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A Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) coordena, no interior do
Fórum Nacional de Entidades da Psicologia Brasileira (FENPB), um Grupo de
Trabalho (GT) denominado “Reforma Universitária”, que assumiu como tarefa
debater as propostas e ações existentes sobre o ensino superior.

Discutir as mudanças do cenário do ensino e formação no nível superior tem sido
preocupação

da

categoria

dos

psicólogos.

Nesse

sentido,

propostas

foram

formuladas e aprovadas como teses durante os Vº e VIº Congressos Nacionais da
Psicologia (CNP). No VIº Congresso, ocorrido em junho deste ano, o assunto foi
apresentado e aprovado nos termos transcritos abaixo.

Tese 80
Tema da Tese
FORMAÇÃO – Reforma Universitária

Diretrizes

Frente às propostas de Reforma Universitária, defender a qualidade da formação
dos psicólogos, de forma que . esta contribua para a superação das desigualdades
sociais e para o atendimento das demandas de realidade social brasileira.

Encaminhamentos

a) Fazer gestões, em parceria com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia
(ABEP) e Fórum de Entidades da Psicologia Brasileira (FENPB), junto aos órgãos
responsáveis pelas políticas de ensino superior, posicionando-se em relação à
qualidade da formação dos psicólogos.

b) Atuar em espaços do controle social que defendam o ensino público, gratuito e
de qualidade socialmente referenciada.

c) Fazer gestão junto à ABEP, a fim de analisar e discutir a Reforma Universitária
em curso, e organizar Seminário Nacional para a produção de documento sobre a
posição

do

Sistema

Conselhos,

frente

a

essas

propostas.

(VI CNP – Resultado Final, p56)

Anteriormente ao VIº CNP, o Fórum aprovou a realização de um Seminário sobre o
assunto e incumbiu a ABEP de organizá-lo. O evento, denominado “Psicologia
Debate a Reforma Universitária”, foi realizado na Faculdade de Educação da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no dia 27 de junho de 2007, fruto
da parceria entre Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia, Conselho Federal de
Psicologia (CFP), ABEP e Faculdade de Educação da UNICAMP. O Seminário contou
com o apoio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia
(ANPPEP), Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) e
Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED), esta última por meio
da participação do GT20, denominado “Psicologia da Educação”. Esse evento foi
pautado em vários temas e se estruturou a partir de mesas temáticas. Duas mesas
gerais abordaram a proposta de reforma – “Reforma Universitária: diferentes
olhares” e “Focando alguns aspectos presentes na Reforma proposta e suas
implicações para a qualidade de ensino” -, e uma terceira mesa abordou anúncios
sobre repercussões nos cursos de psicologia, a partir da proposta em discussão.
Esta terceira mesa intitulou-se “Impactos da Reforma Universitária aos cursos de
Psicologia: anúncios possíveis” e foi composta por quatro psicólogos e um aluno em
formação,

todos

representantes

de

entidades

nacionais

(quatro

delas

da

Psicologia). Essas entidades foram: CFP, ABEP, Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação

em

Psicologia,

Associação

Nacional

de

Pós-Graduandos

e

Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia(1).

Na reunião seguinte ao evento, o GT do Fórum foi constituído. Já no evento
seguinte, o tema foi debatido na mesa “Reforma Universitária: Debates sobre
mudanças propostas”, ocorrida durante o VIº Encontro Nacional da ABEP, em
setembro

deste

ano.

Essa

mesa

foi

composta

pelas

seguintes

entidades/palestrantes: Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia/ Maria Cristina
Joly, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia/ Raquel
Guzzo, Associação Nacional de Pós-Graduandos/ Eric Calderoni e Coordenação
Nacional dos Estudantes de Psicologia/ Brisa Campos.

Na seqüência, foi no evento da Associação Brasileira de Psicologia Social
(ABRAPSO), entre 31 de outubro e 3 de novembro que nova mesa foi proposta, e
as falas lá apresentadas são as que integram esta publicação.

Em 8 de novembro de 2007, o FENPB realizou reunião e um novo encaminhamento
para a discussão foi feito, após o relato das tarefas realizadas desde sua criação.
Foi debatida e aprovada a subdivisão interna do GT da “Reforma Universitária”,
para agilizar e focar na preparação de temas específicos. Ou seja, esse GT vai se
manter, mas em seu interior estão sendo compostos subgrupos, denominados
“Gtzinhos”.

Os

“Gtzinhos”

já

formados

são:

SINAES,

Universidade

Nova,

Universidade Aberta, PROUNI e REUNI. Os grupos de discussão serão compostos
por pessoas indicadas pelas diversas entidades do Fórum e ainda estão em
processo

de

constituição.

É desejável que as entidades do Fórum indiquem pessoas com disponibilidade e
interesse em participar das discussões. As tarefas iniciais elencadas para os
“Gtzinhos” são: sistematização de conjunto de textos sugestivos para leitura e
discussão de pessoas interessadas em adentrar o debate; indicação de tópicos para
discussão; propostas de vídeo conferências; e organização de eventos. Pretende-se

programar novo evento para o ano de 2008, para que os assuntos dos diferentes
“Gtzinhos” sejam debatidos e analisados em conjunto, revelando suas nuances e
desafios para o ensino e a formação em Psicologia. Com certeza, a tarefa de pensar
a educação em nível superior envolverá compromissos dos envolvidos com ensinoformação-atuação em Psicologia, na produção de perspectivas sobre o espaço e
desenho da formação neste nível de ensino.

Tudo isto deverá ser feito assumido e encarado como leitura de partida, tendo
como meta a construção de um posicionamento e a efetivação de ações com
responsabilidade acadêmica e científica, visando à diminuição da desigualdade
social!

A seguir, o leitor encontrará as apresentações das colegas Ana Bock e Raquel
Guzzo que, com certeza, provocam-nos e nos levam a boas reflexões, a partir de
suas análises e posicionamentos. Mas nosso desafio é aceitar entrar neste diálogo,
o que quer dizer que o debate continua e todas as contribuições sobre o assunto
serão bem vindas. Participe desta discussão!

(1) Parte da gravação do evento e um resumo escrito do mesmo poderão ser
encontrados em breve no site do FENP
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