito da formação é 

um depósito de conteúdos externos ou um continente de forças ocultas que se realiza por si 

próprio, mas tão somente que o sujeito é passivo e ativo durante todo o seu processo de 

formação, podendo ser compreendido que todo processo de formação é também auto 

formação, porque, o sujeito da formação é também o objeto dessa ação. Este crescimento 

formativo e auto-formativo se dá no cotidiano, de maneira que através de suas experiências, o 

sujeito vai sendo capaz de cultivar àquilo que melhor lhe corresponde e assim “registrar” 

referências para suas escolhas.  

Quando Edith Stein defende a existência de um núcleo pessoal, ou uma “alma da 

alma”, ela elucida a existência de cada pessoa como ser único e genuíno e aponta um lugar de 

onde o fluxo de vivência (aquilo que eu vivo) flui e à medida que a pessoa vive, diante dos 

diversos conteúdos que ela recebe do seu mundo, ela poderá afirmar (ou anular) aquilo que 

corresponde ao seu núcleo, ou seja, aquilo que lhe permite um contato de revelação, surpresa 

e identidade consigo mesma (CURY & MAHFOUD, 2013).  

Essa capacidade de afirmação do próprio núcleo exige razão e consequentemente 

a liberdade de escolha de cada pessoa. Quando Stein fala de núcleo pessoal traz à tona a 

necessidade de que o ser humano considere o acontecimento da própria experiência, a fim de 
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dar-se conta daquilo que é e daquilo que lhe acontece. Isto pode evitar a alienação de si 

próprio, como observa Agambem (2005):  

 

 

O homem moderno volta à noite para sua casa extenuado por uma imensidade de 

acontecimentos – divertidos ou tediosos, insólitos ou comuns, atrozes ou prazerosos 

– sem que nenhum deles se tenha convertido em experiência (AGAMBEM, G, 2005 

s/p apud LARROSA, 2017, p.53). 

 

 

Sem poder experimentar singularmente o núcleo pessoal, ou seja, as reverberações 

das experiências no próprio eu a partir da abertura ao que a realidade é, a pessoa se vê distante 

da própria consciência de si. Sem a experiência pessoal como fonte de sentido sobre si e sobre 

o mundo, o sujeito pode vir a adotar um modelo externo, que lhe diz como deve ser. Muitas 

vezes o próprio sujeito mira sua realização na reprodução de “modos de ser” de pessoas que 

lhe são significativas, como os progenitores, professores, artistas e etc., incorrendo no risco de 

aspirar algo que supõe ser presente na natureza daquele ser mirado e que muitas vezes pode 

não passar de uma idealização. Nestes casos, pode ainda ocorrer um esvaziamento de um 

autêntico caminho de formação em prol de uma imitação ou reprodução do modelo 

idealizado.  

 

 

Enquanto o homem não puder trabalhar livremente em sua formação, ele ainda não 

terá uma imagem do que ele deve ou quer se tornar. Seu processo de formação 

inconsciente só tem uma tendência interna em direção ao objetivo, como as plantas 

ou os animais. Mas assim que ele trabalha conscientemente, ele tem uma imagem 

diante de seus olhos (STEIN, 1930/2003a, p. 192, tradução nossa). 

 

 

Edith Stein (1930/2003a; 1928-32/1999) alerta ainda que o próprio trabalho de 

formação, proposto por pessoas e instituições, sem clareza da antropologia filosófica que 

fundamenta uma compreensão do que é o ser humano e, portanto, sem embasamento para 

sustentar objetivos claros e coerentes com a estrutura humana, pode incorrer em meras 

imitações de modelos hegemonicamente ditados. Para Stein, a formação da pessoa é um 

processo que deve ter como consideração basilar a participação ativa do sujeito em formação. 

A família, o Estado, a igreja, o meio humano em que a criança cresce, tudo isso é 

indispensável para se compreender o coadunar de uma personalidade. Contudo, como destaca 

Stein (1928-32/1999, p. 236), isso não é suficiente, pois, o ser humano precisa realizar seu 
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próprio ser para além das imitações e modelagens, o que pode ocasionar confrontos e 

oposições a fim de realizar de modo pessoal as tarefas que lhe são propostas.  

A exigência de pessoalidade da ação humana é estrutural, também por isso, o ser 

humano não se conforma à imitação (MAHFOUD, 2012; GIUSSANI, 2009). Não é a mera 

convivência com intelectuais que garante à pessoa o usufruto pleno de suas capacidades 

racionais. 

Para Edith Stein (1922/2003b), o vínculo verdadeiramente condizente para o 

pleno desenvolvimento da condição humana é o vínculo comunitário, porque esta leva em 

conta a força vital, a pessoalidade e singularidade de cada um para a formação do todo que é a 

comunidade. Dessa forma a filósofa diferencia três formas associativas presentes nas relações 

humanas - sociedade, massa e comunidade – e destaca a comunidade como dotada de uma 

função educativa extremamente importante. 

 

 

De fundamental importância para o processo educativo é certamente a comunidade 

em que nascemos, crescemos, aprendemos, fazemos as primeiras experiências 

importantes, nas quais aprendemos a estar no mundo. Sem essa experiência, a 

existência humana seria difícil de compreender, uma vez que nascemos como seres 

comunitários e gradualmente nos formamos como autônomos, conscientes, livres 

para fazer as próprias escolhas, para si autodeterminar (PEZZELLA, 2007, p.83, 

tradução nossa). 

 

 

Na sociedade as pessoas se relacionam numa hierarquia sujeito-objeto, onde um 

parte de um pressuposto (teórico, técnico, pré-concebido, etc) sobre o outro com objetivos 

claros e delimitados, assim, “a sociedade por sua vez, possui vida própria, ou seja, possui um 

princípio e um fim que dependem de um ato voluntário de seus membros” (CARNEIRO, 

2011, p. 278). No agrupamento de massa as relações se dão no nível corpóreo-psíquico e se 

caracteriza pela reatividade, pela ausência de tomadas de posições conscientes e pelo 

seguimento à algo ou alguém que dita o que deve ser feito; na comunidade o vínculo pessoal é 

preservado e as pessoas são convidadas a estarem inteira nas relações – corpo, psique e 

espírito – desfocadas de papéis sociais, com a humanidade inteira que lhe caracteriza 

(CARNEIRO, 2011; LEITE, 2011; ISHARA & CARDOSO, 2013).  

Carneiro (2011) aponta que não existe agrupamento social puro e as interações 

entre pessoas pode sofrer variações entre características de comunidade, sociedade e massa. 

Contudo, a defesa de Stein (1930/2003a; 1932-33/2003c) é que a educação esteja atenta para 
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encaminhar os agrupamentos humanos para a construção de relações comunitárias, haja vista 

que está é potencialmente a mais condizente com a própria condição humana. 

Stein (1928-32/1999) defende ainda que, para além dos formadores (pais, 

professores, responsáveis) e dos meios de formação (escola, Estado, família, igreja), cada 

pessoa deve ser introduzida no mundo da cultura, pois este “mundo” se caracteriza por conter 

um nível de desenvolvimento mais elevado, cuja potência vai além da compreensão dos 

próprios indivíduos, e que completa e ultrapassa as capacidades formativas próprias dos meios 

de formação.  

 

 

O espírito humano está direcionado à criação, à compreensão e ao gozo da cultura. 

Ele não é capaz de desenvolver-se plenamente se não tiver contato com a 

diversidade dos campos da cultura, e o indivíduo não poderá alcançar a meta de sua 

vocação se não chegar a conhecer o campo que lhe é indicado por seu talento 

natural. Logo que um povo alcança um certo nível de desenvolvimento começa a 

dispor de um capital cultural que vai além da compreensão dos indivíduos (STEIN, 

1928-32/1999, p. 240). 

 

 

Diante disso é claro e evidente que ao psicólogo não é possível se furtar do mundo 

da cultura, primeiro, porque é pessoa e segundo porque lida diretamente com pessoas e 

contextos culturais nas perspectivas do seu fazer, devendo o contato e apropriação dos bens 

culturais ser uma constante em sua formação.  

Edith Stein (1928-32/1999) compreende que entre os bens culturais que 

contribuem para a formação das pessoas encontra-se a palavra e a língua, pois estas 

“continuam existindo, mesmo depois de separadas do contexto concreto das pessoas que as 

falam ao vivo, guardadas em livros ou em outras formas de material inanimado, 

aparentemente elas próprias ‘mortas’” (STEIN, 1928-32/1999, p. 241). Pela linguagem, em 

suas diversas formas, são reveladas inúmeras maneiras de construções mentais que alimentam 

o interesse de conhecimento das ciências lógicas, racionais, filosóficas. Portanto, a palavra e a 

língua são bens culturais que permitem a pessoa humana dizer de si e do mundo que a cerca. 

Outro bem cultural que Edith Stein (1928-32/1999) destaca são as obras humanas 

que através de criações artísticas, das tecnologias, dos escritos, das teorias filosóficas, 

cientificas e das próprias instituições da vida social e pública concretizam o espírito humano. 

Nessa perspectiva, tanto a palavra e a língua como as obras humanas são expressões 

espirituais do humano, sendo a língua e a palavra a “encarnação” do espírito e as obras a 

concretização desse espírito no mundo.  
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Diversos são os fatores que podem contribuir para a formação da pessoa humana e 

de modo mais ou menos explícito esses fatores se relacionam entre si, contudo, no caminho de 

formação da pessoa, deve-se garantir que a mesma alcance o que realmente precisa: 

“sensibilidade apurada e um juízo perspicaz” (STEIN, 1928-32/1999, p. 144). Com a 

sensibilidade apurada torna-se possível alcançar uma formação da afetividade condizente com 

a própria natureza da pessoa, tendo como principal consequência uma maior maturidade 

intelectual capaz de garantir a emissão de juízos perspicazes. Para Edith Stein (1928-

32/1999), o intelecto não deve se sobrepor à afetividade, mas a afetividade deve ser um meio 

para se alcançar a formação do intelecto.  

Portanto, as propostas educativas que visam garantir uma formação intelectual 

através de uma polissemia de conteúdos teóricos/técnicos e que não permitem à pessoa em 

formação dar-se conta do “como” e do “porquê” tais conteúdos lhe “afetam”, tendem a 

encaminhar-se ao fracasso, uma vez que desconsidera fatores essenciais à formação. Nesse 

sentido, o convite feito pela filósofa àqueles que se dispõem a compreender um caminho de 

formação, tanto de si quanto dos outros, que seja congruente com a natureza humana, é o de 

colocar-se no processo enquanto pessoa, na totalidade de suas dimensões e aberto à 

experiência. Com isso, almeja-se alcançar a singularidade do ato educativo que se traduz na 

atualização das potencialidades humanas que contribuem para o pleno desenvolvimento e 

realização do ser.  

 

3.5.3 Por uma nova ideia de formação 

 

Edith Stein (1928-32/1999), ao refletir sobre o sistema educacional vigente na 

Alemanha, identifica que mesmo com os constantes clamores e ações de reformas nesse 

campo, o sistema educacional estava imerso numa “confusão caótica de tendências” e “longe 

de um desenvolvimento fundamentado” para a educação. Esse entendimento leva a filósofa a 

defender uma reforma, “da cabeça aos membros”, de todo o sistema educacional alemão, pois 

identifica que a causa de toda essa crise perpassa a própria compreensão do conceito de 

formação.  

Segundo Stein (1928-32/1999), a “escola antiga”, ou seja, o sistema de educação 

construído nos séculos anteriores ao século XX, cuja repercussão se dava em seu tempo, 

poderiam ser considerados como falhos. Isso porque, através do ensino da escola 
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fundamental, dos institutos pedagógicos, do colégio científico e humanísticos, das 

universidades, dos seminários religiosos, entre outros, era possível identificar essencialmente 

a marca dos ideais iluministas que transformava o conhecimento num imperativo a ser 

acumulado. 

 

 

O ideal de formação a ser alcançado era o de um saber enciclopédico que devia ser o 

mais completo possível. Pressupunha-se que a alma não passava de uma tabula rasa 

em que deveria ser gravado o máximo, seja pela assimilação racional seja pela 

inserção na memória (STEIN, 1928-32/1999, p. 136).   

 

 

A organização de um sistema educacional nesses moldes provocou inúmeras 

contestações e sinalizaram a necessidade de uma nova conceitualização no que se refere à 

ideia de formação. Stein (1928-32/1999) considera que o conceito de formação é no fundo 

muito antigo e se contrapõe ao entendimento de formação enquanto posse externa de 

conhecimentos, pois, na perspectiva da filósofa, a formação está muito mais ligada “a forma 

que a personalidade humana assume sob a influência de múltiplas forças vindas de fora, ou 

então o processo dessa modelagem” (STEIN, 1928-32/1999, p. 137).  

Assim, para que haja uma formação de fato, é necessário considerar as aptidões 

físicas e psíquicas presentes no ser humano desde o seu nascimento e também a assimilação 

em seu organismo dos materiais que lhe chegam a partir do externo. Esse apontamento nos 

leva a concordar com Sberga (2014, p. 25), ao destacar que segundo Stein “todo trabalho 

formativo é individual”, devendo a educação buscar se basear na natureza do educando a fim 

de que possa ajudá-lo a realizar sua própria trajetória rumo a pessoa que pode ser.  

 

 

A primeira moldagem fundamental processa-se de dentro. Assim como uma semente 

possui em si uma forma interna, uma força invisível que faz com que aqui nasça um 

pinheiro e lá uma faia, assim existe também no ser humano uma forma interna que 

tende a desenvolver-se numa determinada direção e que se aproxima, em cego 

determinismo de uma certa estrutura que é a personalidade de características 

individuais claramente definidas (STEIN, 1928-32/1999, p. 137).   

 

 

É válido destacar que Stein não está a defender o ser humano como um ser 

exclusivamente individual e autossuficiente que basta a si mesmo, pois deixa claro que o ser 

humano, desde o seu nascimento, dotado de suas aptidões e tendências físicas e psíquicas, se 

vê colocado num mundo e nas mãos de outros humanos que funcionarão como formadores 
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dos recursos que cada um pré-dispõe desde o nascimento. Portanto, a tarefa dos formadores é 

fundamental para o desenvolvimento dos que se encontram em formação. 

 

 

O próprio ser humano consegue formar-se para ser aquilo que está previsto no seu 

escopo? Sim e não. Como ser racional, livre e responsável possui a capacidade e, 

por isso também a obrigação de trabalhar na formação de si mesmo. Mas ele não 

dispõe do uso da razão e da liberdade desde o início de sua existência, por isso, até 

que disponha desse uso, outros precisam trabalhar em sua formação; mais tarde, a 

formação de si mesmo e o trabalho formativo dos outros precisam complementar-se 

mutuamente (STEIN, 1928-32/1999, p. 228).   

 

 

Com isso, cada tarefa, conteúdo, recurso ou restrição que vem de fora do sujeito - 

através do mundo, de modo aleatório, ou dos formadores com intervenções sistemáticas - 

pode alcançar a forma interna do indivíduo e contribuir para o desenvolvimento de sua 

estrutura humana. Tal estrutura se refere às aptidões físicas e psíquicas marcada pelas leis da 

causalidade, mas também ao dinamismo propriamente humano que Stein traduz como vida 

espiritual, cuja potência permite à pessoa conhecer a si mesmo e ao mundo de modo 

qualitativamente autoconsciente e livre. Por exemplo, a oferta de alimentação adequada é 

fundamental para nutrição do corpo, incorrendo em sérios danos sua ausência; os estímulos 

externos aguçam os sentidos e desenvolvem a atenção, percepção, sensação; a experimentação 

dos afetos revelam as emoções; a estimulação da razão faz florescer o pensamento e a 

inteligência, os bens culturais contribuem para reflexão, para a capacidade de escolha e 

decisão e permite um encontro dialógico da pessoa com a liberdade que lhe é inerente.  

Leite (2011), analisando a formação da pessoa no contexto sociocultural, nos 

mostra o impacto das diferentes vivências nas dimensões que caracterizam a estrutura 

tripartite da pessoa humana: 

 

 

Enquanto as sensações remetem ao corpo vivente, nível mais imediato de percepção 

de si, os sentimentos e estados vitais indicam a existência da psique, que é domínio 

das reações àquilo que nos acontece. Já o intelecto e a vontade desvelam a dimensão 

do espírito, que é domínio da capacidade de juízo e ação baseada na decisão livre 

(LEITE, 2011, p. 71)   

 

 

Logo, podemos compreender que o que vem de fora do sujeito, somado a 

estrutura humana que lhe caracteriza, tem a capacidade de contribuir com o processo 

formativo de sua pessoa, ou seja, com o processo de formação da própria personalidade. 

Contudo, para que não se caia na sedução do acúmulo de conteúdos e estímulos externos é 
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necessário que o processo formativo considere com veemência a singularidade de cada pessoa 

e isso se torna o pilar das proposições pedagógicas de Edith Stein. A filósofa defende que não 

se trata apenas de construir um currículo generalista a ser ofertado aos estudantes, mas 

vislumbrar cada proposição formativa como capaz de “emocionar o coração e o ânimo” a fim 

de que a formação possa se tornar um instrumento capaz de favorecer o desenvolvimento de 

cada personalidade, uma vez que:  

 

 

Só aquilo que é capaz de penetrar do mundo de fora para o interior da alma, não 

sendo apenas registrado pelos sentidos e pela inteligência, mas, emocionando 

também “coração e ânimo”, integra-se realmente à alma como material de formação. 

Na medida em que se transforma em material formativo assimilado pela alma deixa 

de ser um mero material, passando a atuar ele próprio como elemento formador e 

modelador que ajuda a dar à alma sua forma prevista (STEIN, 1928-32/1999, p. 

138).   

 

 

Desse modo, o verdadeiro conteúdo de um trabalho formativo não está à mercê do 

quantitativo de disciplinas e ementas propostas, mas se traduz como aqueles que se tornam 

capazes de adentrar a alma humana e revelar a pessoa a si mesma. É a partir da interação com 

um conteúdo pessoalmente significativo que cada pessoa encontra uma “referência” que, além 

de atualizar a sua potencialidade, torna-se capaz de motivar os seus passos.  

A aptidão é para Edith Stein um sinal fundante para toda e qualquer proposição 

formativa, e esta deve ser pensada a fim de promover o encontro do sujeito com o seu núcleo, 

com aquilo que lhe é mais singular, para que em meio as suas experiências, não caia em 

repetições ou inautenticidade, mas que pelo contrário, possa gradativamente se expressar por 

si mesma, construir suas reflexões, emitir juízos e realizar ações com autonomia, 

responsabilidade e liberdade. 

Diferentemente do que vislumbrava o iluminismo, Stein (1928-32/1999) entende 

que a formação humana não é algo que o sujeito faz por si só, a mercê de seu arbítrio e do 

acúmulo de conteúdo, mas compreende que para que aconteça a formação, faz-se necessário o 

encontro humano no mundo da vida, a coerência de proposições formativas fundamentada 

numa visão de homem que contemple a singularidade e a originalidade de cada pessoa e a 

abertura necessária para contínua retomada das coisas mesmas.  
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4. UNIDADE NA DIVERSIDADE: EXPERIÊNCIA E CONSCIÊNCIA DE SI NO 

PERCURSO DE FORMAÇÃO 

 

Em virtude da ampliação do campo de atuação da psicologia desde sua 

regulamentação em 1962, transformações estruturais ocorreram na formação deste 

profissional. Como visto (CFP, 2013; CFP, et al 2018), a psicologia traz consigo um projeto 

ético-político, uma visão de homem atravessado pelo determinismo histórico, e com isso 

pretende se distanciar da suposta neutralidade que diz ter a ciência, assumindo abertamente 

“um compromisso com um determinado tipo de sociabilidade, com uma determinada política. 

Por isso, falamos que a psicologia tem um compromisso social” (CFP, 2013, p. 16). Mesmo 

com o importante avanço da psicologia no que tange as questões políticas-sociais, e em meio 

às várias psicologias vigentes no campo psi, o documento que apresenta as contribuições do 

Conselho Federal de Psicologia para a discussão sobre à formação do psicólogo, aponta que a 

crítica deve se fazer presente na inteireza da atuação do psicólogo, e com isso, conclui com 

um parecer de que “nós ainda não formulamos, de modo consistente, que psicólogos 

precisamos, queremos formar...” (CFP, 2013, p. 22). 

A fim de somar aos esforços empreitados pelos órgãos que se dedicam as 

proposições formativas da psicologia no Brasil, endossando um compromisso social propicio 

ao desenvolvimento humano, encontramos nas contribuições filosóficas de Edith Stein (1891 

– 1942) um caminho promissor. A filósofa apresenta uma visão de homem, uma antropologia 

filosófica que, atenta aos diversos tipos de sociabilidade existentes como resultado da ação 

humana, busca compreender quem é esse “homem” que sustenta posições capazes de 

repercutir em todos os seus semelhantes. No interesse vivo por saber o que é o ser humano, 

Stein desenvolve o conceito de pessoa humana visando levar em conta a totalidade de 

aspectos e vivências que se dão na existência humana. Interessada profundamente nessas 

questões, Edith Stein considera a pessoa da experiência como fundamento para as construções 

de sociedade, dos movimentos de massa e em comunidade, tendo cada um desses níveis de 

organização - co-construído pelo sujeito da ação - diferentes impacto na própria subjetividade 

e no sócius humanus. Com isso, as contribuições filosóficas de Edith Stein parece nos 

oferecer um ponto de partida importante para pensarmos uma psicologia compromissada ética 

e socialmente: a pessoa humana que adentra um caminho de formação.  
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Pudemos verificar que os campos vigentes de investigação e atuação da psicologia 

tem sido caracterizado como fluído, dinâmico, plural, intenso nos afetos e nas questões 

políticas e sociais (CFP; 2013; CFP; et al 2018; BOCK, 2009; STEIN, 1926/2003b). Em meio 

a essa diversidade é exigido que o profissional da psicologia esteja subsidiado por uma visão 

de ser humano, um aporte teórico que sustente a compreensão acerca da constituição do 

sujeito e um repertório psicopatológico mínimo que aponte aquilo que é caracterizado como 

adoecimento psíquico ou sinalize uma incongruência do ser em relação a sua potencialidade 

de desenvolvimento. Este fato exige também que o profissional dessa área tenha claro em sua 

atuação uma fundamentação acerca da subjetividade e as interações desta com a sociedade, 

com o momento histórico e com o contexto cultural ao qual cada pessoa vive.  

Cada aporte teórico traz consigo um sistema de crenças e valores capazes de 

direcionar os rumos de cada período histórico, através das intervenções macro políticas, 

sociais e individuais. Ao adotar determinado sistema teórico, com ou sem a devida reflexão, o 

estudante e o graduado em psicologia escolhe um modo de se posicionar diante dos destinos 

de sua época (FIGUEIREDO, 2015). Com isso, é reavivado a responsabilidade de cada 

escolha por sistemas teóricos em psicologia como uma questão que diz respeito a ética, haja 

vista suas repercussões na vida social e individual de cada pessoa e sociedade.  

Esses apontamentos confirmam ainda a responsabilidade inerente à formação do 

psicólogo, seja através de propostas apresentadas por instituições formadoras, seja o processo 

autoformativo encarado por cada aluno. Por isso também a escolha teórica em psicologia é 

considerada muitas vezes como um processo angustiante e circulado frequentemente por 

seduções dogmáticas ou ecléticas. A escolha que inicialmente parece ser individual, tem 

repercussões na coletividade. 

Diante disso, além da já tradicional pergunta que circula os cursos de graduação 

em psicologia: “porque você escolheu psicologia?”, outra pergunta que parece surgir imbuída 

de sentidos e significados é: “qual abordagem escolher no campo da psicologia?”. A escolha 

por uma abordagem no campo psi evidencia a impossibilidade de um saber único que traga 

todas as respostas para as questões humanas e por isso pode vir carregada de angústia, porque 

cada escolha tem em si uma consequência. A pergunta que deve então ser feita às instituições 

formadoras e àqueles que contribuem para a formação em psicologia é: em meio ao campo 

plural, diverso, polissêmico, biológico, político, social, cultural, intersubjetivo, 

interdisciplinar entre outros adjetivos que caracterizam a psicologia na atualidade, como 
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contribuir para uma formação que garanta ao aspirante à psicólogo fazer escolhas 

compromissadas, que contribuam com o seu próprio desenvolvimento e com o 

desenvolvimento dos demais? 

Essa pergunta exige que se tenha claro que estudar psicologia é também estudar a 

si próprio, haja vista que o objeto ao qual essa ciência se dedica encontra-se na mesma 

condição daquele que a investiga, a saber: a condição humana. Portanto, nesse campo de 

conhecimento não é possível um distanciamento sujeito-objeto nos mesmos moldes das 

ciências naturais e das ciências exatas, e isso, ao invés de ser considerado uma fragilidade do 

campo, poderá se configurar como uma alternativa importante para o desenvolvimento do 

estudante de psicologia à medida que o mesmo é motivado a conhecer a fundo sua própria 

condição. A força desse movimento é a fundação de uma ética rumo a si mesmo e aos outros 

que, por condição, lhe é semelhante (STEIN, 1922;2005b; 1932-33/2003c; DRAWIN, 2009; 

MARTÍNEZ, 2009; ISHARA & CARDOSO, 2013; MAHFOUD, 2017). Isso pode contribuir 

para uma primeira empatia do estudante de psicologia que ao reconhecer o que se é, se abre 

para conhecer o Outro.  

 

4.1 A pessoa humana em formação no curso de psicologia 

 

Marzagão (2009, p. 184), afirma que “as indagações psicológicas possuem a 

eternidade dos assuntos humanos”, o que demonstra para nós que o campo de conhecimento 

psi fala sobre o “objeto” ao qual este profissional se dedica e, ao mesmo tempo, fala da 

própria condição existencial em que se encontra o profissional/investigador. Ou seja, fazer 

psicologia é dedicar-se a conhecer o outro e também estar próximo de um conhecimento de si 

mesmo. Em meio a “tecnificação” profissional, o convite que parece ser imperativo à 

formação em psicologia no nosso tempo é de que esta vislumbre uma formação humana, 

levando em conta a totalidade do ser.  

 

 

Nisso há uma forte crítica à maneira com a qual temos feito Psicologia. 

Frequentemente privilegiamos modelo de ser humano a ele mesmo; fixamo-nos em 

um aspecto preferido, definindo toda pessoa por aquele aspecto que preferimos, ou 

que nos interessa ideologicamente afirmar. Assim, a abertura para a totalidade se 

perde, comprometendo o resultado do conhecimento científico (MAHFOUD, 2012, 

p. 30). 
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A postura tecnicista que muitas vezes os profissionais em geral são seduzidos a 

adotar, pode vir a inviabilizar a escuta das singularidades. Prova disso são as constantes 

queixas que reivindicam a humanização, especialmente no campo da saúde, lugar onde 

também a psicologia está inserida. No atual contexto de formação em psicologia no Brasil, é 

preciso suspender o juízo, voltar às coisas mesmas e compreender os fenômenos desse campo 

conforme os mesmos aparecem ao sujeito da experiência (MARZAGÃO, 2009; MARTÍNEZ, 

2009, MAHFOUD, 2012). Escutar aqueles que nos chegam a fim de confirmar posições 

ideológicas previamente programadas é inviabilizar a ciência, com isso nada mais se faz além 

de sustentar a manutenção do status-quo opressivo em detrimento de uma práxis 

emancipatória.  

Garantir a autonomia daqueles que demandam as contribuições da psicologia a 

fim de alcançar sua emancipação exige, por si só, a assunção de uma postura de 

horizontalidade no encontro com os outros, uma vez que em termos “estruturais”, no campo 

da psicologia, sujeito e objeto encontram-se na mesma condição. Por horizontalidade, Ishara 

& Cardoso (2013) compreendem uma postura marcada pela desconstrução de papéis 

estereotipados que, no campo da saúde mental, por exemplo, tendem a reduzir as capacidades 

da pessoa em sofrimento mental em prol da confirmação do saber dos profissionais da saúde. 

A fim de evitar uma manutenção da estratificação social dentro dos campos de conhecimento 

que se pretendem emancipatórios, Marzagão (2009) aponta que deveriam ser retomados as 

ênfases nas narrativas ou descrições fenomenológicas, ação que permitiria à psicologia 

distanciar-se da ânsia classificatória e conceitual que, ilusoriamente, dá ao investigador a 

sensação de ocupar uma condição diferente daquele que demanda as contribuições da 

psicologia. 

Partindo da antropologia filosófica pensada e desenvolvida por Edith Stein nos 

aproximamos de uma perspectiva epistemológica que permite o reconhecimento de aspectos 

inerentes à condição humana. Reconhecer-se dotado de corpo-psique-espírito enquanto 

estrutura universal presente no ser humano e que este se singulariza partir de um núcleo 

pessoal, nos possibilita retomar uma noção ontológica do ser humano enquanto ser dotado de 

autonomia, cuja subjetividade, em termos qualitativos, não se reduz a nenhum tipo de 

fenômeno, seja de ordem biológica ou social. Nessa perspectiva não negamos as múltiplas 

influências dos variados fenômenos sobre a ação humana, porém, nos distanciamos de 

posições fixas e determinantes em relação ao acontecimento da pessoa e nos voltamos para o 
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campo da experiência a fim de compreender com o ser humano os processos que configuram 

sua condição. 

 

4.1.1 A experiência como revelação de si mesmo 

 

Promover o encontro humano com a própria condição coloca em relevância as 

contribuições próprias da fenomenologia, haja vista que a adoção dessa filosofia/método pode 

vir a evitar posições reducionistas que adotam conceitos e pareceres em detrimento das coisas 

mesmas (STEIN, 1917-22/2005a). No campo de formação do psicólogo, considerar a 

experiência vivida pelo estudante durante o seu percurso de formação configura-se como um 

fator qualitativo de formação importante, pois, é através da experiência que o sujeito tem a 

possibilidade de reconhecer ou não as correspondências de sua existência a fim de realizar-se 

(MAHFOUD, 2012). 

 

 

Nesse sentido, do ponto de vista da formação do profissional de saúde, a proposta de 

identificação e compartilhamento de experiências estimula o desenvolvimento 

pessoal do estudante e do trabalhador, valorizando as experiências pessoais e 

profissionais (ISHARA & CARDOSO, 2013, p. 29). 

 

 

Como já mencionado, a ideia de experiência aqui abordada não se trata de uma 

conceito fechado em si, mas de um caminho, um acontecimento pessoalmente significativo 

que, em congruência com a perspectiva fenomenológica, pode nos servir para compreender os 

fundamentos epistemológicos da subjetividade de cada ser. De acordo Edith Stein (1917-

22/2005a, p. 823), “na experiência encontramos a pessoa em unidade, com tudo o que 

pertence a ela” e por isso que é possível dizer pessoa humana, “porque nela se encontra os 

constituintes de todas as formas de subjetividade” - biológico, social, psicológico, emocional, 

ideológico, etc. Em outras palavras, a filósofa afirma que a experiência “é um ato unitário”, 

porém, em consonância com os múltiplos elementos que constituem a unidade da pessoa e as 

análises da experiência demonstram os múltiplos componentes que a compõe (STEIN, 1917-

22/2005a, p. 823).  

Stein (1917-22/2005a) aponta que no viver ingênuo a pessoa tem diante de si uma 

série de vivências: imaginar, perceber, pensar, sentir, fantasiar, lembrar, entre outros, porém, 

sem tomar esses conteúdos como “objetos” de conhecimento para si a pessoa não avança no 
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sentido da experiência. As vivências são possibilidades inerentes a todos aqueles que se 

encontram na condição humana, sendo portanto uma característica universal que identifica e 

singulariza o ser humano em relação aos outros seres; já a experiência tem caráter singular, 

pois, diz respeito ao “conteúdo” das vivências e este irá variar conforme a peculiaridade de 

cada pessoa (CARDOSO & ISHARA, 2013).  

Diante disso, Edith Stein (1917-22/2005a) evolui o seu pensamento e apresenta a 

pessoa humana como dotada de uma capacidade intelectual, de liberdade, de domínio e 

disposição sobre si próprio e de abertura enquanto possibilidade de voltar-se para si mesmo, 

para os outros e para a realidade, onde, a partir de sua interioridade (ser consciente da própria 

existência), poderá abandonar-se aos acontecimentos ou transformá-los. A essas ideias que 

colocam o homem numa posição existencial marcadamente mais complexa que os animais, 

Edith Stein (1917-22/2005a) chama de vida espiritual.  

 

 

O sujeito é denominado espiritual porque não só tem estados psíquicos, mas que 

experimenta sentido e está submetido as leis de sentido; denominamos vida 

espiritual o acontecer psíquico pelo quanto ele é significativo, e as leis mesmas do 

sentido, as denominamos leis da vida espiritual (STEIN, 1917-22/2005a, p. 888, 

tradução nossa). 

 

 

Por ora, a partir das ideias expostas nesse texto, nos interessa esclarecer aqui dois 

pontos que consideramos fundamentais: 1. O primeiro diz respeito as contribuições de Edith 

Stein que nos ajuda a compreender a singularidade propriamente humana que caracteriza cada 

pessoa como um ser dotado de uma subjetividade, de uma consciência de si, de uma 

capacidade de razão, de perceber e refletir sobre as coisas que lhe acontecem e, portanto, 

capaz de agir com autonomia, liberdade e responsabilidade. 2. O segundo ponto é o da 

experiência que, uma vez considerada, contribui para que, além de tomarmos conhecimento 

das coisas mesmas, das coisas como elas se dão na nossa consciência, também revela a 

característica de um ser que por sua condição possui consciência. Assim, esses dois pontos se 

relacionam reciprocamente, numa via de mão dupla, pois, ao compreendermos a pessoa 

humana como dotada de uma estrutura universal – corpo, psique e espírito - que lhe garante 

viver experiências qualitativamente singulares em unidade, podemos também afirmar que a 

própria experiência revela a estrutura de uma pessoa humana.  

Nessa perspectiva, a fim de manter aberto o convite à reflexão filosófica no 

campo da psicologia e não coadunar os esforços dessa ciência no “estabelecimento de 
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verdades absolutas”, compreendemos que a consideração da experiência no percurso de 

formação em psicologia pode contribuir para que o aluno do curso tome posições refletidas, 

claras e críticas diante das demandas que lhe chegam, haja vista que em meio a pluralidade de 

informações e perspectivas desse campo, encontra-se também o risco de que o aluno adote 

modelos e sistemas teóricos sem levar em conta as implicações pessoais e sociais de sua 

escolha, seguindo apenas o “modelo que vende mais”. Sobre essa possibilidade de auto-

alienação a própria Edith Stein (1917-22/2005a), diz: 

 

 

Uma crença ou um sentimento pode se estabelecer firmemente em mim, sem que eu 

tenha reproduzido expressamente com empatia os atos alheios com suas motivações, 

e mesmo eventualmente, quando não me volto de modo algum a considerar o estado 

de vida dos outros, nem tento capturá-lo. Eu posso deixar-me “absorver” 

completamente por um estado de excitação “procedente do exterior” sem me dar 

conta claramente de onde procede (STEIN, 1917-22/2005a, p. 841, tradução nossa). 

 

 

Diante disso, encontramos no campo da educação contribuições importantes do 

filósofo e pedagogo Jorge Larrosa (2017) que nos ajudam a compreender a potencialidade da 

experiência para a formação da pessoa humana. Larrosa (2017) aponta a experiência como 

aquilo que nos passa, nos acontece, nos toca, e à medida que se mantém a abertura para o 

acontecimento da experiência, ou seja, não se fixa em preconcepções diante de tudo, as 

possibilidades de formação e transformação pessoal se apresentam. 

 

 

[...] a experiência é o que me acontece e o que, ao me acontecer, me forma ou me 

transforma, me constitui, me faz como sou, marca minha maneira de ser, configura 

minha pessoa e minha personalidade. Por isso, o sujeito da formação não é o sujeito 

da educação ou da aprendizagem e sim o sujeito da experiência: a experiência é a 

que forma, a que nos faz como somos, a que transforma o que somos e o que 

converte em outra coisa (LARROSA, 2017, p. 48). 

 

 

Enquanto Larrosa (2017) nos ajuda com seus escritos a compreender a atualidade 

da experiência, as contribuições apresentadas por Edith Stein nos ajudam a compreender 

quem é este ser que é capaz de ser território de passagem das experiências e porque o ser 

humano é singular quando comparado aos outros seres vivos ao ponto de ser “revelado” em 

unidade na própria experiência. Segundo Stein (1917-22/2005a; 1932-33/2003c) o ser 

humano é dotado de uma capacidade reflexiva complexa, rica em processos cognitivos, como 

memória, imaginação, fantasia, etc., e por isso, é capaz de apresentar a si próprio e aos outros 

questões como: “Quem sou eu?”. Esta capacidade é umas das grandes potencialidades 
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humanas e um curso de formação que se pretende dedicar às questões humanas não pode se 

furtar de explorar estes aspectos, sendo a experiência um importante fio condutor do 

conhecimento daquele que se forma. 

Por isso, só podemos falar de experiência se estivermos atentos a um 

compromisso ético com a formação da pessoa humana na totalidade dos fatores que lhe 

caracterizam. Essa é a importante tarefa da pedagogia que se preocupa com o 

desenvolvimento humano e a qual Stein se dedica. As proposições formativas exclusivamente 

conteudistas, baseadas no desenvolvimento de habilidades e competências que muitas vezes 

se traduzem em operacionais, como nos lembra Martínez (2009), se mantêm distante do 

elemento humano que deveria ser prioridade nos diversos campos de educação. Nesse sentido, 

ainda que as propostas curriculares para o curso de psicologia no Brasil levem o nome de 

formação, muitas vezes se consolidam no terreno da educação ou instrumentalização deste 

profissional, haja vista que a ideia de formação é mais ampla, singular e envolve a pessoa 

inteira diante de suas experiências.  

 

4.2 A psicologia entre instrução, educação e formação 

 

É a partir de Edith Stein (1930/2003a; 1928-32/1999) que identificamos a 

diferenciação entre as diversas formas de interação e construção do conhecimento. No 

decorrer de seus escritos, Stein identifica que nem todo o conteúdo que é ofertado ao 

estudante torna-se conteúdo de formação, isso porque o conteúdo verdadeiramente formativo 

toca o núcleo pessoal de cada ser, ou seja, toca aquilo que centraliza a estrutura da pessoa e 

articula todas as suas dimensões – corpo, psique e espírito – em torno de si.  

 

 

Só aquilo que é capaz de penetrar do mundo de fora para o interior da alma, não 

sendo apenas registrado pelos sentidos e pela inteligência, mas, emocionando 

também “coração e ânimo”, integra-se realmente à alma como material de formação 

(STEIN, 1928-32/1999, p. 138).   

 

 

Mahfoud e Cury (2013) apontam, a partir de Edith Stein, que cada vivência faz 

referência a um eu, e isso demanda um sujeito que apreenda um significado do que acontece, 

contudo, este eu pessoal da vivência não é o resultado de um acúmulo do fluxo de vivências 

anteriores, mas o “lugar” de onde o fluxo flui. A estrutura da pessoa humana permite ao ser 
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humano experienciar os acontecimentos de sua vivência e para reconhecermos a pessoalidade 

de cada acontecimento, importa-nos conhecer como cada sujeito toma suas vivências para si. 

No âmbito da formação, podemos compreender esse apontamento Steiniano da seguinte 

forma: “O que o conteúdo que eu recebo significa para mim enquanto pessoa?”.  

Pessoas diferentes podem ser expostas a acontecimentos e conteúdos comuns, 

como, por exemplo, uma apresentação de músicas clássicas que pretende ser uma 

universalização de um conteúdo cultural, contudo, cada sujeito tomará a apresentação desse 

conteúdo de forma particular. 

 

 

A caracterização positiva que esse núcleo possui na qualidade que é própria dele, o 

converte em mais que uma capacidade para determinados atos, em mais que um 

mero lugar de recepção para algo objetivo, que é o que são as demais disposições. É 

uma coisa determinada em si e caracteriza todo o ato que brota dele como vivência 

precisamente dessa pessoa e de nenhuma outra. Mas marca também seu selo sobre o 

âmbito de objetos que o núcleo desvela à pessoa: o mundo dos valores (STEIN, 

1919-32/2005b, p. 806 apud MAHFOUD & CURY, 2013, p. 219-20). 

 

 

É este “contato” em meio a vivência com o núcleo pessoal que torna-se capaz de 

motivar a ação de cada um e “traduzir” a singularidade de cada pessoa. O processo 

verdadeiramente formativo deve contribuir para que o sujeito da experiência reconheça a 

singularidade de onde o fluxo de suas vivências flui, assim, no reconhecimento de si em meio 

as diversas coisas, o sujeito se encontra aberto à própria transformação. Por isso, o verdadeiro 

processo formativo é também auto-formativo, pois, ao possibilitar que o sujeito reconheça a 

sua singularidade em meio aos acontecimentos, é aberto a possibilidade de que este reveja ou 

afirme a sua posição no mundo. 

Ainda que diante da necessidade de compartilhar diversos conteúdos que 

contribuam para a prática profissional do psicólogo, as proposições formativas não deveriam 

se esquivar de considerar o impacto que cada teoria ou sistema teórico causam na 

subjetividade dos estudantes. Pois, em meio a diversidade de conteúdo - necessários a 

execução de uma prática profissional fundamentada - a consideração deste ponto particular e 

singular da subjetividade poderia vir a transformar a prática do psicólogo em práxis, ou seja, 

numa ação que gera reflexão e numa reflexão que gera ação, sendo isto um imperativo ético 

dessa profissão.  

Nesse sentido, compreendemos que a formação deve estar comprometida com a 

realização da pessoa humana que percorre um caminho em busca do conhecimento, de modo 
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tal que os conteúdos educativos sirvam como repertório para que a pessoa seja capaz de 

conhecer a si mesma, ampliar sua compreensão acerca da condição e diversidade humana e 

assim posicionar-se em meio a sua realidade. Sobrepor um sistema teórico, o qual as 

ideologias dominantes muitas vezes pretendem afirmar, em detrimento da singularidade de 

cada pessoa humana, é inviabilizar a tarefa da formação. Luigi Giussani (2009), aponta que 

em meio a pluralidade de ideias - e aqui podemos chamar a atenção especialmente para as 

ciências humanas - é importante ter muito claro qual a “questão” de fato se pretende conhecer.  

 

 

O problema verdadeiramente interessante para o homem não é a lógica – jogo 

fascinante; não é a demonstração – sedutora curiosidade. O problema interessante 

para o homem é aderir à realidade, dar-se conta da realidade. É, portanto uma 

coerção (algo que constrange), não uma coerência. [...] As capacidades de lógica, de 

coerência, de demonstração, não são outra coisa senão instrumentos da 

razoabilidade, instrumentos a serviço de uma realidade maior, da amplitude de um 

“coração” que os utiliza (GIUSSANI, 2009, p. 34).  

 

 

Em Stein, formação não é apresentar conteúdos a fim de que o estudante acumule 

o máximo de informação possível, mas sim, diante dos diversos conteúdos, fomentar a 

capacidade intelectual do ser humano - aqui entendida como capacidade de ser consciente de 

si - para que o mesmo possa estabelecer relações pessoalmente significativas com aquilo que 

lhe chega e assim alcançar a própria autonomia para que seja capaz de “adquirir por si mesmo 

percepções claras, conceitos corretos e juízos verdadeiros” (STEIN, 1926/2003d, p. 66). Para 

a filósofa é na experiência, no encontro pessoal e implicado com os conteúdos dados, que a 

pessoa encontra correspondências ontológicas capazes de atualizar a suas potencialidades. 

Dessa forma, cada vez que a proposta educativa abre espaço para a formação da pessoa 

humana, fundamenta-se um caminho pessoal com o conhecimento.  

 

Educação 

 

Para Edith Stein (1926/2003d), o caminho para a formação passa pela educação, 

de maneira tal que um bom percurso educativo contribui para uma boa formação, ou seja, para 

a realização pessoal do ser. Por educação, Edith Stein (1926/2003d), entende o ensinamento 

do ser humano sobre as suas capacidades e faculdades e a meta da educação deve ser 

contribuir para que o aluno caminhe rumo a autenticidade de si mesmo e, logo, tenha uma 

clara percepção das coisas a fim de que compreenda a concordância entre teoria e práxis. Este 
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é um dos objetivos principais da educação, pois, esta sustenta as possibilidades de uma real 

formação.  

Stein (1926/2003d) afirma que a “ciência” da educação é a pedagogia e a ética é a 

ciência fundamental para a pedagogia. Logo, temos um caminho apontado pela filósofa que 

relaciona ética, pedagogia e educação. Como são múltiplas as teorias éticas, a pedagogia irá 

variar conforme a concepção ética adotada e assim o objetivo que cada um aponta para a 

educação será governado em cada caso pela concepção que se tem do que é destinado ao ser 

humano (STEIN, 1926/2003d). Desse modo, é importante ter claro o que se espera da 

educação, porque, à depender do objetivo esperado, a educação terá diferentes finalidades:  

 

 

O eudemonista, que vê no máximo da felicidade terrena o objetivo que indica ao 

homem a direção a seguir; o idealista
29

, para quem a livre autodeterminação é a mais 

elevada; o católico, segundo cuja convicção o propósito da existência do homem é 

conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo: todos eles têm necessariamente concepções 

fundamentalmente diferentes das tarefas da educação (STEIN, 1929/2003e, p. 105, 

tradução nossa). 

 

 

Nesse sentido, Stein (1929/2003e), afirma que o educador não deve trabalhar sem 

um objetivo de educação, e enquanto a formação se volta para a singularidade de cada 

estudante, a educação pode apresentar conteúdos comuns que em certa medida se fazem 

necessário a todos, como por exemplo, a necessidade de saber sobre os aspectos fisiológicos, 

psicológicos, sociais, econômicos etc., que incidem sobre a realidade do educando e de toda a 

sociedade. Em outros cenários as proposições educativas podem variar como: educação para 

os direitos humanos, educação infantil, educação política, educação ecológica, educação para 

a morte, etc. Ou seja, enquanto a formação privilegia os aspectos mais subjetivos do ser 

humano, a educação apresenta os necessários conteúdos de ordem objetiva para a vida em 

sociedade.  

Assim por meio da educação é possível (e necessário) vislumbrar um lugar 

comum onde se espera chegar e este caminho pode se tornar pessoalmente realizador à 

medida que garante, em meios aos conteúdos programáticos próprios da educação, a 

possibilidade daquele que aprende a dar-se conta de si mesmo e assim adentrar num autêntico 

caminho de formação.  

                                                 
29

 Seguidor do idealismo alemão, para quem a razão e a autonomia são os valores mais altos (STEIN, 

1929/2003e, p. 105). 
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Instrução 

 

Enquanto em Stein (1926/2003d) a educação passa por um “projeto” almejado, 

uma perspectiva objetiva que demarca um ponto onde se pretende chegar, a instrução 

funciona como meio para o alcance desse fim. Nesse sentido a filósofa aponta que diversos 

são os meios de formação, destacando-se entre eles a família, o Estado, a igreja e a escola. 

Para Stein, essas instituições desempenham função basilar para a formação da pessoa e se 

complementam entre si no trabalho formativo.  

 

 

A responsabilidade solidária com a qual a humanidade foi criada e o fato do 

indivíduo fazer parte de uma unidade abrangente e de comunidades concretas em 

que essa é subdividida, fazem com que outros continuem responsáveis pelo ser 

humano e sua formação mesmo depois de já ter despertado para o uso da razão e da 

liberdade (STEIN, 1928-32/1999, p. 228) 

 

 

Assim, as diversas instituições podem se tornar fonte de instrução para a formação 

da pessoa. Por instrução Edith Stein (1930/2003a) se aproxima da ideia de uma formação 

formal, e ainda que não considere essa expressão inteiramente apta a esta ideia, apoia-se nela 

para dizer de uma orientação ao outro que sirva para esclarecê-lo e assim levá-lo a um 

“treinamento” das próprias “forças”. Dessa forma, serve como instrução os conteúdos e 

práticas que contribuem para que o sujeito da formação utilize e desenvolva os recursos que 

lhe são inerentes:  

 

 

O sentido da visão só pode ser exercido se for permitido ao homem exercitá-la, isto 

é, apreender a discernir, reconhecer as cores, a clareza, as formas; o ouvir só se 

exercita de modo conveniente com os sons, toques, ruídos. A memória se instruí 

quando se exercita em memorizar aquilo que recebeu, recordando-o de novo; o 

entendimento com o raciocínio e com o conhecimento, e quando o resultado do 

trabalho dos outros se grava apenas em certas palavras, então se exercita apenas 

memória e não o entendimento. O sentimento é “treinado”, - aqui a expressão 

“formada” se resulta sem dúvida mais clara - se é posto em movimento por contato 

com objetos e acontecimentos valiosos ou importantes pessoalmente. A vontade é 

treinada exercitando-se em escolher, decidir, superar, perseverar, etc. (STEIN, 

1930/2003a, p. 185, tradução nossa). 

 

 

Nesse sentido instruir funciona como parte do processo formativo porque deve 

levar em conta a “matéria” que recebe a instrução. Desse modo, instruir é também diferente 
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de informar, pois, a mera transmissão de conteúdo não garante a apropriação do 

conhecimento. E aqui vale lembrar, o que nos mostra Larrosa (2017, p. 18) ao apontar que o 

excesso de informação é a marca do nosso tempo, ressaltando que “a informação não é 

experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário 

da experiência, quase uma antiexperiência”. 

 

 

O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando informação, 

o que mais o preocupa é não ter bastante informação; cada vez sabe mais, cada vez 

está melhor informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo saber (mas 

saber não no sentido de “sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”), o que 

consegue é que nada lhe aconteça (LARROSA, 2017, p. 19). 

 

 

Sobre os prejuízos do excesso de informação, já no século XX, Stein (1928-

32/1999) alertava para os riscos desse feito, o que a levou a criticar os planos de estudos 

vigentes nas práticas escolares de seu tempo, pois acreditava que a intenção de configurar o 

material escolar como uma espécie de enciclopédia de todo o saber contemporâneo, além de 

gerar uma sobrecarga de materiais, dispersava as forças dos mestres e alunos apenas na 

transmissão e apropriação de saber. 

O uso corrente que se faz do termo instrução, no sentido de ensinar a fazer algo, 

não é de todo distante da compreensão auferida por Edith Stein, haja vista a defesa que esta 

faz de que uma instrução bem empreendida serve diretamente à educação e à formação. 

Assim, podemos pensar que à medida que se busca uma educação que capacite o sujeito para 

ler o seu mundo, tornar-se fundamental que o mesmo tenha à sua disposição um processo de 

alfabetização que lhe permita compreender os códigos de sua língua, ou, no caso de uma 

educação para os direitos humanos, por exemplo, é fundamental ao aluno ser instruído acerca 

dos contratos sociais que favorecem a convivência em sociedade.  

O anseio que Edith Stein apresenta é o de uma busca por uma formação integral, 

pois, segundo Stein, para formar “é preciso atingir a alma do educando ou o seu núcleo 

central, a fim de ajudá-lo a viver a partir da sua interioridade, de modo a fazer fluir a sua 

singularidade e originalidade pessoal” (SBERGA, 2014, p. 15). Nessa perspectiva o processo 

de formação é um “processo de crescimento e de posse de uma forma, que procede do interno 

e se estende para o externo e que necessita somente de ajudantes exteriores de um 

determinado tipo” (STEIN, 1926-1938/1999b, p. 97 apud SBERGA, 2014, p. 20), o que cabe 
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a educação é, uma vez esclarecido o seu objetivo, se munir de instrumentos que sejam 

capazes de garantir o caminho de formação rumo a plena realização de cada personalidade.  

 

Em síntese 

 

A partir do exposto, podemos concluir que a formação perpassa toda a estrutura 

da pessoa humana e se dedica à essência do ser humano, assim, entendemos a experiência 

como meio de reconhecimento daquilo que se torna mais elementar para cada pessoa, ou seja 

aquilo que toca o seu núcleo pessoal e por isso é capaz de provocar uma mobilização inteira 

da pessoa em unidade, articulando corpo, psique e espírito numa ampliação da consciência de 

si. No campo da psicologia, propostas, nesse sentido de formação, ainda se mostram escassas 

(MARTÍNEZ, 2009; AQUINO; 2013; MAHFOUD, 2012) e o seu desenvolvimento poderá 

servir como aporte para o reconhecimento da própria condição humana em meio as 

investigações psicológicas.  

A educação tem um objetivo explícito e aponta um “lugar” onde se pretende 

chegar, por isso falamos em políticas educacionais, projetos educativos, etc. De modo geral, a 

educação se refere a um projeto que fundamenta uma sociedade. Nesse ponto, podemos dizer 

que a psicologia através dos órgãos e instituições que representam a classe, encontra-se bem 

posicionada e com objetivos esclarecidos, elucidando o seu compromisso social tanto nas 

reformulações curriculares como na orientação profissional (CFP, 2013; CFP et al 2018). 

Pezzella (2007), objetivando esclarecer a especificidade da educação aponta que: 

 

 

Toda sociedade tem suas próprias regras, seus próprios modelos culturais e 

educacionais, tem sua própria linguagem, sua própria cultura para a qual, para 

continuar a existir, precisa se adaptar e trazer seus membros para a assimilação de 

tais conteúdos. A educação é caracterizada pelo crescimento, é uma forma de 

aquisição, então é necessário um sujeito, ou mais sujeitos que como guias conduzam 

o educando nesta fase de mudança e desenvolvimento (PEZZELLA, 2007, p.88, 

tradução nossa). 

 

 

Nesse sentido se apresentam elementos que se relacionam com a liberdade do 

educando e a autoridade do educador e, diante disso, o reconhecimento ou omissão desses 

fatores pode ensejar que a educação permaneça no terreno meramente educativo (ensinar 

algo) ou se aprofunde no campo da formação, essa envolta por um saber mais amplo e 

pessoal, capaz de doar sentido a própria ação de aprender.  
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Já a instrução se refere aos meios, as técnicas e aos recursos pedagógicos que 

favorecem o desenvolvimento do ensino com maior eficácia. Sobre isso também é preciso 

refletir se, de fato, as tecnologias e ferramentas desenvolvidas por profissionais da psicologia, 

que tanto contribuem com o desenvolvimento daqueles que demandam intervenção clínica-

psicológica, são aproveitadas pelos seus estudantes. De toda forma, vale lembrar que as 

instruções por si só não bastam, pois, estas precisam alcançar a esfera afetiva e relacional a 

fim de motivar a pessoa a encontrar estimulo e prazer no próprio conhecimento (PEZZELLA, 

2007), caso contrário tende a cair na mera repetição de aplicação técnica.  

Todos esses aspectos, instrução, educação e formação estão interligados entre si e 

por isso se relacionam e contribuem um com o outro de modo mútuo e recíproco, pois, a 

instrução facilita o alcance do objetivo educativo, e a educação com propostas claras, permite 

que o estudante conheça os conteúdos culturais de seu universo, o que lhe permite caminhar 

rumo a um autêntico caminho pessoal de formação. Ainda segundo Pezzella (2007): 

 

 

A cultura é uma produção e aquisição de formas de conhecimento que são um fim 

em si mesmas, que deve, portanto, ser internalizado na primeira pessoa. Ela deve ser 

encarnada em nós e deve representar nossa humanitas. A profissão, por outro lado, é 

caracterizada por saber como..., produz efeitos, bens. Estes dois momentos devem 

ser capazes de si conciliar e que devem ocorrer sobretudo através da escola, que 

deve ser capaz de fornecer não apenas instrumentos técnicos, mas também permitir o 

crescimento e a possibilidade de transformar em nutriente formativo, conteúdos que 

muitas vezes são vividos como coerção exercida pelo mundo adulto sem qualquer 

valor para a própria vida (PEZZELLA, 2007, p.88-89, tradução nossa). 

 

 

Portanto, é fundamental ao campo da psicologia que os formadores dos psicólogos 

estejam para além da posição de um “técnico ensinante” que se ancora unicamente em 

projetos políticos pedagógicos interpostos à priori a qualquer experiência. É válido destacar 

que na perspectiva Steiniana uma formação profissional não se baseia unicamente na 

experiência ou na autoconsciência em detrimento das competências teóricas, práticas, de 

pesquisa e etc. Pelo contrário, Edith Stein propõe uma congruência entre as diferentes formas 

de interação com o conhecimento a fim de alcançar o mesmo fim: a pessoa humana.  

É por meio da consideração da condição humana que caracteriza a pessoa que é 

destinado ao formador acompanhar, num percurso de busca pelo conhecimento, que a 

educação e a instrução poderá ser formativa, à medida que estimule o aprendiz a “dar-se 
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conta” do seu próprio processo de formação, que é necessariamente, pessoal, singular e ao 

mesmo tempo comunitário
30

. 

                                                 
30

 Sem essa experiência [comunitária], a existência humana seria difícil de compreender, uma vez que nascemos 

como seres comunitários e, gradualmente, nos formamos como sujeitos autônomos, conscientes e livres para 

fazer as próprias escolhas, de autodeterminar-se (PEZZELLA, 2007, p. 83, tradução nossa). 



106 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso realizado nessa pesquisa permitiu que retornássemos à gênese 

regulamentada da psicologia enquanto profissão no Brasil, revelando-nos importantes 

embates rumo as construções curriculares que direcionaram a formação da primeira geração 

de psicólogos do país. O estabelecimento do currículo mínimo em 1962 garantiu à profissão o 

reconhecimento por parte do Estado, e consequentemente de diversos setores da sociedade, 

fatos que contribuíram para a expansão de diversos cursos de psicologia em todo o território 

nacional.  

Foi possível verificar que a primeira formatação do currículo da psicologia no 

Brasil preocupou-se com uma formação especialista, científica, apta a aplicação das teorias e 

técnicas psicológicas que serviram à identificação do psicólogo como profissional clínico-

liberal. Com o crescente aumento dos cursos de psicologia e a necessidade de atendimento 

psicológico das classes populares do país, a própria concepção de clínica no campo psi teve 

que ser revista e ampliada, culminando na revisão das diretrizes curriculares nacionais do 

curso de psicologia em 2004/2011, onde a psicologia foi convocada a assumir o seu 

compromisso social.  

Em meio a atualidade do nosso tempo, 2018 foi escolhido como o ano da 

formação em psicologia pelas instituições que lhe representam, marcando a necessidade de 

Novas Diretrizes Curriculares para esta formação. Como vimos, o elemento inovador das 

proposições curriculares de 2018 é a clarividência do atravessamento dos determinantes 

sociais para o acontecimento dos processos e fenômenos humanos, e este reconhecimento 

exige que o profissional da psicologia tenha um compromisso com a defesa da cidadania, da 

dignidade humana e da saúde integral.  

Percorrer as proposições curriculares para o curso de psicologia no Brasil tornou 

evidente para nós que além do “para quê” se forma é crucial compreender o “o quê” se forma, 

ou seja, é fundamental compreender a pessoa humana que percorre um caminho em busca do 

conhecimento. A partir disso identificamos que não é suficiente estabelecer prospectos de 

compromissos curriculares, políticos, sociais, éticos, científicos, filosóficos, entre outros, sem 

antes considerar a subjetividade daquele ao qual tais proposições se dirigem. Isso porque, sem 

que o corpo discente apreenda os conteúdos que lhe são apresentados a partir de sua 

implicação pessoal com aquilo que recebe, tende a ocorrer uma “terceirização” dos 

compromissos que a psicologia pretende compartilhar, ou seja, deixa de ser um compromisso 
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do psicólogo (pessoa) e passa a ser um compromisso da psicologia (instituição), sem que o 

próprio profissional se implique com isso.  

Em Edith Stein, encontramos uma definição que nos ajudou a considerar o 

psicólogo em formação de modo não reducionista e que leva em conta sua capacidade de ser 

pensante e capaz de razão, fatos que nos revelam, em meios as diversas questões do 

conhecimento, uma condição humana que nos caracteriza a todos e que, por isso, podem 

servir a este campo cientifico e profissional para a promoção de relações mais horizontais e 

menos objetais. 

Reconhecer o psicólogo em formação, não apenas pela sua qualificação técnico-

científica ou como técnico que precisa aprender para aplicar/reproduzir uma teoria, mas como 

uma pessoa humana, dotada de corpo, psique e espírito, e por isso, capaz de viver 

experiências e alcançar juízos e sentidos, ajuda-nos fortalecer a própria psicologia. Este 

campo amplo e diverso, marcado por intensos desejos e projetos de transformação social, 

precisa garantir ao seu estudante a autonomia de poder acolher as provocações dessa área com 

mãos e voz próprias, pois, neste fecundo terreno da subjetividade que é a psicologia, 

contribuir para que o psicólogo em formação alcance o reconhecimento de si, da sua 

condição, é também contribuir para que a própria psicologia reconheça de onde sua 

subjetividade flui.  

 

Apontamentos antropológicos para a psicologia: experiência e formação da 

pessoa humana 

 

As reflexões conduzidas nesta pesquisa traduzem, como um ponto forte desse 

trabalho, o reconhecimento da antropologia filosófica de Edith Stein, uma vez que nos 

permitiu problematizar o conceito de formação e compreender a ideia de experiência como 

meio de revelação da pessoa humana. Esta perspectiva poderá vir a somar a outros 

constructos que se dedicam a pensar uma formação crítica e reflexiva para a psicologia no 

Brasil.  

O conceito de formação, ao qual nos dedicamos a partir do pensamento de Edith 

Stein, se diferencia das ideias de instrução e educação, pois é caracterizado pela garantia de 

um cuidado e atenção à própria experiência, diante de tudo o que acontece, a fim de que a 

pessoa encontre no acontecimento, as correspondências e provocações que incidem sobre o 

seu núcleo pessoal e consequentemente exigem um posicionamento do eu.  
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Entendemos que o reconhecimento do psicólogo em formação, enquanto pessoa 

humana, favorece que o mesmo alcance a consciência de si a partir do que lhe acontece, do 

que se apresenta no seu horizonte de experiências. Esse processo beneficia tanto psicólogos e 

aspirantes a psicólogos, como pacientes, pois mantém aberto a possibilidade de reflexão, de 

crítica e de posicionamento diante das coisas, para além do viés ideológico dominante e da 

autoalienação, fatores que tanto ameaçam a atividade consciente por meio de constructos 

teóricos e práticos impessoalmente engendrados.  

Nesse sentido, Severino (2012) destaca que a educação envolve muito mais do 

que apresentação de conteúdos e por isso demanda a presença do sujeito e sua história co-

participando de todo o percurso de construção do conhecimento.  

 

 

O que denominamos “conhecimento” é uma relação do sujeito com um objeto 

(palavras tomadas em sentido bem amplo). A apreensão de sentido das coisas é 

resultante de determinada modalidade de vínculo entre uma dimensão da 

subjetividade e uma dimensão da objetividade. Sem algum sujeito para “observar” o 

mundo, não haveria como se referir a este. Qualquer hipótese sobre o mundo 

depende radicalmente de uma subjetividade apreendedora. Isso não significa que o 

mundo objetivo seja criado pelo ato de apreensão do sujeito mas que, para este, o 

real só tem sentido na medida em que se dá conta dele subjetivamente. Embora não 

sejamos criadores absolutos dos objetos, nossa relação com eles não é mera 

contemplação: é uma construção (SEVERINO, 2012, p. 22-23). 

 

 

O que Severino (2012) nos ajuda a corroborar, nessas linhas de finalização desse 

texto, é que a forma como a relação sujeito/objeto é estabelecida no campo da educação 

“marca profundamente a intencionalização da teoria e da prática” (SEVERINO, 2012, p. 23). 

Por isso, entendemos como fundamental a consideração da pessoa humana no processo de 

formação, uma vez que o processo educativo como um todo deve conter em si significados 

pessoais para aquele que a vivencia a fim de se ter claro o sentido da teoria e da prática. O 

estabelecimento de relações significativas torna-se possível à medida que os fatos são 

articulados no plano da própria subjetividade, do eu (SEVERINO, 2012).  

Portanto, ao identificarmos a necessidade de uma psicologia comprometida ética e 

socialmente a fim de contribuir com o desenvolvimento humano da sociedade brasileira, não 

há ponto de partida mais funcional para esta formação do que evidenciar o humano presente 

naquele que aspira tornar-se psicólogo. Para além dos domínios das técnicas e teorias 

psicológicas é preciso fomentar o profundo desejo daquele que se dedica as questões humanas 

por conhecer a si próprio (MAHFOUD, 2017), ou seja, conhecer a sua condição, fato que 

evidencia para a psicologia a necessidade de uma antropologia que lhe dê fundamento. O 
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reconhecimento da própria condição humana é um ponto de partida elementar para que 

encontros mais horizontais se consolidem em meio as relações sociais e promova 

transformações coerentes diante da realidade.  

 

Desafios para a formação em psicologia 

 

Diante do caminho percorrido nessa pesquisa é conveniente apontar que a 

psicologia, enquanto campo da subjetividade, deveria ser a ciência mais apta a ofertar aos 

estudantes recursos, instrumentos e metodologias capazes de aproximá-los do conhecimento 

de si mesmo, porém, como visto, essa não tem sido a realidade, haja vista o predomínio em 

nosso país de uma educação conteudista, informacional, operacional. Em meio a isso, 

entendemos como importante via para o reconhecimento da própria condição humana, cuja 

capacidade permite o uso da razão para adotar posições claras, críticas, não alienantes e 

coerentes com a própria transformação e a transformação da realidade, a via da experiência.  

Portanto, defendemos que o desenvolvimento de recursos subjetivos funcione 

como um dos pilares da formação. Assim como estão previstos o desenvolvimento de 

competências e habilidades, as proposições curriculares da formação em psicologia deveriam 

contemplar o desenvolvimento de recursos subjetivos. Só o conhecimento teórico, técnico e de 

estágio não basta à diversidade de demandas que se apresentam à pratica do psicólogo. Com 

isso não estamos a propor um “preparação total” do aluno, tarefa essa impossível. Mas tão 

somente afirmar que o reconhecimento da própria subjetividade pode vir a favorecer o 

desenvolvimento dos próprios recursos pessoais para a adesão aos compromissos aos quais a 

psicologia pretende se dedicar. 

Em termos objetivos, a aproximação do psicólogo em formação das ideias 

presentes levantadas nessa pesquisa, destacada através dos termos pessoa humana, 

experiência e formação, pode se dar de diversas formas, contudo, destacamos aqui a 

promoção da familiaridade do aluno com a sua própria singularidade. Para isso é fundamental 

que a psicologia amplie seus horizontes e ofereça ao seus estudantes a possibilidade 

“experimentar” a cultura, levando-os a dedicar-se, para além do conhecimento técnico-

científico, à literatura, à arte, à poesia, à música entre outros bens culturais que se mostram 

reveladores da condição humana.  

A instituição formadora tem como tarefa central transmitir a cultura e esta, como 

vimos, se traduz como um espírito objetivo pois representa algo construído por outros seres 
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humanos e que contribuem para a vida de diferentes pessoas. Tais conteúdos culturais devem 

ser capazes de encontrar a singularidade de cada pessoa a fim de que a mesma encontre 

respostas para o seu próprio estar no mundo. Para que isso aconteça, é fundamental que as 

instituições de ensino almejem cada vez mais se tornar uma comunidade educativa que 

sustenta e motiva a potencialidade de cada aluno, conforme nos lembra Edith Stein.  

A literatura brasileira, os clássicos internacionais, as genuínas obras de arte 

permanecem no tempo e na história porque dizem do humano no decorrer dos tempos, 

tornando-se, por isso, atemporais. Aproximar-se desses conteúdos num percurso de formação 

é aproximar-se da própria condição a fim de descobrir-se humano. Os elementos culturais 

estão intrinsecamente relacionados aos fenômenos que a psicologia deseja se ocupar e em 

termos curriculares, apontamos a necessidade de se considerar a construção de espaços para o 

acolhimento de vivências pessoais dos estudantes em meio a cultura.  

Além da atenção a cultura, sugerimos ainda que a formação em psicologia no 

Brasil, esclarecida do seu compromisso social, esteja atenta a ânsia classificatória e conceitual 

que imperam no âmbito cientifico-profissional, pois isto tende a inviabilizar encontros 

humanos verdadeiramente emancipatórios. Uma alternativa a esse modelo que se justifica 

num saber-poder que se embasa na necessidade de explicação e interpretação do Outro é a 

retomada das ênfases narrativas e descrições fenomenológicas no campo psi, preservando 

sempre a autonomia da pessoa humana que vive a experiência. Na contramão da era da 

técnica, que tende a classificar, explicar e conceitualizar tudo a priori, escutar para 

compreender se revela como um necessário ato político no campo da psicologia. 

Nesse sentido, encontramos na fenomenologia um aporte filosófico importante 

que nos convida a olhar para as coisas mesmas, rumo à experiência vivida pelo estudante de 

psicologia, e esta pode se mostrar como um elemento qualitativo para o psicólogo em 

formação, uma vez que num campo marcado pelos adjetivos polissêmico, plural, dinâmico, 

histórico entre outros, onde a pergunta: “que é a psicologia?” tem sido uma constante na 

história dessa ciência e permanece aberta na atualidade, a via da experiência se revela como 

uma alternativa singular para que a pratica deste profissional, seja transformada numa práxis 

reflexiva que revela o sentido ético de cada ação.  

As reflexões conduzidas ao longo dessa dissertação revelaram ainda algumas 

lacunas que os limites próprios desse texto não foram capazes de contemplar, contudo, 

apontamos aqui para que o possível leitor, interessado nas proposições formativas no campo 

da psicologia, vislumbre, dentre outros necessários aprofundamentos, estes que aqui 
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identificamos, a saber: 1. A necessidade da promoção de pesquisas que tenham como ponto 

de partida a experiência dos estudantes de psicologia no Brasil, visando identificar como estes 

percebem, apreendem e vivenciam suas formações. 2. O lugar do professor na formação da 

pessoa que aspira torna-se psicólogo. Edith Stein foi uma filósofa profundamente interessada 

na formação da pessoa humana, dedicando muito dos seus escritos a formação dos 

professores. Como dito, os limites dessa pesquisa exigiram-nos recortes, contudo, esperamos 

que os apontamentos aqui auferidos sirvam como provocações para novas construções.  

Este trabalho encontrou a partir do pensamento de Edith Stein a potência de 

conceitos como formação e experiência enquanto vias para se alcançar o reconhecimento da 

condição que nos caracteriza a todos enquanto humanos. Realizar esse percurso nos trouxe à 

memória a lembrança do entusiasmo com que os calouros adentram as universidades, bem 

como suas disposições nos primeiros anos dos cursos. Sedentos de conhecimento e 

encantados com as possibilidades de novos saberes, permitem-se surpreender com aquilo que 

lhes chega. Na ausência de cuidados com essa experiência de maravilhamento diante dos 

conteúdos educativos propostos, o percurso universitário poderá ir caminhando 

gradativamente, de período em período, pela polissemia de ideias e pelo imperativo de 

absorção de informações, reduzindo drasticamente as possibilidades de um encontro pessoal 

com os conteúdos culturais-intelectuais próprios da academia.  

De acordo com o Censo da Educação Superior do Brasil de 2016, divulgado pelo 

Ministério da Educação, o curso de psicologia encontra-se entre os dez maiores cursos de 

graduação em relação ao número de matrículas, de ingressantes e de concluintes, fato que 

demonstra um significativo interesse da população brasileira por esse campo de 

conhecimento. Contudo, a disparidade entre o número total de ingressantes e o número total 

de concluintes é um fenômeno que deve ainda ser considerado. Segundo os dados oficiais 

(MEC, 2017), o número total de ingressantes no curso de graduação em psicologia no país, no 

ano de 2012, foi de 60.639 alunos. No ano de 2016, esses ingressantes deveriam estar 

concluindo o curso de graduação, haja vista o percurso de cinco anos no qual a graduação é 

realizada, porém, do número total de ingressantes supracitados, apenas 26.344 realizaram a 

conclusão do curso, ou seja, menos da metade dos alunos ingressantes no curso de psicologia 

no Brasil finalizaram o seu percurso de graduação (MEC, 2017). 

É claro que as causas que contribuem para a ocorrência do fenômeno evasivo na 

educação superior do Brasil exigem a soma de esforços das diversas áreas e campos de 

conhecimento para a sua correta compreensão. No recorte dessa pesquisa quisemos lançar luz 
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sobre a questão da subjetividade inerente ao processo de formação. Sugerimos que a ideia de 

reconhecimento da pessoa humana que adentra o campo de formação da psicologia deve 

somar relevância junto às proposições educativas (que apresentam um projeto ético-político-

educacional) e às instrumentais (que operacionalizam o alcance da educação por meio das 

disciplinas, proposições curriculares, etc.) para alcançar a pessoa-estudante naquilo que lhe 

singulariza e lhe garante consciência de si em meio as suas escolhas. Assim, compreendemos 

que formação não é exatamente o mesmo que educação e/ou instrumentalização, mas um eixo 

que se relaciona com estas e cuja potencialidade é garantir a pessoalidade no processo de 

ensino, aprendizagem e construção do conhecimento (STEIN, 1930/2003a).  

Como afirmado, as razões que justificam a existência do fenômeno evasivo 

supracitado no curso de graduação em psicologia, merecem serem melhor exploradas em 

outras oportunidades de pesquisas. Contudo, gostaríamos de ressaltar, a partir desse último 

dado, enquanto soma às provocações para novas construções, aquilo que também pretendeu 

nos mostrar as linhas dessa dissertação: é preciso uma psicologia que, atenta em propor 

cuidados aos que demandam sua contribuição, não se esqueça da pessoa humana que percorre 

o seu curso de formação. 
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